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ABSTRAKT 

Tato bakalá ská práce je zamě ená na sníţení náklad  spojených s vytápěním 
rodinných dom . Byl vybrán modelový d m, ke kterému byly vypočítány jeho tepelné 
ztráty, roční spot eba tepla a náklady na vytápění. Poté rešeršní formou vytvo en 
p ehled moţných opat ení, vedoucích ke sníţení energetické náročnosti modelového 
domu. Následně vybrány nejvhodnější návrhy, k nimţ bylo vypracováno ekonomické 
posouzení.  

ABSTRACT 

This Bachelor’s Thesis is aimed at reducing the costs associated with the 
heating of family houses. A model house was selected for which its heat losses, 
annual heat consumption and heating costs were calculated. Then, an inventory of 
possible measures to improve energy performance of the model house was 
produced. Subsequently, some proposals were selected for which an economic 
assessment was made.  
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Úvod 

Rodinné domy se budují s tím, ţe se očekává dlouhá doba uţívání. I kdyţ 
samotný účel rodinného domu, tedy poskytnout rodině její obývající, základní 
ochranu p ed klimatem prost edí, mohou se jednotlivé konstrukce dom  lišit. 
V současnosti, kdyţ p ijde na stavbu nového domu (novostavbu), jiţ od začátku 
je cílem minimalizovat náklady na další provoz. Jedná se p edevším o náklady 
na vytápění a spot ebu elektrické energie. 

Je snaha, aby materiály pouţité pro moderní novostavby, s nízkými 
energetickými nároky, byly co nejvíce p írodní, recyklovatelné a z obnovitelných 
zdroj  [4]. Díky moderním tepelně-izolačním materiál m a vícevrstevným 
zasklením, se dosahuje velice nízkých nárok  na vytápění, a takové domy 
nesou označení Nízkoenergetické nebo Pasivní domy. Rozdíl je v roční 
spot ebě energie pro vytápění v závislosti na podlahové ploše (kWh·m2), kde 
pasivní domy díky kvalitní izolaci a vyuţívání pasivních tepelných zisk  
v budově (teplo vyza ované lidmi a spot ebiči, sluneční zá ení, apod.), vyţadují 
spot ebu energie tak ka minimální [θ]. Pro d m, který v pr běhu roku dokáţe 
získat (vyrobit z obnovitelných zdroj ) stejné mnoţství energie, jako spot ebuje 
pro sv j provoz, se pak nazývá Nulový d m [7]. Tohle jsou ale p íklady 
současných novostaveb. 

Nízkých energetických nárok  lze dostáhnou také vhodně provedenou 
rekonstrukcí staršího domu. V České republice, se d íve stavěly p eváţně 
cihlové stavby, kdy se horší izolační vlastnosti materiál  kompenzovaly 
tloušťkou stěn obvodových zdí [5]. Tyto cihlové stavby dosahují dlouhé 
ţivostnosti a postupně se z nich stávaly (a dále stávají), dvou a více generační 
budovy. Tyto stavby dnes dosahují běţně stá í 40-η0 let, a noví majitelé 
investují nemalé finanční prost edky do rekonstrukcí s tím, ţe očekávají stále 
dlouhou ţivotnost. Tyto rekonstrukce se většinou týkají částí domu, které jiţ po 
dlouhém čase nesplňují poţadavky, na ně kladené (nap . elektrická síť nebo 
stará st echa), anebo je výhodné je nahradit moderním ešením, u kterého se 
očekává finanční návratnost (nap . zateplení budovy nebo nový účinnější zdroj 
tepla).  

Z d vodu dlouhé doby uţívání, mohou náklady na provoz objektu 
s odstupem času p evýšit po izovací cenu za ízení. U osobního automobilu 
většinou p evýší, v dlouhodobém mě ítku, náklady na palivo v kombinaci 
s pravidelnou údrţbou, po izovací cenu. Stejný problém se dále týká rodinných 
dom , p edevším technického zázemí. Vytápění vykazuje spot ebu 
pouţívaného paliva, klimatizace spot ebu elektrické energie a oh ev teplé 
uţitkové vody také. Instalace draţšího kotle s lepší účinností spalování m ţe 
mít kratší dobu finanční návratnosti, neţ u levnějšího se srovnatelným 
výkonem.     

P edevším u rekonstrukcí starých dom , je nutné všechny tyto aspekty 
vzít v potaz a hledat nejlepší dlouhodobé ešení. V těchto p ípadech nemusí 
platit, ţe draţší ešení je tím lepším. Tato bakalá ská práce je tedy zamě ena 
na hledání optimálního ešení pro sníţení náklad  na vytápění jiţ postaveného 
modelového rodinného domu, rekonstrukcí. 
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1 Modelový dům 

Jako modelový d m pro tuto bakalá skou práci byl zvolen rodinný d m 
v obci Huslenky (viz. obr. 1). V domě ţijí dvě rodiny, kaţdá v jednom 
podlaţí. D m je na otev eném prostranství, z východní strany částečně krytý 
stodolou. Ke stodole p iléhá garáţ. Z jiţní strany p íjezdová cesta a ze zbylých 
dvou stran je zahrada. Rozloha pozemku činí p ibliţně 1300 m2 a d m je na 
zastavěné ploše p ibliţně 100 m2. Podrobnější výkresová dokumentace je 
uvedena v p íloze 1. 

 

 

Obrázek 1a Ilustrace stavební konstrukce modelového domu 
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Obrázek 1b Ilustrace stavební konstrukce modelového domu 
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Obrázek 1c Ilustrace stavební konstrukce modelového domu 
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1.1 Lokalita a základní popis modelového domu 

D m je lokalizovaný v oblasti Valašsko - Horní Vsacko ve Zlínském kraji. 
Tato lokalita se vyznačuje hornatým terénem a ídkou zástavbou. V oblasti není 
soustava centrálního zásobování teplem. Jedná se o dvoupodlaţní d m 
s technickou místností ve sklepě a neobytným podkrovím. D m byl postaven 
v roce 1958 a za tu dobu jiţ prošel mnoha úpravami interiéru i p ístavbami ve 
druhém pat e. Roku 2009 byla provedena rekonstrukce st echy. Jednalo se o 
nahrazení p vodní, jiţ nevyhovující st ešní krytiny, novou. Jako krytina byl 
pouţit kanadský šindel a nebylo provedeno zateplení podkroví. Dále, v roce 
2013 proběhla výměna všech oken za nová. Jako nová okna byla pouţita 
plastová s dvojsklem. 

Pro obvodové zdivo jsou pouţité škvárobetonové tvárnice. Ty se vykazují 
na současné poměry nedostatečnými tepelně-izolačními vlastnostmi. Malá 
izolační schopnost dále zap íčiňuje chladný povrch vnit ní strany obvodové 
stěny a v zimním období kondenzace vodní páry ve vzduchu, coţ zp sobuje 
tvorbu plísní v místech tepelných most  (v koutech, rozích obvodových stěn, 
apod.). Podzemní podlaţí (sklep) není tepelně izolované. D m je postavený na 
mírném svahu, klesajícím směrem na sever, takţe hloubka podzemního podlaţí 
není konstantní. Strop podzemního podlaţí je ţelezobetonový ţebrový a světlá 
výška je 1,ř m. Podlaha 1. nadzemního podlaţí1 je částečně izolovaná 
linoleem, místy kobercem a světlá výška je 2,ηη m. Podlaha 2. nadzemního 
podlaţí2 je tvo ena d evěným trámovým stropem. ůţ na výjimku místnosti 2.2 
(viz. Obrázek 1) opat ena betonovým potěrem. Dále jsou poloţeny koberce 
nebo linoleum. Stropní konstrukce je také tvo ena d evěným trámovým 
stropem, tepelně izolovaným vrstvou polystyrenu a skelné vaty. Světlá výška je 
2,35 m. 

1.2  Zdroje tepla před rekonstrukcí 
D m není p ipojený k rozvodu plynu. V domě jsou instalovány dva zdroje 

tepla. V kuchyni, 1.NP, jsou instalovaná stará kachlová kamna, pouţívaná zcela 
výjimečně. Úst ední topení s nuceným oběhem vody poţívá starý odho ívací 
kotel. V topném období se pouţívá primárně hnědé uhlí (o ech) a sekundárně 
d evo. Uhlí se uskladňuje p ímo v kotelně. D evo se pouţívá p edevším pro 
roztopení, nebo pro slabé p itopení. D evo se kupuje ve formě odkor , 
uskladňuje se p edevším venku pod plachtou a částečně také ve sklepě. Teplá 
voda se oh ívá ve dvou elektrických bojlerech. Jeden starý, ve sklepě, 
s moţností oh evu vody pomocí kotle a dále nočním proudem. Roku 201θ byl 
nainstalovaný nový elektrický bojler do podkroví, také vyuţívající noční proud, 
aby dodával teplou vodu zvlášť do horního patra. 
  

                                            
1
 1. nadzemní podlaţí – dále jen 1.NP 

2
 2. nadzemní podlaţí – dále jen 2.NP 
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2 Výpočet tepelných ztrát budovy před rekonstrukcí 
Kaţdá budova vykazuje i p i nejlepších tepelně izolačních vlastnostech 

určitou tepelnou ztrátu, kterou je nutné pokrýt dodáváním tepla vhodným 
zdrojem, který vykazuje určitou spot ebu paliva a účinnost. Sníţením těchto 
ztrát, m ţeme zdroj tepla nahradit jiným, který bude díky niţšímu výkonu p i 
stejné účinnosti vykazovat niţší spot ebu paliva. Závislost spot eby paliva na 
teple vyrobeném ve zdroji tepla je znázorněná vztahem: 

  ̇       ̇                   (2.1) 

kde: 
Q out je teplo odevzdané pro vytápění budovy (J); 

ηk  účinnost kotle. 

„P i vytápění jde o to, aby p ijatelné tepelné podmínky pro tvo ivou práci a 
odpočinek byly zajištěny p i minimální spot ebě energie a paliv p i provozu 
otopných za ízení a soustav“. [1] 

ůby bylo moţné navrhnout vhodné ešení pro sníţení tepelné ztráty 
budovy, je nutné nejd íve určit její aktuální tepelnou ztrátu. Výpočet tepelné 
ztráty budovy je popsán nornou ČSN EN 12Ř31 - Tepelné soustavy v budovách 
- výpočet tepelného výkonu3. 

Postup výpočtu tepelné ztráty budovy podle ČSN EN 12Ř31 [3]: 

a) stanovení hodnoty výpočtové venkovní teploty a pr měrné roční 
venkovní teploty; 

b) stanovení stavu kaţdého prostoru (vytápěný nebo nevytápěný) a hodnot 
pro výpočtovou vnit ní teplotu kaţdého vytápěného prostoru; 

c) stanovení rozměrových a tepelných vlastností pro všechny stavební 
části a pro kaţdý vytápěný a nevytápěný prostor; 

d) výpočet součinitele návrhových tepelných ztrát prostupem a násobení 
návrhovým rozdílem teplot pro získání tepelných ztrát prostupem 
vytápěného prostoru; 

e) výpočet součinitele návrhových tepelných ztrát větráním a násobení 
návrhovým rozdílem teplot pro získání tepelných ztrát větráním 
vytápěného prostoru; 

f) stanovení celkové návrhové teplené ztráty vytápěného prostoru 
sečtením návrhových tepelných ztrát prostupem a návrhových tepelných 
ztrát větráním; 

g) výpočet zátopového výkonu vytápěného prostoru, nap . dodatečného 
výkonu pot ebného pro vyrovnání účink  p erušovaného vytápění; 

h) stanovení návrhového celkového tepelného výkonu sečtením celkových 
návrhových tepelných ztrát a zátopového výkonu. 

                                            
3
 ČSN EN 12Ř31 - Tepelné soustavy v budovách - výpočet tepelného výkonu – dále jen 
ČSN EN 12Ř31 
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2.1 Stanovení klimatických údajů 

2.1.1 Venkovní klima 

Pro tento výpočtový postup se uţijí následující klimatické údaje [3]: 

 výpočtová venkovní teplota e pro výpočet návrhových tepelných ztrát 
vnějšího prost edí; 

 pr měrná roční venkovní teplota m,e pro výpočet tepelné ztráty do 
p ilehlé zeminy. 

Tabulka 2.1 Výpočtové venkovní teploty [3] 

Vsetín: e (°C) -15 

m,e (°C) 3,7 

Hodnoty uvedené v tab. 2.1 jsou určeny dle statistik meteorologických 
pozorování, závislých na lokaci objektu, ke kterému budeme určovat tepelnou 
ztrátu prostupem. Hodnoty pro dané lokality jsou uvedené v p íloze normy ČSN 
EN 12831 [3]. Není-li poţadovaná lokalita uvedena, volí se nejbliţší. 
2.1.2 Vnitřní klima 

Vnit ní teplota uţitá pro výpočet návrhových tepelných ztrát je výpočtová 
teplota vytápěného prostoru int,i a nevytápěného prostoru θint,u.  

Informace o výpočtové vnit ní teplotě a jejich hodnotách uvádí národní 
p íloha normy ČSN EN 12Ř31 [3], hodnoty jsou doporučené pro danou budovu 
a zp sob uţití dané místnosti. 

V tabulkách 2.2 a 2.3 jsou uvedené hodnoty int,i a θint,u. Označení 
místností odpovídá obr. 1. 

Tabulka 2.2 Výpočtové vnit ní teploty vytápěných prostorů [3] 

Označení Druh místnosti 
Výpočtová 

vnit ní teplota 
Plocha 

místnosti4 
Objem 

místnosti5 
int,i (°C) Ai (m

2) Vi (m
2) 

1.1 Kuchyň 20 20,66 40,39 

1.2 Obývací pokoj 20 21,43 41,40 

1.3 Loţnice 20 21,45 40,83 

1.4 Koupelna 24 6,30 11,30 

1.6 Chodba 18 8,63 18,72 

1.7 P edsíň 10 4,63 8,90 

1.8 WC 15 2,97 4,18 

1.9 Schodiště 12 17,92 27,42 

2.1 Kuchyň 20 20,85 37,06 

2.2 Loţnice 20 21,43 37,79 

2.3 Obývací pokoj 20 23,96 36,63 

2.4 Koupelna 24 7,43 11,27 

                                            
4
 Vypočtená z vnějších rozměr  místností pro určení prostupu tepla podlahou 

5
 Vypočtený z vnit ních rozměr  místností pro určení tepelných ztrát větráním 
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Tabulka 2.3 Výpočtové vnit ní teploty nevytápěných prostorů [3] 

Označení Druh místnosti 
Výpočtová 

vnit ní teplota 
Plocha 
místnosti 

Objem 
místnosti 

int,u (°C) Ai (m
2) Vi (m

2) 

0.1 Kotelna 15 19,45 19,00 

0.2 Sklad d eva 7 22,05 26,80 

0.3 Spíţ 6 23,37 25,29 

1.5 Spíţ 12 5,07 7,14 

2.5 Chodba 19 3,90 7,64 

2.6 Schodiště 15 1,17 1,50 

3.1 Podkroví -15 81,75 49,30 

Hodnoty výpočtové vnit ní teploty nevytápěných prostor  jsou získány 
z rovnice tepelné bilance těchto místností, kde se stanoví pro kaţdou místnost 
součet tepelných zisk  a ztrát. Z rovnosti součtu se následně stanoví neznámá 
teplota. Hodnoty jsou stanoveny modulem ešitel aplikace MS Excel. Také je 
moţnost hodnoty volit z p ílohy normy ČSN EN 12Ř31 [3]. 

2.2 Stanovení konstrukčních údajů 

2.2.1 Rozm rové charakteristicky místností 
Rozměry místností jsou stanoveny podle výkresové dokumentace domu 

uvedené v p íloze 1. Plochy místností ůi jsou vypočítány z jejich vnějších 
rozměr  a objemy místností Vi jsou vypočítány z jejich vnit ních rozměr , za 
účelem určit mnoţství vzduchu uvnit . 
2.2.2 Rozm rové a tepelné vlastnosti stavebních částí 

D m je sestavených z mnoha r zných konstrukčních prvk  (stěny, stropy, 
okna, dve e), které se vyznačují r znými vlastnostmi. P i výpočtu tepelné ztráty 
objektu je nejd leţitější charakteristika součinitel prostupu tepla Uk (W·m-2·K-1). 
Výpočet hodnot Uk se provádí s ohledem na okrajové podmínky a vlastnosti 
pouţitých materiál , které jsou stanoveny a doporučeny v p ílohách EN norem. 
P ehled všech parametr , které se uţijí p i výpočtu hodnot Uk stavebních částí 
spolu s odkazy na vhodné normy jsou uvedeny v tab. 2.4. Národní hodnoty 
p íloh norem ČSN se mohou pouţít, uplatní-li se typické místní podmínky nebo 
p edpisy [3]. 
Součinitel tepelné vodivosti 

Zásadní charakteristikou materiálu je součinitel tepelné vodivosti λ, 

schopnost stejnorodého, izotropního materiálu p i dané st ední teplotě vést 
teplo [8]. Tyto hodnoty jsou uvedeny v p íloze normy ČSN 730η40-3: Tepelná 
ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin6 nebo p íslušných EN 
normách uvedených v tab. 2.4. Dále je moţné pouţít hodnoty λ uvedené 
výrobcem materiálu, je ale nutné sledovat, za jakých podmínek jsou hodnoty 
uvedené. Daný výrobek m ţe mít více neţ jednu návrhovou hodnotu fyzikální 
vlastnosti v závislosti na jeho určeném uţití a podmínkách [8]. 

                                            
6
 ČSN 730η40-3: Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin 
– dále jen ČSN 730540-3 
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Tabulka 2.4 P ehled parametrů použitých pro výpočet Uk [3] 

Značka a 
jednotky 

Název 

Odkaz na 
odpovídající  
EN - normy 

Rsi  
(m

2·K·W-1
) 

Odpor p i p estupu tepla na vnit ní straně konstrukce EN ISO 6946 

Rse 
(m

2·K·W-1
) 

Odpor p i p estupu tepla na vnější straně konstrukce EN ISO 6946 

λ  
[W·(m·K)

-1
] 

Součinitel tepelné vodivosti (stejnorodé stavební materiály): 

 stanovení vyhlášených a návrhových hodnot (postup) 
 tabulkové návrhové hodnoty  

 sdílená tepla do p ilehlé zeminy 
 

 
 
 
EN ISO 10456 
EN 12524 
EN ISO 13370 
+národní normy 
 

R 
(m

2·K·W-1
) 

Tepelný odpor (ne) stejnorodých stavebních materiál  EN ISO 6946 

U 
[W·(m2·K)

-1
] 

Součinitel prostupu tepla: 

 obecná výpočtová metoda 

 okna, dve e (vypočtené a tabulkové hodnoty) 
 

 

EN ISO 6946 
EN ISO 10077-1 
 

Tabulka 2.η uvádí hodnoty stavebních materiál  odečtených z p ílohy normy 
ČSN 730η40-37. 

Tepelný odpor 

Tepelný odpor je tepelně izolační vlastnost materiálu a vyjad uje, jakou 
plochou konstrukce a p i jakém rozdílu teplot na jejích površích dojde k p enosu 
1 Wattu. Máme-li k dispozici vrstvu materiálu konstantní tloušťky d (m), kterou 
prochází rovnoměrný tepelný tok Q  (W), a známe-li její součinitel tepelné 
vodivosti λ, je moţné vypočítat hodnotu tepelného odporu: 

                   (2.2) 

Tepelný odpor konstrukce, sloţené z více vrstev r zných materiál  
(omítka, zdivo, izolace), je roven součtu tepelných odpor  jednotlivých vrstev. 
Tabulka 2.θ uvádí návrhové ekvivalentní hodnoty tepelných vlastností 
nehomogenních vrstev, odečtené z p ílohy normy ČSN 730η40-38. 

  

                                            
7
 P íloha ů normy ČSN 730η40-3, tabulka A.1: Normové, charakteristické a návrhové 
hodnoty tepelných a vlhkostních vlastností stavebních materiál . Tabulka ů.2: Normové a 
návrhové hodnoty tepelných a vlhkostních vlastností stavebních materiál  a výrobk  pro 
nášlapné vrstvy. 
8
 P íloha ů normy ČSN 730η40-3, tabulka C.1: Návrhové ekvivalentní hodnoty tepelných 
a vlhkostních vlastností nehomogenní vrstvy - zdiva 
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Tabulka 2.5 P ehled hodnot λ pro použité materiály [9], [10] 

Kód Popis 
λ 

[W·(m·K)-1] 
1 Beton hutný 1,30 

2 Kámen 1,45 

3 Kamení 0,99 

4 Kamenivo, štěrk9 0,70 

5 Desky z rostlého d eva 0,18 

6 Dutinový ţelezobetonový stropní panel 1,20 

7 Omítka vápenná  0,88 

8 Omítka vápenocementová 0,99 

9 Keramická dlaţba 1,01 

10 Linoleum 0,19 

11 Koberec 0,07 

12 Expandovaný polystyren 0,04 

13 Skelná vlna ISOVER DOMO10 0,04 

14 Parozábrana s hliníkovou vloţkou 0,21 

15 Sádrokarton 0,22 

16 ůPP modifikovaný asfaltový šindel na skelné vloţce 0,20 

17 ůsfaltové pásy a lepenky 0,21 

Tabulka 2.6a P ehled hodnot λ pro stavební konstrukce [9] 

Kód Popis 
λ 

[W·(m·K)-1] 
21 Zdivo z p íčně děrovaných škvárobetonových tvárnic 0,56 

22 Zdivo z plných pálených cihel 0,78 

23 
Strop d evěný trámový s omítaným rákosovým 
podhledem 

0,88 

24 Tepelné vlastnosti zeminy, písky a štěrky 2,00 

Tabulka 2.6b P ehled hodnot Uk pro stavební konstrukce [ř] 

Kód Popis 
Uk 

[W·(m2·K)-1] 
D1 Vchodové dve e 4,70 

D2-1 Vnit ní dve e 2,00 

D2-2 Vnit ní dve e zasklené 3,00 

D3 Sklepní dve e ţelezné 5,00 

O1 Okna dvojsklo11 1,10 

O2 Okna jednoduché 6,50 

  

                                            
9
 Kamenivo, štěrk – hodnota odečtena z normy ČSN ISO 13370 [10]. 

10
 Hodnota uvedená výrobcem materiálu 

11
 Hodnota odečtená z faktury o provedené práci z roku 2013, firmou BR Servis, s.r.o. 
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Odpor při přestupu tepla 

Rozlišujeme, zda se jedná o vnit ní stranu konstrukce nebo vnější stranu 
konstrukce. Rozdíl mezi jejich hodnotami je dán rozdílem mezi teplotou povrchu 
konstrukce a teplotou vzduchu (V těchto p ípadech se liší hodnoty součinitele 
p estupu tepla α (W·m-2·K-1). Hodnota odporu p i p estupu tepla se vypočítá: 

                   (2.3) 

Hodnotu odporu p i p estupu tepla na vnit ní straně Rsi získáme 
dosazením součinitele p estupu tepla na vnit ní straně αsi a odporu p i p estupu 
tepla na vnější straně Rsi dosazením součinitele p estupu tepla na vnější straně 
αse. Hodnoty Rsi a Rse pouţité pro výpočet tepelných ztrát domu jsou uvedené 
v tab. 2.7, odečtené z p ílohy normy ČSN 73-0540-312.  

Tabulka 2.7 Hodnoty odporu p i p estupu tepla [9] 

Kód Odpor p i p estupu tepla na vnit ní straně 
Rsi 

(m2·K·W-1) 

31 Směr tepelného toku nahoru 0,10 

32 Směr tepelného toku vodorovně 0,13 

33 Směr tepelného toku dol  0,17 

Kód Odpor p i p estupu tepla na vnější straně 
Rse 

(m2·K·W-1) 

33 Směr tepelného toku nahoru 0,10 

34 Směr tepelného toku vodorovně 0,04 

35 Směr tepelného toku dol  0,17 

Součinitel prostupu tepla 

Součinitel prostupu tepla vyjad uje, kolik tepla projde konstrukcí o ploše  
1 m2 p i rozdílu teplot jejích povrch  1 K. Obecně ečeno, čím menší hodnota 
součinitele prostupu tepla, tím lepší tepelně-izolační vlastnost stavební části.   

Je závislý na tepelném odporu konstrukce R a odporu p i p estupu tepla 
Rsi a Rse: 

                             (2.4) 

Výpočet součinitele prostupu tepla Uk pro danou stavební část 
Tabulka 2.Ř znázorňuje postup výpočtu součinitele prostupu tepla 

stavebních částí. Tabulka 2.ř znázorňuje výpočet stavební části S05 Vnit ní 
zeď 200 mm. Výpočet je obdobný pro všechny stavební části domu. Seznam 
všech stavebních částí a výpočty jejich součinitel  prostupu tepla nalezneme 
v p íloze 2. 
  

                                            
12

 P íloha J normy ČSN 730η40-3, tabulka J.1: Návrhové hodnoty odporu p i p estupu 
tepla na vnější straně konstrukce a na vnit ní straně konstrukce bez povrchové 
kondenzace. 
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Tabulka 2.Ř Výpočtu součinitele prostupu tepla stavební část 

Kód 
Popis 

d λ R Uk 

Konstrukce Materiál (m) [W·(m·K)-1] (m
2·K·W-1

) [W·(m2·K)-1] 
kód 

stavební 
části 

  
  

 
Název stavební části         

Kód Název vnit ní laminární vrstvy Rsi   

Kód Název materiálu  d1 λ1 d1·λ1   

  … … … … …   

  Kód Název materiálu  dn λn dn·λn   

  Kód Název vnější laminární vrstvy Rse   

     ∑Ri (∑Ri)
-1

 

Tabulka 2.9 Výpočtu součinitele prostupu tepla stavební část 

Kód 
Popis 

d λ R Uk 

Konstrukce Materiál (m) [W·(m·K)-1] (m
2·K·W-1

) [W·(m2·K)-1] 

S05 
 

Vnitřní zeď Ň00 mm         

  32 Odpor p i p estupu tepla na vnit ní straně 0,130   

  7 Omítka vápenná  0,005 0,880 0,006   

  8 Omítka vápenocementová 0,015 0,990 0,015   

  22 
Zdivo z plných pálených 
cihel 

0,160 0,780 0,205   

  8 Omítka vápenocementová 0,015 0,990 0,015   

  7 Omítka vápenná  0,005 0,880 0,006   

  34 Odpor p i p estupu tepla na vnější straně 0,040   

     0,417 2,40 

2.3 Stanovení návrhové tepelné ztráty 

Celková návrhová tepelná ztráta vytápěného prostoru (i), Φi se vypočítá 
z rovnice [3]: 

                      (2.5) 

kde: 

ΦT,i je návrhová tepelná ztráta prostupem tepla vytápěného prostoru (i) ve 
wattech (W); 

ΦV,i  návrhová tepelná ztráta větráním vytápěného prostoru (i) ve 
wattech (W). 

2.3.1 Výpočet součinitele tepelných ztrát prostupem 

Návrhová teplená ztráta prostupem tepla ΦT,i se pro vytápěný prostor (i) 
vypočítá z rovnice:                                                             (2.6) 

kde: 
HT,ie je součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru (i) do 

venkovního prost edí (e) pláštěm budovy ve wattech na Kelvin 
(W·K-1); 
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HT,iue   součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru (i) do 
venkovního prost edí (e) nevytápěným prostorem (u) ve wattech na 

Kelvin (W·K-1); 

HT,ig  součinitel tepelné ztráty prostupem do zeminy z vytápěného 
prostoru (i) do zeminy (g) v ustáleném stavu ve wattech na Kelvin 
(W·K-1); 

HT,ij  součinitel tepelné ztráty z vytápěného prostoru (i) do sousedního 
prostoru (j) vytápěného na výrazně jinou teplotu, nap . sousedící 
místnost uvnit  funkční části budovy nebo vytápěný prostor 
sousední funkční části budovy ve wattech na Kelvin (W·K-1); 

V následných dílčích 
výpočtech (viz. obr. 2.2) se 
uvaţuje zjednodušená 
výpočtová metoda podle ČSN 
EN 12Ř31 [3]. To znamená, ţe 
se nepočítá s lineárními 
tepelnými mosty, které jsou 
náročné na p esnou znalost 
stavební konstrukce. Místo toho 
se počítá pouze se součinitelem 
prostupu tepla stavební 
konstrukcí a uţitím vnějších 
rozměr  (viz. obr. 2.1).   

Obrázek 2.1 Užití vnějších rozměrů domu 

 

Obrázek 2.2 Ilustrace k výpočtu celkové tepelné ztráty prostupem 
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kde: 
ΦT,ie je tepelná ztráta prostupem p ímo do venkovního prost edí; 

ΦT,iue  tepelná ztráta prostupem do nevytápěné místnosti; 

ΦT,ig  tepelná ztráta prostupem do zeminy; 

ΦT,ij  tepelná ztráta prostupem do místnosti vytápěné na odlišnou 
teplotu. 

 

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí – součinitel tepelné ztráty  
Součinitel teplené ztráty z vytápěného (i) do vnějšího (e) prost edí HT,ie 

zahrnuje všechny stavební části, které oddělují vytápěný prostor od venkovního 
prost edí, jako jsou stěny, podlaha, strop, dve e, okna, apod. HT,ie se vypočítá 
z rovnice [3]: 

         ∑                    (2.7) 

kde: 

Ak je plocha stavební části (k) v metrech čtverečních (m2); 

ek   korekční činitel vystavení povětrnostním vliv m p i uvaţování 
klimatických vliv  jako je r zné oslunění, pohlcování vlhkosti 
stavebními díly, rychlosti větru a teplota, pokud tyto vlivy nebyly 

uvaţovány p i stanovení U-hodnot (EN ISO 6946). Hodnoty ek mají 
být stanoveny na národní úrovni; 

Tepelné ztráty nevytáp ným prostorem – součinitel tepelné ztráty  
Je-li mezi vytápěným prostorem a venkovním prost edím (e) nevytápěný 

prostor (u), návrhový součinitel tepelné ztráty prostupem tepla HT,iue 
z vytápěného prostoru do venkovního prost edí se vypočte [3]: 

          ∑                    (2.8) 

kde: 
bu je teplotní redukční činitel zahrnující teplotní rozdíl mezi teplotou 

nevytápěného prostoru a venkovní návrhové teploty.  

Teplotní redukční činitel bu se stanoví výpočtem: 

                                 (2.9) 

Tepelné ztráty do přilehlé zeminy – součinitel tepelné ztráty  
Tepelné ztráty podlahami, základovými stěnami a p ímým nebo nep ímým 

stykem s p ilehlou zeminou závisí na více činitelích. Zahrnují plochu a obvod 
podlahové desky, hloubku podzemního podlaţí pod úrovní zeminy a tepelné 
vlastnosti zeminy. Podrobným výpočtem tepelných ztrát do zeminy se zabývá 
norma EN ISO 13370 - Tepelné chování budov - P enos tepla zeminou - 
Výpočtové metody. Zjednodušený výpočet je uvedený v normě EN ISO 12831. 
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Hodnota součinitele tepelné ztráty prostupem do zeminy v ustáleném 
stavu HT,ig z vytápěného prostoru (i) do zeminy (g) se vypočte z rovnice [3]: 

                (∑              )             (2.10) 

kde: 
fg1 je korekční činitel zohledňující vliv ročních změn venkovní teploty. 

Tato hodnota je určena jako národní; 

fg2   teplotní redukční činitel, zohledňující rozdíl mezi roční pr měrnou 
venkovní teplotou a výpočtovou venkovní teplotou, se stanoví jako: 

                                     (2.11) 

Ak  plocha stavebních částí (k), které se dotýkají zeminy v metrech 

čtverečních (m2); 

Ueqiuv,k   ekvivalentní součinitel prostupu tepla stavebních částí (k) ve 
wattech na metr čtvereční a Kelvin [W·(m2·K)-1], stanovený podle 
typologie podlahy (viz. stanovení Ueqiuv,k podle typologie podlahy); 

Gw   korekční činitel zohledňující vliv spodní vody. Tento vliv se musí 
uvaţovat, je-li vzdálenost mezi p edpokládanou vodní hladinou 
spodní vody a úrovní podlahové desky podzemního podlaţí menší 
neţ 1 m. 

Tento činitel se m ţe vypočítat podle EN ISO 13370 a stanoví se 
národní úrovní. V modelovém p ípadě uvaţovaném v této 
bakalá ské práci, kde se vliv spodní vody uvaţovat nemusí, činí 
jeho hodnota 1. 

Stanovení Ueqiuv,k podle typologie podlahy 

P i stanovení Ueqiuv,k se musí zvaţovat rozdílné typy konstrukcí podlah 
(viz. obr. 2.4) [10]: 

 podlaha na zemině; 
 zvýšená podlaha; 
 vytápěný suterén. 

Ve všech p ípadech se musí stanovit charakteristický parametr podlahy B´ 
(viz. obr. 2.3): 

                  (2.12) 

kde: 
Ag je plocha uvaţované podlahové konstrukce v metrech čtverečních 

(m2), pro budovu se Ag stanoví jako celková plocha podlahové 
konstrukce. Pro výpočet části budovy, nap . funkční části budovy 
v adových domech, ůg je plocha podlahové konstrukce uvaţované 
části; 
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P   obvod uvaţované podlahové konstrukce v metrech (m). Hodnota P 

pro budovu je její celkový obvod. Hodnota P pro výpočet části 
budovy, nap . její funkční části v adových domech, je délka 
obvodových stěn oddělujících vytápěný prostor uvaţované části 
budovy od venkovního prost edí; 

 

Obr. 2.3 Výpočet charakteristického parametru podlahy B´ 

Ekvivalentní součinitel prostupu tepla stavební částí Ueqiuv,k se dále určí 
z graf  uvedených v normě ČSN EN 12Ř31. Tyto grafy jsou uvedené pouze pro 
určité p ípady, pokud je místnost lokalizovaná více specificky a není moţné 
hodnotu odečíst z grafu, vypočte se podrobným výpočtem podle EN ISO 13370, 
který z d vodu svého rozsahu nebude uveden, ale je p ístupný z normy. 

 Obrázek 2.4 Typologie podlahy 
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Tepelné ztráty prostorem vytáp ným na výrazn  jinou teplotu – součinitel 
tepelné ztráty  

Součinitel tepelné ztráty z vytápěného prostoru (i) do sousedního prostoru 
(j) vytápěného na výrazně jinou teplotu HT,ij stanovuje tok tepla mezi vytápěnými 
místnostmi s výrazně odlišnou teplotou a vypočte se vztahem [3]: 

         ∑                      (2.18) 

kde: 
fi,j je redukční teplotní součinitel. Koriguje teplotní rozdíl mezi teplotou 

sousedního prostoru θj,i a venkovní výpočtové teploty. Podle 
vztahu: 

                                      (2.19) 

Výpočet celkové tepelné ztráty prostupem 

Výpočet celkové tepelné ztráty prostupem ΦT,i je proveden pomocí 
programu MS Excel 2010 a výsledky jsou znázorněny v tabulce 2.10. Ztráty se 
počítají nejd íve pro kaţdou vytápěnou a nevytápěnou místnost zvlášť a poté se 
jejich hodnoty sečtou, čímţ se získá celková tepelná ztráta domu prostupem. 
Tabulka 2.11 znázorňuje podrobný výpočet místnosti označené 1.1 (viz obr. 1). 
Tepelné ztráty ostatních místností jsou v p íloze 3. Vzhled tabulky je 
inspirovaný ukázkou uvedenou v normě ČSN EN 12Ř31. 

Tabulka 2.10 Výpočet celkové tepelné ztráty prostupem 

Označení Druh 
místnosti 

Tepelné ztráta prostupem (W) 

ΦT,ie ΦT,iue ΦT,ig ΦT,ij ∑i ΦT,i 

0.1 Kotelna 134,2 200,83 456,0 -164,82 626,2 

0.2 Sklad d eva 549,8 -145,7 110,87 -616,0 -101,0 

0.3 Spíţ 429,9 -23,3 95,0 -592,06 -90,4 

1.1 Kuchyň 820,8 0,0 268,6 64,3 1153,6 

1.2 Obývací pokoj 996,2 592,1 0,0 0,0 1588,3 

1.3 Loţnice 997,7 619,1 0,0 -38,6 1578,2 

1.4 Koupelna 290,0 360,4 0,0 231,1 881,5 

1.5 Spíţ 102,8 -31,9 0,0 -103,9 -33,0 

1.6 Chodba 0,0 127,8 0,0 -144,7 -16,8 

1.7 P edsíň 527,7 206,7 40,9 106,5 881,7 

1.8 WC 365,6 125,6 24,9 -17,6 498,5 

1.9 Schodiště 1110,8 -93,4 191,5 -441,0 767,9 

2.1 Kuchyň 668,6 202,4 0,0 -30,7 840,3 

2.2 Loţnice 923,2 150,2 0,0 0,0 1073,4 

2.3 Obývací pokoj 605,6 183,7 0,0 89,0 878,2 

2.4 Koupelna 603,0 165,5 0,0 171,3 939,8 

2.5 Chodba 0,0 53,2 0,0 -97,4 -44,1 

2.6 Schodiště 0,0 80,8 0,0 -88,6 -7,8 

 
∑i ΦT,i 9125,9 2774,1 1187,7 -1673,1 11414,6 
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Tabulka 2.10 Výpočet tepelných ztrát prostupem pro místnost 1.1 

Místnost 1.1 KUCHY  

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí  

Kód Stavební část Uk 

[W·(m2·K)-1] 
Ak 

(m
2
) 

ek 

( - ) 
Uk·ůk·ek 

(W·K-1
) 

S01 Venkovní zeď 470 mm 1,02 20,59 1 21,02 

O1 Okna dvojsklo 1,10 2,21 1 2,44 

Celkový součinitel ztráty 
 - p ímo do venkovního prost edí HT,ie = ∑k Uk·ůk·ek (W·K-1

) 23,45 

Tepelné ztráty přes nevytáp né prostory  

Celkový součinitel ztráty 
 - p es nevytápěné prostory 

HT,iue = ∑k Uk·ůk·bu (W·K-1
) 0 

Tepelné ztráty zeminou  

Výpočet B´ 
Ag 

(m
2
) 

P 
(m) 

B´ = 2·ůg·(P)
-1 

(m) 

20,66 18,30 2,26 

Kód Stavební část Uk 

[W·(m2·K)-1] 
Ak 

(m
2
) 

Uequiv,k 

[W·(m2·K)-1] 
Hg 

(W·K-1
) 

P1-4 
Podlaha 1.NP (do zeminy) - 
ţelezobetonový ţebrový strop + 
linoleum 

0,98 20,66 0,55 11,36 

Korekční činitelé 

fg1 fg2 Gw fg1·fg2·Gw 

na jednotku 

1,45 0,47 1 0,68 

Celkový součinitel ztráty - zeminou  HT,ig = (∑k Hg)·fg1·fg2·Gw (W·K-1
) 7,67 

Tepelné ztráty do prostorů vytáp né na rozdílné teploty  

Kód Stavební část Uk 

[W·(m2·K)-1] 
Ak 

(m
2
) 

fi,j 
( - ) 

Ak·Uk·fi,j 
(W·K-1

) 

S01 Venkovní zeď 470 mm 1,02 3,45 0,14 0,50 

S01 Venkovní zeď 470 mm 1,02 1,74 0,14 0,25 

S06 Vnit ní zeď 3η0 mm 1,31 11,70 0,06 0,87 

D2-1 Vnit ní dve e 2,00 1,80 0,06 0,21 

Celkový součinitel ztráty - do prostor  
vytápěné na rozdílné teploty 

 HT,ij = ∑k Ak·Uk·fi,j (W·K-1
) 1,84 

Celkový součinitel ztráty prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij (W·K-1
) 32,96 

Teplotní údaje  

Výpočtová venkovní teplota e (°C) -15 
  
  

  
Výpočtová vnit ní teplota  int,i (°C) 20 

Rozdíl teplot  int,i - e (°C) 35 

Návrhová tepelná ztráta prostupem stěnami  ΦT,i = HT,i · ( int,i - e) (W) 1153,65 
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2.3.2 Výpočet součinitele tepelných ztrát v tráním 

Dalším dílčím výpočtem tepelných ztrát domu jsou tepelné ztráty větráním. 
Jedná se o teplo, které odchází z domu netěsnostmi v plášti budovy nebo 
p íčinou nutné výměny vzduchu z hygienických d vod . Pokud není k dispozici 
rekuperační výměník, který by zajistil výměnu tepla mezi p íchozím vzduchem a 
vzduchem opouštějícím budovu, uvaţujeme, ţe p iváděný vzduch má tepelné 
vlastnosti venkovního vzduchu. 

Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i, pro vytápěný prostor (i) se vypočte 
[3]: 

             (         )     (2.20) 

kde: 
HV,i je součinitel návrhové tepelné ztráty větráním ve wattech na  

Kelvin (W·K-1). 

Součinitel návrhové tepelné ztráty větráním HV,i vytápěného prostoru (i) je 
závislý na hustotě vzduchu ρ p i int,i a měrné tepelné kapacitě cp vzduchu p i 

int,i. P i p edpokladu konstantního ρ a cp se HV,i vypočte: 

              ̇      (2.21) 

kde: 
V i je výměna vzduchu ve vytápěném prostoru (i) v metrech krychlových 

za vte inu (m3·s-1). 

Hodnota výměny vzduchu vytápěného prostoru (i) pro výpočet návrhového 
součinitele tepelné ztráty je maximum výměny vzduchu infiltrací V inf,i spárami a 
styky obvodového pláště budovy a minimální výměna vzduchu V min,i 
poţadovaná z hygienických d vod : 

  ̇      ( ̇       ̇     )          (2.22) 

kde: 
V min,i je hygienické mnoţství vzduchu stanovené podle rovnice 2.23 

V inf,i  mnoţství vzduchu infiltrací podle rovnice 2.24  

Hygienické mno ství vzduchu V min,i 

Minimální mnoţství vzduchu se uvádí z hygienických d vod . Nejsou-li 
dostupné národní údaje, minimální mnoţství vzduchu V min,i ve vytápěné 
místnosti (i) se m ţe stanovit podle:  

  ̇                       (2.23) 

kde: 
nmin je minimální intenzita výměny venkovního vzduchu za hodinu (h-1); 

Vi  objem vytápěné místnosti (i) v metrech krychlových (m3), vypočtený 
z vnit ních rozměr  místností. 

Minimální intenzita výměny vzduchu se stanoví podle p ílohy ČSN EN 
12831 nebo ve specifikaci. 
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Infiltrace obvodovým plá t m budovy – mno ství vzduchu V inf,i 

Mnoţství vzduchu infiltrací V inf,i vytápěného prostoru (i), zp sobené větrem 
a účinkem vztlaku na plášť budovy, se m ţe vypočítat podle: 

  ̇                              (2.24) 

kde: 
n50 je intenzita výměny vzduchu za hodinu (h-1) p i rozdílu tlak  η0 Pa 

mezi vnit kem a vnějškem budovy a zahrnující účinky p ívodu 
vzduchu.; 

ei  stínicí činitel; 

εi  výškový korekční činitel, který zohledňuje zvýšení rychlosti proudění 
vzduchu s výškou prostoru nad povrchem země. 

Hodnoty n50, ei a εi jsou uvedené v p íloze D normy ČSN EN 12Ř31 [3]. 

2.3.3 Stanovení celkové tepelné ztráty 

Celková tepelná ztráta domu Φi se stanoví součtem tepelných ztrát 
jednotlivých místností. Dílčí výpočty tepelných ztrát větráním jednotlivých 
místností jsou uvedeny v p íloze 4. 

Tabulka 2.11 Stanovení celkové tepelné ztráty domu 

Označení Druh místnosti 
Tepelné ztráty (W) 

Stěnami Větráním Celkové 

ΦT,i ΦV,i ∑i Φi 

0.1 Kotelna 626,2 96,9 723,1 

0.2 Sklad d eva -101,0 101,0 0,0 

0.3 Spíţ -90,4 90,4 0,0 

1.1 Kuchyň 1153,6 720,9 1874,6 

1.2 Obývací pokoj 1588,3 246,3 1834,6 

1.3 Loţnice 1578,2 242,9 1821,1 

1.4 Koupelna 881,5 224,7 1106,2 

1.5 Spíţ -33,0 33,0 0,0 

1.6 Chodba -16,8 105,0 88,2 

1.7 P edsíň 881,7 45,4 927,1 

1.8 WC 498,5 21,3 519,9 

1.9 Schodiště 767,9 125,9 893,8 

2.1 Kuchyň 840,3 661,6 1501,9 

2.2 Loţnice 1073,4 224,9 1298,3 

2.3 Obývací pokoj 878,2 218,0 1096,2 

2.4 Koupelna 939,8 244,0 1183,8 

2.5 Chodba -44,1 44,1 0,0 

2.6 Schodiště -7,8 7,8 0,0 

 
∑i Φi 11414,6 3454,0 14868,6 
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2.4 Stanovení návrhového tepelného výkonu 

Stanovení tepelného výkonu funkční části budovy, aby bylo moţné 
dimenzovat otopné těleso, výměník tepla, zdroj tepla, atd. Tepelný výkon 
funkční části musí pokrýt tepelné ztráty budovy a u budov s p erušovaným 
vytápěním, pokrýt zátopový výkon ΦRH. 

Zátopový výkon závisí na následujících činitelích [3]: 

 akumulačních vlastnostech stavebních částí; 
 době zátopu; 
 teplotním poklesu po dobu útlumu; 
 vlastnostech regulačního a ídícího systému. 

Zátopový výkon není nutný v p ípadech, kdy regulační a ídicí systém 
vypojí útlum vytápění v pr běhu nejchladnějších dn , nebo kdyţ tepelné ztráty 
mohou být omezeny během doby útlumu vytápění. 

Zátopový tepelný výkon poţadovaný pro nahrazení účink  p erušovaného 
vytápění ΦRH,i ve vytápěném prostoru (i) se vypočte zjednodušenou metodou 
podle normy ČSN 12Ř31 [3]:  

                  (2.25) 

kde: 
fRH je korekční součinitel závisející na době zátopu a p edpokládaném 

poklesu vnit ní teploty v útlumové době, ve wattech na metr 
čtvereční (W·m-2). Hodnoty tohoto korekčního činitele jsou uvedeny 
v národní p íloze normy ČSN EN 12Ř31. 

Tabulka 2.12 znázorňuje výpočet zátopového výkonu pro jednotlivé vytápěné 
místnosti.  

Tabulka 2.12 Stanovení zátopového výkonu domu 

Označení 
Plocha 
místnosti 

Korekční 
součinitel 

Zátopový 
výkon 

Ai (m
2) fRH (W·m-2) ΦRH,i (W) 

1.1 20,66 

2413 

495,8 

1.2 21,43 514,3 

1.3 21,45 514,8 

1.4 6,30 151,2 

1.6 8,63 207,1 

1.7 4,63 111,1 

1.8 2,97 71,3 

1.9 17,92 430,1 

2.1 20,85 500,4 

2.2 21,43 514,3 

2.3 23,96 575,0 

2.4 7,43 178,3 

  
∑i ΦRH,i 4263,8 

                                            
13Stanovené podle ČSN 12Ř31: P íloha D, Tab. D.10a 
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Stanovení tepelného výkonu celé budovy 

Tepelný výkon pro funkční část budovy nebo budovu ΦHL se stanoví: 

     ∑      ∑      ∑           (2.26) 

kde: 
∑ΦT,i je  součet tepelných ztrát prostupem tepla všech vytápěných prostor  

s výjimkou tepla sdíleného uvnit  budovy;  

∑ΦV,i  součet tepelných ztráty větráním všech vytápěných prostor 
s výjimkou tepla sdíleného uvnit  budovy; 

∑ΦRH,i součet tepelných zátopových výkon  všech vytápěných prostor  
poţadující vyrovnání účink  p erušovaného vytápění. 

Výpočet 
Součet tepelných ztrát prostupem tepla, větráním a zátopového výkonu 

budovy: 

ΦT = 11 414,6 W 

ΦV = 3 454,0 W 

ΦRH = 4 263,8 W 

ΦHL = 19 132,4 W  

2.5 Spotřeba tepla a paliva při vytáp ní 
ůby bylo moţné určit finanční návratnost rekonstrukce zateplení budovy, 

je nutné určit spot ebu tepla a paliva p i vytápění p ed rekonstrukcí a po ní. 
Nejčastěji se zjišťuje roční spot eba.  

Pro její výpočet se pouţije tzv. denostupňová metoda [1], která spočívá 
v určení spot eby tepla za otopné období d dn , čímţ se obvykle rozumí počet 
dn  s niţší teplotou, neţ stanovená st ední denní venkovní teplota pro začátek 
a konec otopného období θem. 

Délka otopného období je závislá na lokalitě domu a určená dle normy 
ČSN EN 12Ř31. Pro lokalitu: Vsetín 

Tabulka 2.13: parametry otopného období 

Vsetín 

θem = 12 °C 

d (dny) θe (°C) θes (°C) 

225 -15 3,2 

Kde: 

θes je  pr měrná teplota během otopného období (°C).  
Dále je nutné určit koeficient regulace εr teploty v domě. Hodnotu je 

moţné určit z literatury nebo z vlastních zkušeností. Pro výpočet roční spot eby 
tepla byla hodnota zvolena 0,765 [11]. 
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Kvalita práce obsluhy (regulace soustavy), vytápění a tepelné ztráty 
v rozvodech vytápění se zohlední pomocí: 

účinnost regulace soustavy o = 0,9 (-) 

účinnost rozvod  vytápění r = 0,95 (-) 

Vytápěcí denostupně D se vypočítají rovnicí [11]: 

                        (2.27) 

Kde: 

θis je  pr měrná vnit ní teplota (°C).  
Z uvedených údaj  m ţeme roční spot ebu tepla pro vytápění budovy 

vypočítat pomocí vztahu [11]: 

                                             (2.28) 

Kde: 

Φ je  tepelná ztráta budovy. 

Výpočet 
Roční spot eba tepla budovy: 

QVYT,rok = 120,2 (GJ) 

QVYT,rok = 33,4 (MWh) 

P i podlahové ploše vytápěného prostoru 252,7 m2 m ţeme počítat: 
QVYT,rok = 132,1 (kWh·m2) 

Roční spotřeba paliva 

Pro výpočet spot eby paliva uvaţujeme: 
účinnost kotle k = 0,6 (-) 

výh evnost paliva     = 18 (kJ·kg-1) 

cena paliva cuh = 3300 (Kč·t-1) 

 

Roční spot ebu paliva pak vypočteme: 

                            (2.29) 

                                     

Pro účel výpočtu úspory spojené s návrhem na sníţení tepelných ztrát 
domu a výměnou zdroje tepla, budou náklady na roční vytápění počítány 
36 800 Kč. 
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3 Opatření ke sní ení tepelných ztrát 
3.1 Tepeln -izolační materiály 

V současnosti je na trhu mnoţství tepelně-izolačních materiál , všechny 
vynikají skvělým součinitelem tepelné vodivosti λ. Současně se ale liší v jiných 
vlastnostech, které omezují jejich určené uţití, nebo je naopak činí v některých 
p ípadech nejlepší volbou. Materiálově je lze rozdělit do skupin [12]: 

Tabulka 3.1 Rozdělení tepelně-izolačních materiálů 

 

Podrobný popis vlastností není p edmětem této bakalá ské práce. Dále je 
tedy pouze základní popis materiál  pouţívaných pro tepelnou izolaci dom .  
3.1.1 P nové materiály 

P nový polystyren (EPS) 

Mezi nejrozší enější typy tepelné izolace 
pat í expandovaný pěnový polystyren. Jeho 
p edností je nízká cena, hmotnost, dobrá 
dostupnost a snadná opracovatelnost. 
Nedostatkem je protipoţární ochrana. 

 
λ = 0,032 ÷ 0,040 W·(m·K)-1 [12], [31] 

   Obrázek 3.1 EPS desky [31] 
Extrudovaný polystyren ĚXPSě 
Pouţívá se p edevším pro izolování sokl 14. 
Materiál je nenasákavý a tak ho lze pouţít 
ve vlhkém prost edí, ale ve srovnání s EPS 
draţší. Obdobně jako u EPS nevyniká 
protipoţární ochranou. 

 

λ = 0,030 ÷ 0,038 W·(m·K)-1 [31] 

   Obrázek 3.2 XPS desky [31] 

                                            
14

 Sokl - Místo, kde na sebe navazuje zateplení nadzemní stěny a zateplení suterénu, 
p ípadně návaznost na základ. 
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P nový polyuretan ĚPURě a polyizokyanurát ĚPIRě 
Mezi lidmi známý jako molitan. Omezením sálavé sloţky ší ení tepla 

pěnou se dosahuje velmi nízkým λ. Tyto pěny je nutné chránit p ed UV 
zá ením. 

λ = aţ 0,023 W·(m·K)-1  [12] 

P nové sklo ĚFOAMGLASě 
Materiál je zcela neho lavý a parotěsný. Pouţívá se p edevším p i izolaci 

spodní stavby nízkoenergetických a pasivních dom  a pro p erušení tepelných 
most . Dále izolace vysoce zatěţovaných podlah a pochozích st ech. 
Nevýhodou je vysoká cena. 

λ = 0,040 ÷ 0,048 W·(m·K)-1  [12] 

3.1.2 Vakuová izolace 

Aerogelové izolace 

Aerogelem se nazývá vysoce a jemně porézní, a zároveň tuhá výplň 
vakuových izolačních panel  (VIP). Velká část molekul vzduchu je izolovaná 
v nanoporézní struktu e aerogelu, a tak tyto molekuly vzduchu nemohou svými 
vzájemnými sráţkami umoţňovat vedení tepla. Díky tomuto jevu dosahuje 
aerogel aplikovaný jako nevakuová izolace hodnotu λ aţ 0,012 W·(m·K)-1 [12]. 
P i sníţení tlaku klesne hustota molekul vzduchu a v p ípadě vakuové izolace 
lze dosáhnout λ  aţ na úroveň 0,004 W·(m·K)-1 [12]. Kv li vysoké ceně je uţití 
těchto materiál  moţné pouze p i eliminaci tepelných most  malé tloušťky. 

λ = 0,004 ÷ 0,012 W·(m·K)-1  [12] 

3.1.3 Nerostné materiály 

Minerální vlna 

Vyniká dobrým poměrem ceny a 
vlastností. M ţeme rozlišovat kamennou 
a skelnou vlnu. Díky čediči jako výchozí 
surovině vyniká odolností proti ohni. 
Proto se pouţívá jako protipoţární 
ochrana, nap . nad únikovými východy, 
kde by p i poţáru expandovaného 
polystyrénu docházelo k jeho tečení. 
Neměla by být dlouhodobě vystavena 
vlhkosti. Dále vyniká nízkým difuzním 
odporem a tedy paropropustností. To 
znamená, ţe zkondenzovaná vlhkost 
v obvodové zdi se m ţe odpa ovat ven. 
Díky těmto vlastnostem se jedná o jednu 
z nejpouţívanějších tepelných izolací u 
dvouplášťových st ech nebo difuzně 
otev ených konstrukcí. 

 

Obrázek 3.3 Izolace st echy 
minerální vlnou [12] 

λ = aţ 0,03η W·(m·K)-1  [12] 
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3.1.4 Přírodní materiály 

Konopí 
Materiál z vláken rostliny s vlastnostmi srovnatelnými s minerální vlnou. Je 

moţné pouţít i jako foukanou sypkou izolaci na těţce p ístupná místa. Izolační 
materiály z d evitých vláken a technického lnu mají obdobné vlastnosti, a jelikoţ 
k výrobě nepot ebují ţádná lepidla, povaţují se za čistě ekologické. Dále mají 
vysokou tepelnou kapacitu (c = 2100 J·(kg·K)-1 [12]), a tak fungují také jako 
tepelně-akumulační materiál.  

λ ≈ 0,040 W·(m·K)-1  [12] 

Celulóza 

Směs natrhaného novinového papíru, smíchána s p ísadami, které 
zajišťují odolnost proti šk dc m a plísním, tvo í dohromady tepelně-izolační 
materiál. Izolace je aplikována foukáním a lze jí tedy vyplnit i obtíţně dostupné 
dutiny. Pouţívá se p edevším v d evostavbách a pasivních domech. 

λ ≈ 0,039 W·(m·K)-1  [12] 

Sláma 

Pouţívá se jako nosný materiál nebo pro doplnění nosného systému. 
V kombinaci s hliněnou omítkou má vysokou poţární odolnost.  

λ ≈ 0,1 W·(m·K)-1  [12] 

3.2 Podpora ve financování rekonstrukce 

Pro zateplení celého domu je nutné zakoupit velké mnoţství materiál . 
Kromě tepelně-izolačních jsou nutné také parozábrany, hydroizolace, reflexní 
ochrana a další finanční výdaje spojené s aplikací na d m (lepidla, p jčení 
lešení, lidská práce).  

Evropská unie i stát Česká republika má zájem o zlepšování kvality 
ovzduší na svém území a s tím je spojené sniţování produkce skleníkových 
plyn . Domy s vysokou tepelnou ztrátou pot ebují pro vytápění více tepla, a 
tedy produkují větší mnoţství oxidu uhličitého (CO2), jehoţ t íatomová molekula 
pat í mezi skleníkové plyny. Státní dotace podporující zateplení objekt  s cílem 
sníţení jejich tepelných ztrát a výměny zdroj  tepla, za účinnější a ekologičtější. 
Tedy p ispívá k sniţování produkce CO2 a dalších škodlivých látek 
produkovaných spalováním ve starých kotlích, coţ vede ke zlepšování kvality 
bydlení občan  republiky. Za tímto účelem existuje mnoţství dotací a pro 
rekonstrukci starých objekt  aktuálně probíhá program Ministerstva ţivotního 
prost edí, spravovaný Státním fondem ţivotního prost edí ČR, Nová zelená 
úsporám15. Další program pro zlepšování ovzduší v krajích jsou tzv. Kotlíkové 
dotace. 

  

                                            
15

 Nová zelená úsporám – dále jen NZÚ 
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Nová zelená úsporám 

Program je zamě en na podporu opat ení ke sníţení energetické 
náročnosti budov, na podporu efektivního vyuţití zdroj  energie v obytných 
domech a je rozdělený do několika oblastí podpory [13]: 

 Oblast A – Sniţování energetické náročnosti stávajících rodinných 
dom ; 

 Oblast B – Výstavba rodinných dom  s velmi nízkou energetickou 
náročností; 

 Oblast C – Efektivní vyuţití zdroj  energie. 

Celková výše podpory na jednu ţádost je omezena na max. η0 % ádně 
doloţených výdaj . Protoţe p edmětem této bakalá ské práce je návrh 
úsporného opa ení pro stávající rodinný d m, nebude dále oblast podpory B 
zmiňována. Podle dosaţených energetických parametr  budovy po realizaci 
úsporných opat ení se oblast podpory ů dělí do čty  podoblastí: A.0, A.1, A.2 a 
ů.3. Kaţdá podoblast je dotována jinou výši podpory podle tabulky 3.2. 

Tabulka 3.2 Výše podpory pro oblast A [13] 

Typ konstrukce 
A.0 a A.1 A.2 A.3 

(Kč/m2) (Kč/m2) (Kč/m2) 

Obvodové stěny a podlahy nad 
exteriérem 

500 600 800 

St echy 500 600 800 

Výplně otvor  2 100 2 750 3 800 

Podlahy na terénu 700 900 1 200 

Stropy a ostatní konstrukce 330 400 550 

Podmínek pro poskytnutí podpory v dané podoblast je větší mnoţství, a se 
zvyšující se výší podpory stoupají i nároky na samotnou rekonstrukci. Podmínky 
jsou snadno dohledatelné na webových stránkách NZÚ [13] a nebudou tedy 
podrobně uvedené. Tabulka 3.3 uvádí poţadované hodnoty součinitele 
prostupu tepla obálky budovy dle ČSN EN 73 0η40 – 2. Tepelná ochrana budov 
- Část 2: Požadavky, které musí být splněné, aby na danou konstrukční část 
bylo moţné ţádat o podporu. 

Tabulka 3.3 Hodnoty součinitele prostupu tepla obálky budovy [14] 

Popis konstrukce 
Poţadovaná hodnota  

UN,20
16 [W·(m2·K)-1] 

Stěna vnější 0,30 

St echa šikmá se sklonem do 4η° včetně 0,24 

Strop pod nevytápěnou p dou 0,30 

Strop nad nevytápěným prostorem  0,60 

Otvorové výplně 1,50 

                                            
16

 UN,20 – pro budovy s p evaţující návrhovou vnit ní teplotou θint 1Ř °C aţ 22 °C. 
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Další podmínkou pro získání podpory je výměna kotle nesplňující 
poţadavky na 3. emisní t ídu. Jako zdroj tepla jsou podporované kotle na 
biomasu a tepelné čerpadla. U kotl  na biomasu s ručním p ikládáním je dále 
nutné instalovat akumulační nádrţ s objemem min. ηη l na 1 kW instalovaného 
výkonu kotle. Kotlíkové dotace na rozdíl od NZÚ m ţou pokrýt aţ Ř0 % náklad  
na po ízení nového kotle. Dále, ve srovnání s NZÚ, je na výběr z více kotl  
(nap . plynové kotle).  

Úv r na zateplení 
Některé banky nabízí úvěry zamě ené pro zateplení dom . V ideálním 

p ípadě, by roční úspora na vytápěný pokryla samotnou splátku. Celková cena 
rekonstrukce se ale poté prodraţí o úrok z p jčky, a tedy i prodlouţí doba 
návratnosti investice. 

3.3 Návrh opatření ke sní ení tepelných ztrát domu 

Teorie návrhu opat ení ke sníţení tepelných ztrát domu je svým 
zp sobem jednoduchá. Cílem je zmenšit součinitel prostupu tepla obálkou 
budovy na co nejmenší hodnotu. Obálkou budovy se rozumí soubor všech 
teplosměnných konstrukcí, které oddělují vytápěný prostor od venkovního 
prost edí, p ilehlé zeminy nebo vnit ního vzduchu p ilehlého nevytápěného 
prostoru. Vlastní návrh opat ení je značně obtíţnější a vyţaduje, aby byl 
vypracovaný zkušeným člověkem, p ípadně firmou. Jeden z největších 
problém  špatného návrhu je hromadění vlhkosti uvnit  konstrukce. To m ţe 
mít za následek i váţné poškození stavby, nap . d evěné konstrukce mohou být 
napadeny hnilobou, hmyzem apod. Další váţný problém je tvorba plísní, které 
mají negativní vliv na obyvatele domu [16].  

Obrázek 3.4 znázorňuje pr běh teploty uvnit  obvodové stěny ze 
škvárobetonových tvárnic bez tepelné izolace a na obrázku 3.5 je doplněná 
EPS izolací (vrstva 4). Modrý prouţek znázorňuje oblast kondenzace vodní 
páry. 

 

Obrázek 3.4 Průběh teploty uvnit  zdiva obvodové stěny [15] 
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Difuze vodní páry skrze konstrukci obvodové stěny je zp sobena rozdílem 
částečných tlak  vodních par mezi interiérem a exteriérem budovy. P i obvyklé 
pokojové teplotě 21 °C a relativní vlhkosti vzduchu η0 % je částečný tlak vodní 
páry p = 1243 Pa [16]. Ve venkovním prost edí, p i teplotě -1η °C a relativní 
vlhkosti 84 % je částečný tlak p = 13ř Pa [16]. Rozdíl tlak  Δp = 1104 Pa je tedy 

tlak, kterým se vodní pára p i těchto podmínkách snaţí protlačit skrze stěnu a 
pokud narazí na místo, kde je teplota v oblasti rosného bodu, začne 
kondenzovat. 

 

Obrázek 3.5 Průběh teploty uvnit  zdiva obvodové stěny tepelně izolované [15] 

Kondenzát, hromadící se uvnit  izolace nebo ve zdivu, je tolerovaný pouze 
v malém mnoţství, které se na ja e a v létě bezpečně odpa í a konstrukce 
vyschne. Ochrana proti tomuto jevu spočívá [17]: 

- Parotěsná nebo vzduchotěsná folie na straně interiéru, které zabrání, 
aby docházelo k difuzi vodní páry skrze konstrukci (nejčasnější ešené 
d evostaveb v ČR); 

- Difuzně otev ené konstrukce, navrţené tak, aby ke kondenzaci uvnit  
stěn docházelo pouze v malém mnoţství a extrémních p ípadech ( ešení 
cihlových staveb)   
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3.3.1 Zateplení obálky budovy 

Obrázek 3.6 znázorňuje zvaţované plochy obálky budovy pro zateplení, 
vytvo ený v programu Autodesk Inventor. Strop 2NP a schodiště vykazuje 
dostatečné tepelně-izolační vlastnosti a není jej t eba upravovat.  

Tabulka 3.4 Izolační materiály a jejich aplikace [18] 

Materiál d (m) 
λ 

[W·(m·K)-1] Pouţití 

Isover TF Profi 0,12 0,036 Obvodové stěny 

Synthos XPS Prime 0,10 0,036 Sokly 

Polystyren Styrotrade 
EPS 100 F 

0,10 0,037 Strop podzemního podlaţí 

Isover DOMO 0,10 0,039 Strop p edsíně a WC 1NP 

Vchodové dve e, 
tepelně izolační - 

Uk = 1,1 

 [W·(m2K)-1] 
Vchodové dve e 

Plastová okna, 
dvojsklo 

- 
Uk = 1,1 

 [W·(m2K)-1] 
Strop p edsíně a WC 1NP 

Tabulka 3.4 uvádí pouţité materiály p i výpočtu tepelných ztrát po 
zateplení obvodových stěn. Dále se ve výpočtu zvaţuje výměna vchodových 
dve í a oken v p ední části domu. Tabulka 3.η uvádí změnu součinitele 
prostupu tepla tepelně-izolovaných stěn. Výpočet nepočítá s tepelnými mosty, 
které vzniknou kolem p vodních oken. Tyto tepelné mosty by bylo p i realizaci 
rekonstrukce nutno eliminovat, buď demontáţí oken a jejich posunutí nebo 
jiným ešením. 

Tabulka 3.5 Vlastnosti obvodových stěn po zateplení 

Stavební konstrukce Uk p vodní Uk izolované 
Uk < UN,20 Označení Popis [W·(m2·K)-1] [W·(m2·K)-1] 

S01 Venkovní zeď 470 mm 1,02 0,23 ANO 

S02 Venkovní zeď 3η0 mm 1,65 0,25 ANO 

S03 Venkovní zeď 400 mm 1,49 0,25 ANO 

S04 Venkovní zeď 200 mm 2,40 0,27 ANO 

S10 Kamenné základy 1,53 0,26 ANO 

P1-1 Podlaha 1NP 1,98 0,54 ANO 

P1-2 Podlaha 1NP 2,25 0,56 ANO 

P2-4 Stop p edsíň a WC 1NP 1,41 0,22 ANO 

P4-4 Stropní dve e 2NP 2,95 0,23 ANO 

D1 Vchodové dve e 4,7 1,1 ANO 

O2 Okna jednoduché 6,5 1,1 ANO 
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Obrázek 3.6a Plocha obálky domu doporučená k zateplení 

 

Obrázek 3.6b Plocha obálky domu doporučená k zateplení 
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Výpočet nového součinitele prostupu tepla byl proveden programem MS 
Excel obdobně jako v kapitole 2.2 Stanovení konstrukčních údaj  a podrobně je 
uveden v p íloze 3. Tepelné vlastnosti omítky, parozábrany a dalších 
konstrukčních prvk  jsou v rámci zjednodušeného výpočtu zanedbané. 
Z d vodu lepší izolační vlastnosti obvodových stěn a stejných výpočtových 
teplot int,i vytápěných místností, se p edpokládá nová tepelná bilance tepelných 
zisk  a ztrát nevytápěných místností. A proto se p edpokládají jiné výpočtové 
vnit ní teploty int,u, uvedené v tabulce 3.6. Hodnoty jsou vypočítané ešitelem 
programu MS Excel, obdobně jako v kapitole 2.1.2. Teplotu v kotelně, z d vodu 
tepelného zisku sáláním z kotle, nelze tímto zp sobem vypočítat. Celkové 
tepelné ztráty jednotlivých místností a celého domu jsou uvedené v tabulce 3.7. 
Porovnání s hodnotami p ed rekonstrukcí je v tabulce 3.8. 

Tabulka 3.6 Nové výpočtové teploty nevytápěných místností 

Označení Druh místnosti 
P vodní 

vnit ní teplota 
Nová  

vnit ní teplota 
Rozdíl 

int,u1 (°C) int,u2 (°C) Δθ (°C) 

0.1 Kotelna 15 15 - 

0.2 Sklad d eva 7 7 < 1 

0.3 Spíţ 6 5 - 1 

1.5 Spíţ 12 14 + 2 

2.5 Chodba 19 20 + 1 

2.6 Schodiště 15 19 + 4 

Tabulka 3.7 Stanovení celkové tepelné ztráty zatepleného domu 

Označení Druh místnosti 
Tepelné ztráty (W) 

Stěnami Větráním Celkové 

ΦT,i ΦV,i ∑i Φi 

0.1 Kotelna 529,0 96,9 625,9 

0.2 Sklad d eva -99,6 99,6 0,0 

0.3 Spíţ -86,0 86,0 0,0 

1.1 Kuchyň 545,8 720,9 1266,7 

1.2 Obývací pokoj 506,8 246,3 753,1 

1.3 Loţnice 397,8 242,9 640,7 

1.4 Koupelna 648,1 224,7 872,8 

1.5 Spíţ -34,8 34,8 0,0 

1.6 Chodba 1,5 108,2 109,7 

1.7 P edsíň 335,6 45,4 381,0 

1.8 WC 122,6 21,3 143,9 

1.9 Schodiště -26,5 125,9 99,4 

2.1 Kuchyň 346,2 661,6 1007,8 

2.2 Loţnice 455,9 224,9 680,7 

2.3 Obývací pokoj 470,3 218,0 688,3 

2.4 Koupelna 454,3 244,0 698,3 

2.5 Chodba -45,0 45,0 0,0 

2.6 Schodiště -8,7 8,7 0,0 

 
∑i Φi 4513,2 3455,1 7968,3 
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Tabulka 3.8 Porovnání hodnot tepelných ztrát p ed a po rekonstrukci 

Tepelná ztráta Φ (W) p vodní po rekonstrukci úspora 

Prostupem stěnami 8223,9 
2014,6 
- 75,5 % 

41,8% 

Prostupem okny 1058,9 
740,2 

- 30,1 % 
2,1% 

Prostupem st echou 944,1 
621,9 

- 34,1 % 
2,2% 

Prostupem do zeminy 1187,7 
1136,5 
- 4,3 % 

0,3% 

Větráním 3454,0 
3455,1 
- 0,0 % 

0,0% 

∑Φ 14 868,6 7 968,3 46,4% 

Roční spot eba tepla na vytápění 
GJ 120,2 64,4 

46,4% 
kWh/m2 132,1 70,8 

3.3.2 Zateplení podkroví 
Další moţné ešení rekonstrukce budovy je izolace podkroví. Tepelné 

vlastnosti stropu 2NP vyhovují doporučeným normovaným hodnotám, ale 
takovou rekonstrukcí se získá další obytný prostor a zvýší se tím vytápěná 
plocha. Pouze zjednodušeným výpočtem, pomocí programu, který počítal 
tepelné ztráty v návrhu 3.3.1, bylo dosaţeno výsledk  uvedených v tab. 3.9. 

Tabulka 3.9 Porovnání hodnot tepelných ztrát p ed a po rekonstrukci 

Tepelná ztráta Φ (W) p vodní po rekonstrukci úspora 

Prostupem stěnami 8223,9 
1892,2 
- 77,0 % 

42,6% 

Prostupem okny 1058,9 
846,5 

- 20,1 % 
1,4% 

Prostupem st echou 944,1 
909,1 
- 3,7 % 

0,2% 

Prostupem do zeminy 1187,7 
1136,5 
- 4,3 % 

0,3% 

Větráním 3454,0 
3749,5 
+ 8,0 % 

- 2,0% 

∑Φ 14 868,6 8 533,8 42,4% 

Roční spot eba tepla na vytápění 
GJ 120,2 69,0 42,6 % 

kWh/m2 132,2 60,5 54,2 % 

Součinitel prostupu tepla st echy je ve výpočtu uvaţovaný stejný jako u 
šikminy místnosti 2.3 a dále instalace t í st ešních oken se součinitelem 
prostupu tepla Uk = 1,1 [W·(m2K)-1]. Celý výpočet je k nalezení v p íloze 3. 
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3.3.3 Systém rekuperace vzduchu 

Další moţnost sníţení tepelných ztrát je instalace systému, umoţňující 
rekuperaci vzduchu neboli zpětné získávání tepla (viz. obrázek 3.7) 

 

Obrázek 3.7 Princip zpětného získávání tepla rekuperací vzduchu [1ř] 

Opat ení uvedené v kapitole 3.3.2 zajistilo, ţe ztráty prostupem obálkou budovy 
dosáhly p ibliţně poloviny celkových ztrát domu. Druhá polovina tepelných ztrát 
je zp sobena ztrátou větráním (viz. tabulka 3.10).  

Tabulka 3.10 Tepelné ztráty domu p i uvažovaném ZZT17 

Účinnost 
rekuperace 

(%) 0 30 45 60 75 90 

ΦV (W) 3749,5 2624,7 2062,2 1499,8 937,4 375,0 

Φ (W) 8533,8 7409,0 6846,5 6284,1 5721,7 5159,3 

QVYT,rok (GJ) 69,0 59,9 55,3 50,8 46,2 41,7 

QVYT,rok (kWh·m2) 60,5 52,5 48,5 44,5 40,6 36,6 

Konstrukčních návrh  jak dosáhnout poţadované účinnosti rekuperace je více. 
Pro ilustraci je uveden návrh instalace systému ZZT do místností 1.1, 1.2, 2.1 a 
2.2. (viz. obrázek 3.η). Výpočet je k nalezení v p íloze 3. 

P i instalaci systému dosahující účinnosti alespoň 4η % (viz. tabulka 3.10) by 
bylo docíleno tepelné ztráty domu menší neţ η0 kWh·m2, čímţ by se dosáhlo 
poţadavk  pro Nízkoenergetický d m. Instalace vzduchotechniky p i 
rekonstrukci starého domu by byla vysoce nákladná a konstrukčně náročná. 
Podrobný návrh systému nebude tedy v této práci uvaţován. 

 

                                            
17

 ZZT – Zpětné získávání tepla 
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Obrázek 3.8 Ilustrace návrhu systému ZZT 

1. Rovnotlaká větrací jednotka 
2. Vstup chladného venkovního vzduchu 
3. Výstup ochlazeného odpadního vzduchu 
4. Výstup oh átého venkovního vzduchu 
5. Vstup teplého odpadního vzduchu 

Výrobci rekuperačních jednotek uvádí účinnost svých výrobk  aţ řη %. 
V návrhu dle obrázku 3.8, zvaţujeme účinnost 90 % pro vybrané místnosti 1.1, 
1.2, 2.1 a 2.2.. 

Tabulka 3.11 Tepelná ztráta větráním po instalaci systému ZZT 

Místnost ΦV (W)  
bez systému ZZT 

ΦV (W)  
účinnost ZZT ř0% 

rozdíl (W) 

1.1 720,9 72,1 648,8 
1.2 246,3 24,6 221,7 
2.1 661,6 66,2 595,4 
2.2 224,9 22,5 202,4 

 celkem (W) 1668,3 

 celková ΦV (W) 2081,2 

 QVYT,rok (GJ) 55,5 

 QVYT,rok (kWh·m2) 48,7 
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4 Vým na zdroje tepla 

Zdroj  pro vytápění rodinných dom  existuje v současnosti celá ada, 
p edevším se jedná o malé kotle na paliva r zného druhu: 

Rozdělení kotl  podle paliva [20]: 

- kotle na tuhá fosilní paliva (černé uhlí, hnědé uhlí, brikety, koks); 
- kotle na biomasu (kusové d evo, d evní štěpka, d evní/rostlinné brikety 

nebo pelety); 
- plynové kotle (klasické, kondenzační). 
Kotle na tuhá paliva m ţeme dále rozlišovat na kotle s automatickým, 

nebo ručním p ikládáním. Dále existují r zné alternativní zp soby vytápění, jako 
nap . tepelná čerpadla nebo kogenerační jednotky. 

P i výběru správného zdroje tepla je dále vhodné zvaţovat dostupnost 
paliva v dané lokalitě. Zvolený modelový d m se nachází ve Zlínském kraji, kde 
je dobrá dostupnost kusového d eva a také díky mnoţství d evozpracujícího 
pr myslu dostupnost d evního odpadu ve formě pelet nebo briket.  
Z d vodu neekologického provozu nejsou ve výběru zvaţovány kotle na tuhá 
fosilní paliva, a protoţe modelový d m není p ipojený k rozvodu plynu, nebude 
se uvaţovat ani o plynových kotlích. 

4.1 Zátopový výkon zateplené budovy 

U zateplené budovy se p edpokládá menší pokles teploty v útlumové době 
(viz. 2.4 Stanovení návrhového tepelného výkonu). V tabulce 4.1 jsou uvedené 
nové hodnoty zátopového výkonu budovy: 

Tabulka 4.1 Zátopový výkon zateplené budovy 

Zateplení budovy 
Φ  

(W) 
fRH 

(W·m-2) 
ΦRH,i  
(W) 

ΦHL  
(W) 

ů: Pouze obvodové stěny 7968,3 
16 

2842,6 10810,8 

B: Obvodové stěny a p da 8533,8 3866,6 12400,4 

C: + ZZT s účinností 4η% 6865,5 9 1598,9 8464,5 

 

4.2 Zply ovací kotel na kusové dřevo 

Zplyňovací, neboli pyrolýzní, kotle pracují na principu dvoustupňového 
spalování (obrázek 4.1). V oblasti primárního vzduchu se pomocí pyrolýzy 
uvolní ho lavý plyn (prchavá sloţka paliva), který spolu se sekundárním 
vzduchem je vháněn ventilátorem do spalovací komory. Dále jsou spaliny 
ochlazovány teplovodním výměníkem a odtahovým ventilátorem vháněny do 
komína [20]. 

Protoţe zplyňovací kotle pracují s nejvyšší účinností p i jmenovitém výkonu, 
doporučuje se instalace spolu s akumulační nádrţí na vodu. Taková instalace 
sníţí spot ebu paliva a zvýší komfort vytápění. 
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Tabulka 4.3 Výhody/nevýhody zplyňovacího kotle 

Výhody Nevýhody 

Dostupnost paliva 

Vysoká účinnost spalování 
D evo jako obnovitelný zdroj energie 

Dlouhá perioda p ikládání paliva 

Moţnost získání dotace 

Ve srovnání s klasickými kotli vyšší 
po izovací náklady 

Prostor pro skladování d eva a 
dosušení suroviny 

Vysoká účinnost spalovaní pouze p i 
jmenovitém výkonu 

 

 

1. Víko plnícího  
2. Plnící prostor s ochrannou 

vrstvou 

3. Horký litinový rošt 
4. Popelník 

5. Motor primárního a sekundárního 
vzduchu 

6. Sekundární vzduch 

7. Primární vzduch 

8. Spodní p edeh ívání vzduchu 

9. Tryska sekundárního vzduchu 

10. Vysokoteplotní spalovací komora 

11. Čistící víko 

12. Trubkový výměník tepla 

13. Zóna odlučování prachu 

14. Čistící otvor 
15. Odtahový ventilátor 
16. Kou ové čidlo 

17. Mikroprocesorová regulace  
18. Transportní šroubení 

Obrázek 4.1 Zplyňovací kotel Guntamatic Synchro [21] 

Pro výpočet ročních náklad  (tabulka 4.4) se zvaţuje výh evnost d eva 
14,3 MJ·t-1 [22] p í obsahu vody 20 %. Dále cena d eva v kulatině p ibliţně  
1θ00 Kč·t-1 [23]. K výsledné ceně je vhodné p ipočítat odhad náklad  na 
dopravu a na zpracování (zkrácení, štípání, skládání). Tyto náklady jsou 
spojené s mnoţstvím nakupovaného paliva. V rámci výpočtu v tabulce 4.4 je 

odhad 3000 Kč·rok-1. 

Tabulka 4.4 Roční náklady na vytápění zplyňovacím kotlem na d evo 

Účinnost 85 % 87,5 % 90 % 92,5 % 

Zateplení* t Kč t Kč t Kč t Kč 

A 5,30 11477 5,15 11235 5,00 11006 4,87 10790 

B 5,68 12083 5,51 11823 5,36 11578 5,22 11346 

C 4,57 10306 4,44 10097 4,31 9900 4,20 9713 

*Označení ů, B a C odpovídá úrovni zateplení dle tabulky 4.1 
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Na obrázku 4.2 je znázorněný jeden z moţných návrh  ešení kotelny se 
zplyňovacím kotlem. Pro ilustraci byl pouţit kotel ůTMOS DC 20 GS na kusové 
d evo propojený s akumulační nádrţí na 1000 l. Úloţný prostor uvaţovaný 
v místnosti 0.2 je více neţ dostatečný pro celou topnou sezónu. 

 
Obrázek 4.2 Ilustrace kotelny s instalovaným zplyňovacím kotlem 

4.3 Automatický kotel na pelety 

Ho áky automatických kotl  spalují malé mnoţství paliva p ikládané 
v krátkém intervalu. Tím je dosaţeno kvalitního proho ení paliva a tedy lepších 
emisí a účinnosti spalování, neţ u klasického proho ívacího roštu. S tím je 
spojený i vysoký komfort ovládání. Díky moţnosti instalace zásobník , je nutný 
jediný zásah obsluhy pro naplnění zásobníku. Zapálení paliva je poté 
provedené nap . horkým vzduchem. ůutomatický kotel na pelety je zobrazen na 
obrázku 4.3. 

Tabulka 4.5 Výhody/nevýhody automatického kotle 

Výhody Nevýhody 

Komfortní a jednoduchá obsluha 

Vysoká účinnost spalovaní 
Velký rozsah regulace výkonu 

Se zásobníkem dlouhý interval doplňování paliva 

Palivo jako obnovitelný zdroj energie 

Moţnost získání dotace 

Vysoké po izovací náklady 

Prostor pro umístění 
zásobníku paliva 

Moţnost zaseknutí paliva 
v dopravníku 

Porucha pohyblivých částí 
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1. Dví ka popelníku 

2. Deska pro čištění roštu 

3. Primární vzduch 

4. Samočistící rošt 
5. Sekundární vzduch 

6. Deska vytvá ející turbulenci 
spalin 

7. Padající šachta 

8. Zklidňovací zóna 

9. Táhla čištění výměníku 

10. Servomotor pro čištění roštu 

11. ůutomatické podpalování 
12. Keramická izolace 

13. Izolace 

14. Ví idla 

15. Trubkový výměník tepla 

16. Odtahový ventilátor 
17. Sonda lambda 

18. Kou ové čidlo 

19. Ovládání 
20. Senzor naplnění 
21. Motor 

22. P evodovka 

23. Sací trubka 

24. Zásobník 

25. Šnekový dopravník 

26. Kontrolní senzor 
27. Dávkovač 

Obrázek 4.3 Automatický kotel na pelety Guntamatic Biostar [21] 

Náklady na vytápění jsou závislé na ceně nakoupených pelet. Jejich cena 
je závislá na druhu, zp sobu balení a kvalitě pelet. Ceny se proto mohou 

pohybovat od 3000 Kč·t-1 (nebalené) aţ po θ000 Kč·t-1 [24]. Také je cena 

značně závislá na ročním období, kdy je nejniţší cena koncem topné sezóny a 
rozdíly mohou být aţ 20 %. 

Ve výpočtu (tabulka 4.6) se počítá s výh evností d evní pelety 1θ,η MJ·kg-1 

a cenou paliva 4η00 Kč·t-1. Náklady na vytápění peletami lze sníţit nákupem 
rostlinných pelet, které jsou obecně levnější neţ d evní. Pro spalování 
rostlinných pelet je ale nutný kotel k tomu p izp sobený, protoţe mají jiné 
vlastnosti popeloviny (obsah popeloviny v palivu, charakteristické teploty). 
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Tabulka 4.6 Roční náklady na vytápění automatickým kotlem na pelety 

Účinnost 85 % 87,5 % 90 % 92,5 % 

Zateplení* t Kč t Kč t Kč t Kč 

A 4,59 20663 4,46 20073 4,34 19515 4,22 18988 

B 4,92 22139 4,78 21506 4,65 20909 4,52 20344 

C 3,96 17807 3,84 17299 3,74 16818 3,64 16364 

*Označení ů, B a C odpovídá úrovni zateplení dle tabulky 4.1 

Obrázek 4.4 znázorňuje jedno z moţných ešení kotelny s automatickým 
kotlem na pelety. V místnosti 0.2 by po určité úpravě prostoru bylo moţné 
uskladnit dostatečné mnoţství pelet pro celou topnou sezónu. 

 
Obrázek 4.4 Ilustrace kotelny s instalovaným automatickým kotlem 

Další moţnost sníţení náklad  na vytápění peletami by mohlo být po ízení 
paletovacího lisu. P i po izovací ceně lisu cca 30 000 Kč [2η] a p edpokládané 
ţivostnosti kotle 1η let by bylo nutné vyrobit ročně pelety v hodnotě minimálně 
2000 Kč (cca η00 kg), aby byla investice do nákupu lisu výhodná. 
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4.4 Tepelné čerpadlo 

Tepelné čerpadla18 se adí mezi alternativní zdroje energie. Principem 
jejich funkce je odběr jinému zdroji tepla (nízkopotenciální teplo) a p edávají ho 
do vytápěných prostor  nebo pro oh ev teplé uţitkové vody [26]. Zdrojem tepla 
m ţe být venkovní vzduch, voda, země, odpadní teplo atd.  

 

Obrázek 4.5 Princip funkce tepelného čerpadla [26] 

Existuje mnoho druh  TČ, rozdělených podle zdroje nízkopotenciálního 
tepla a zp sobu p edání tepla do budovy (nap . vzduch/voda, voda/voda, 
země/voda). TČ typu země/voda vyţadují značné investice spojené s úpravou 
terénu. Většinou se instalují u novostaveb, kdy je úprava terénu spojená se 
stavbou domu. P i rekonstrukci je moţné uvaţovat o instalaci TČ vzduch/voda.  

Mimo vysoké po izovací investice jsou roční náklady na vytápění závislé 
na ceně elektrické energie. Dále mají majitelé TČ výhodnější tarif ceny 
elektrické energie pro celý d m, a tak je finanční úspora instalací tepelného 
čerpadla spojená se spot ebou ostatních elektrických spot ebič  v domě.  

Topný faktor COPt je ukazatelem energetického efektu TČ. Vyjad uje 
závislost mnoţství dodané elektrické energie E na mnoţství dodávaného tepla 
Q podle rovnice 4.1. 

              (4.1) 

Topný faktor je závislý na teplotě zdroje tepla, proto mají TČ typu 
vzduch/voda v pr běhu roku r zné topné faktory. Pro výpočet ročních náklad  
na vytápění (tabulka 4.7) TČ se uvaţuje o ceně elektrické energie 2,η Kč·kWhe 

Tabulka 4.6 Roční náklady na vytápění tepelným čerpadlem 

COPt 2,5 3 3,5 4 

Zateplení* kWhe Kč kWhe Kč kWhe Kč kWhe Kč 

A 7156 17889 5963 14907 5111 12778 4472 11181 

B 7667 19167 6389 15972 5476 13690 4792 11979 

C 6167 15417 5139 12847 4405 11012 3854 9635 

*Označení ů, B a C odpovídá úrovni zateplení dle tabulky 4.1 
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 Tepelné čerpadlo – dále jen TČ 
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4.5 Kogenerační jednotka 

Výraz kogenerace (z anglického "co-generation") se pouţívá pro 
kombinovanou výrobu tepla a elekt iny, v češtině se pouţívá zkratka KVET.  
U kogeneračních jednotek se v praxi jedná o spalovací motory, většinou 
z automobilového pr myslu, které jsou spojeny s generátorem elektrické 
energie (viz. obrázek 4.θ). Odpadní teplo takto vyrobené elekt iny se dále 
pouţije pro vytápění objektu.  

 Obrázek 4.6 Kogenerační jednotka TEDOM Micro T7 [2Ř] 

Teoreticky lze jakýkoliv zdroj tepla nahradit kogenerační jednotkou. 
Prakticky je nutno zajistit, aby bylo takové ešení ekonomicky výhodné. Pro 
zjednodušený výpočet ročních náklad  na vytápění (tabulka 4.7) modelového 
domu je pouţita kogenerační  TEDOM Micro T7. Výh evnost paliva (zemní plyn) 
je 33,5 MJ·m3. Účinnost výroby tepelné energie je H = θθ,3 % a elektrické 
energie e = 27 % [28]. Cena paliva je závislá na odebíraném mnoţství a 
distribuční společnosti. Pro výpočet je pouţito 1300 Kč·MWh.  

Tabulka 4.7 Roční náklady na vytápění kogenerační jednotkou 

 
QH 

(GJ) 
Vpal 
(m3) 

Qpal 
(MWh) 

Cpal 
(Kč) 

t19  
(h) 

E 
(MWh) 

1000 2000 3000 4000 

ce (Kč·MWh-1) 

A 64,5 2904 27,02 35131 1120 7,28 7279 14557 21836 29115 

B 69,1 3111 28,95 37636 1200 7,80 7798 15595 23393 31191 

C 55,6 2503 23,29 30283 965 6,27 6274 12549 18823 25097 

Výkupní cena elekt iny je závislá na mnoha faktorech a sloţena z několika 
částí (základní sazba, doplňkové sazby). Z d vodu vysoké ceny paliva není 
moţné prodejem elekt iny pokrýt náklady na vytápění. U malých kogeneračních 
jednotek lze počítat s po izovací investicí p es 80 000 Kč·kWe (3000 €·kWe) [29] 

a se zvětšujícím se instalovaným výkonem cena klesá. Proto svoje uplatnění 
najdou kogenerační jednotky spíše u větších odběrných míst tepla 
s konstantním odběrem (nap . pro oh ev teplé uţitkové vody), jako jsou hotely, 
penziony, bazény, výtopny, sídlištní kotelny apod. 
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 Výkupní cena elekt iny je, mimo jiné, závislá i na roční době v provozu. 
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5 Ekonomické posouzení návrhů 

Náklady spojené s realizací opat ení ke sníţení tepelných ztrát domu nebo 
pro výměnu zdroje tepla lze pro hrubý odhad doby návratnosti odhadnout. 
Reálné náklady by počítala firma, která by rekonstrukci prováděla. Návratnost 
investice do sníţení tepelných ztrát, je opět odhad, závislý na konstantní ceně 
paliva. Rekonstrukce s cílem sníţit tepelné ztráty domu je rozdělená na t i 
varianty, s výslednou tepelnou ztrátou domu dle tabulky 4.1. 

 Varianta A – rekonstrukce kritických míst obálky budovy; 

 Varianta B – zahrnuje navíc rekonstrukci podkroví; 
 Varianta C – zahrnuje navíc instalaci systému ZZT20. 

Cena materiálu byla odečítána z internetového obchodu 
LevnéStavebniny.cz [1Ř]. Byly pouţity materiály z kategorie nejprodávanějších 
(tabulka 5.2 a 5.3) a vyuţity slevy aktuální v době vypracování této bakalá ské 
práce. 

Tabulka 5.2 Náklady na rekonstrukci A – obálka budovy 

Popis 
Cena [18] 
(Kč·m-2) 

Nákup 
(m2) 

Cena  
(Kč) 

Dotace [13] 

(Kč·m-2) (Kč) 
Minerální vata Isover TF Profi  287,50 240,00 69 000 

500 127 020 
Synthos XPS Prime  363,48 39,00 14 176 

Weber Tmel 700 25,71 312,5 8 034 

Fasádní omítka 4,16 318,18 1 546 

Polystyren Styrotrade EPS 100 F 191,06 20,00 3 821 500 6 570 

Isover DOMO 64,13 10,08 646 350 2 145 

Plastové okna 5000/kus 2 kusy 10000 2725 5180 

Vchodové dve e 10000/kus 1 kus 10000 2725 5180 

Zednická práce 250 273,68 68 420 - - 

 celkem 185 343 max. 50 % 

Odhad ceny rekonstrukce obvodové stěny domu vychází výpočtem (viz. 
tabulka 5.2) na 18η θ43 Kč. Pro účel finanční návratnosti bude ve výpočtu 
pouţita odhadovaná investice 190 000 Kč. Rekonstrukce splňuje poţadavky pro 
získání dotace NZÚ oblasti ů.1. Poté by rekonstrukce stála 95 000 Kč. 

Tabulka 5.3 Náklady na rekonstrukci B - podkroví 

Popis 
Cena [18] 
(Kč·m-2) 

Nákup 
(m2) 

Cena  
(Kč) 

Dotace [13] 

(Kč·m-2) (Kč·m-2) 

Isover DOMO 64,13 110,88 7 111 

350 32 960 Parotěsná folie 9,08 150 1 362 

Sádrokartonová deska 45,98 135 6 207 

Zednická práce 100 94,17 9 417 - - 

St ešní okna 6000/kus 3 kusy 18 000 2 750 8250 

 celkem 42 097 max. 50 % 
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 ZZT – Zpětné získávání tepla, viz. kapitola 3.3.3 
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Odhad ceny rekonstrukce podkroví vychází výpočtem (viz. tabulka η.3) na 
42 097 Kč. Pro účel finanční návratnosti bude ve výpočtu pouţita odhadovaná 
investice 45 000 Kč. Rekonstrukce splňuje poţadavky pro získání dotace NZÚ 
oblasti A.2. I poté by výše dotace mohla být maximálně η0 % doloţených 
výdaj .  

Investice do systému ZZT (návrh, rekuperační jednotka, vzduchovod, 
zednické práce, úprava interiéru) je hrubě odhadována na 100 000 Kč. Účinnost 
rekuperace je počítána na 45 % dle kapitoly 3.3.3. 

Vým na zdroje tepla 

Cena za dopravu a cena spojená s instalací je z d vodu minoritního podílu 
z celkových náklad  na vytápění domu. Ceny za ízení jsou odečítány 
z internetového obchodu Topelnílevně.cz z ceníku aktuálního ke dni 
vypracování této bakalá ské práce. 

Tabulka 5.4a Zdroje tepla [30] 

Kotle Emisní t ída Palivo účinnost Dotace cena (Kč) 

Dakon DOR F16 3 
Hnědé 
uhlí 77 % 

není 
moţná 

18 000 

Atmos DC 20 GS 4 D evo 85 % 
50 % 
ceny 

42 200 

 
ůkumulační nádrţ 1000 l 

 + tepelná izolace 
22 000 

Atmos D 14 P 5 
D evěné 
pelety 

90 % 
50 % 
ceny 

25 000 

Tepelné čerpadlo 
Vzduch/voda 

 elekt ina COPt 3 
50 % 
ceny 

20 000 
 /kW 

Tabulka 5.4b Zdroje tepla 

 Roční náklady na vytápění* (Kč) 

Kotel A B C 

Dakon DOR F16 15 333 16 429 13 214 

Atmos DC 20 GS 11 477 12 083 10 306 

Atmos D 14 P 19 515 20 909 16 818 

Tepelné čerpadlo 14 907 15 972 12 847 

*Označení ů, B a C odpovídá tepelným ztrátám dle tabulky 4.1 

5.1 Finanční návratnost návrhu 

P i odhadované roční spot ebě elekt iny η000 kWh a výhodnějším tarifu 
ceny elekt iny p i vytápění TČ, odhadem o 1,η Kč·kWh-1, je p ipočítaná úspora 
p i vytápění TČ dalších 7η00 Kč. 
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Finanční návratnost byla spočítaná pro 7 r zných variant rekonstrukcí: 
Tabulka 5.5 Návratnost investice do rekonstrukce domu 

Varianta popis 
Investice 
(Kč) 

Roční úspora 
(Kč) 

Návratnost 
(let) 

Návratnost 
(let)21 

A1 
Zateplení ů + kotel 
Dakon DOR F16 

213 000 
21 467 
58 % 

9,9 5,0 

A2 
Zateplení ů + kotel 
ATMOS DC 20 GS 
+ ůkumulační nádrţ 

258 200 
25 323 
69 % 

10,2 5,1 

B1 
Zateplení B + kotel 
ATMOS DC 20 GS 
+ Akumulační nádrţ 

303 200 
24 717 
67 % 

12,3 6,1 

B2 
Zateplení B + kotel 

ATMOS D 14 P 
265 000 

15 891 
43 % 

16,7 8,3 

B3 
Zateplení B + 

tepelné čerpadlo  
12 kW 

480 000 
28 328 
77 % 

16,9 8,5 

C1 Zateplení C + kotel 
ATMOS DC 20 GS 
+ Akumulační nádrţ 

403 200 26 494 
72 % 

15,2 7,6 

C2 Zateplení C + 
tepelné čerpadlo  

8 kW 

500 000 31 453 
86 % 

15,9 7,9 

Grafické znázorn ní finanční návratnosti 

 

Graf 5.1 Finanční návratnost varianty A1 a A2 

                                            
21

 P i vyuţití státní dotace, která pokryje η0 % investice. 
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Graf 5.2 Finanční návratnost varianty B1, B2  a B3 

 

 

Graf 5.3 Finanční návratnost varianty C1, C2 a B3  
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Záv r 
Cílem této bakalá ské práce je vytvo ení p ehledu moţných opat ení 

vedoucích ke sníţení energetické náročnosti, a tyto opat ení uplatnit na 
konkrétní d m. Vzorový d m byl vybrán starší rodinný d m v obci Huslenky, ve 
Zlínském kraji, vhodný k rekonstrukci obálky domu. Zjednodušeným výpočtem 
tepelných ztrát domu dle ČSN EN 12Ř31, je určena celková tepelná ztráta 
domu Φ na 14,9 kW.  

Dílčí ztráty, včetně jejich hodnot 
(kW), jsou uvedené v grafu 6.1. Ze 
znalosti tepelných ztát domu je určena 
roční spot eba tepla QVYT,rok na 120,2 

GJ (33,4 MWh; 132,1 kWh·m2), a 

roční náklady na vytápění starým 
kotlem na 36 Ř00 Kč. 

 
Další postup p edstavuje návrhy 

na opat ení ke sníţení tepelných ztrát 
domu, rozdělené na t i varianty 
(tabulka 6.1): 

Graf 6.1 Dílčí ztráty domu p ed 
rekonstrukcí (kW) 

 Varianta A – Jedná se o zateplení částí domu, které mají největší podíl 
na vysoké tepelné ztrátě domu. P edstavuje vnější zateplení obvodové 
stěny vrstvou minerální vaty (120 mm). Dále zateplení sokl  a podlahy 
1. nadzemního podlaţí, polystyrenem (100 mm) a část st echy (vnit ní 
zateplení minerální vatou 100 mm). V návrhu je opomenuta eliminace 
tepelných most  kolem p vodních oken. Reálně by byla moţná 
demontáţ oken a jejich posunutí blíţe k izolaci nebo jiné ešení;  

 Varianta B – p edstavuje variantu ů doplněnou o rekonstrukci podkroví. 
Tepelně-izolační vlastnosti podlahy podkroví jsou vyhovující, ale 
provedenou rekonstrukcí se získá další vytápěná místnost a tím se 
zvětší obytná podlahová plocha domu; 

 Varianta C – po uplatnění p edchozích opat ení, jsou sníţeny tepelné 
ztráty prostupem témě  na minimum. Zbylá, skoro polovina, ztrát domu 
p edstavuje ztrátu větráním. V této variantě se zvaţuje instalace 
systému zpětného získávání tepla s celkovou účinností 4η %. 

K jednotlivým variantám je vypracován hrubý odhad finanční investice 
(tabulka 6.1) do opat ení ke sníţení tepelných ztrát domu.  

Tabulka 6.1 P ehled návrhů ke snížení tepelných ztrát domu 

Opat ení P vodní Varianta A Varianta B Varianta C 

Tepelná 
ztráta 

(kW) 14,9 8,0 

46 % 

8,5 

43 % 

6,9 

54 % 

R
oč
ní
 

sp
ot

eb
a 

te
p

la
 (GJ) 120,2 64,4 69,0 55,5 

(MWh) 33,4 17,9 19,2 15,4 

(kWh·m2) 132,1 70,8 60,5 54 % 48,7 63 % 

Odhad investice 195 000 Kč 240 000 Kč 340 000 Kč 
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Další postup p estavuje výměnu zdroje tepla, aby bylo dosaţeno vyšší 
účinnosti spalování a menších náklad  na roční vytápění domu. Tyto zdroje 
tepla jsou poté kombinovány s jednotlivými variantami návrh  ke sníţení 
tepelných ztrát, aby byly nalezeny nejvhodnější kombinace (tabulka 6.2). Popis 
jednotlivých kombinací a grafické znázornění finančních návratností investic 
jsou uvedené v poslední podkapitole 5.1 - Finanční návratnost návrh . 

Tabulka 6.2 Návratnost investice do rekonstrukce domu 

Varianta 
Investice 
(Kč) 

Roční úspora 
(Kč) 

Návratnost 
(let) 

Návratnost 
(let)22 

A1 213 000 
21 467 
58 % 

9,9 5,0 

A2 258 200 
25 323 
69 % 

10,2 5,1 

B1 303 200 
24 717 
67 % 

12,3 6,1 

B2 265 000 
15 891 
43 % 

16,7 8,3 

B3 480 000 
28 328 
77 % 

16,9 8,5 

C1 403 200 
26 494 
72 % 

15,2 7,6 

C2 500 000 
31 453 
86 % 

15,9 7,9 

Investičně nejlevněji vychází varianta ů1. Jedná se o rekonstrukci obálky 
budovy a instalaci levného kotle na hnědé uhlí Dakon F1θ. Roční úspora je 
spojená se sníţením tepelných ztát a výměna kotle, za podobný typ, nemá na 
úsporu p íliš velký vliv. Ekonomicky výhodněji vychází varianta ů2, kde je pouţit 
zplyňovací kotel Atmos DC20GS. Byl zvolen výkonnější kotel, protoţe méně 
výkonné zplyňovací kotle mají horší účinnosti spalovaní (horší emisní t ídy) a 
nelze na ně uplatnit státní dotace. Proto musí být výkon kotle kompenzovaný 
instalací akumulační nádrţe a s tím spojenou investicí. V dlouhodobém mě ítku 
vychází tato varianta mnohem lépe. Velice podobná varianta je B1. Instalovaný 
je stejný kotel, roční náklady na vytápění jsou podobné a navíc je rozší ený 
obytný prostor domu o podkroví. Na druhou stranu, varianta B2 s kotlem Atmos 
D14P na d evní pelety, vychází s nejhorší roční úsporou a špatnou návratností. 
Výhoda je komfort obsluhy kotle a uskladnění pelet nevyţaduje tolik práce jako 
kusové d evo. 

Největších ročních úspor dosahují varianty B3 a C2 s tepelnými čerpadly, 
s tím jsou ale spojené také největší investice. Varianta C2, díky systému 
zpětného získávání tepla rekuperací vzduchu, dosahuje nevyšší roční úspory 
z navrţených variant rekonstrukce domu a navíc by d m, díky nízké roční 
spot ebě tepla, plnil jeden z poţadavk  pro označení Nízkoenergetický d m. 

                                            
22

 P i vyuţití státní dotace, která pokryje η0 % investice. 
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Seznam pou itých zkratek a symbolů 

Symbol Jednotka Legenda 

Ai (m2) Plocha místnosti; 

Ak (m2) Plocha stavební části; 

B´ (m) Charakteristický parametr podlahy; 

bu (-) 
Teplotní redukční činitel zahrnující teplotní rozdíl mezi teplotou 
nevytápěného prostoru a venkovní návrhové teploty; 

Ce (Kč) Celková cena elekt iny; 

ce (Kč·MWh) Měrná cena elekt iny; 

COPt (-) Topný faktor; 

Cpal (Kč) Celková cena paliva; 

cpal (Kč·kg-1) Měrná cena paliva; 

dt (m) Ekvivalentní tloušťka podlahy; 

E (kWh) Mnoţství elektrické energie; 

ei (-) Stínící činitel; 

ek (-) Korekční činitel vystavení povětrnostním vliv m; 

fg1 (-) Korekční činitel zohledňující vliv ročních změn venkovní teploty; 

fg2 (-) 
Teplotní redukční činitel zohledňující rozdíl mezi roční pr měrnou 
venkovní teplotou a výpočtovou venkovní teplotou; 

fi,j (-) 
Redukční teplotní součinitel mezi teplotou sousedního prostoru a 
venkovní výpočtové teploty; 

fRH (W·m-2) 
Korekční součinitel závisející na době zátopu a p edpokládaném poklesu 
vnit ní teploty v útlumové době; 

Gw (-) Korekční činitel zohledňující vliv spodní vody; 

HT,ie (W·K-1) Součinitel teplené ztráty z vytápěného (i) p ímo do vnějšího (e) prost edí  

HT,ig (W·K-1) Součinitel teplené ztráty do p ilehlé zeminy; 

HT,ij (W·K-1) 
Součinitel tepelné ztráty z vytápěného prostoru (i) do sousedního 
prostoru (j) vytápěného na výrazně jinou teplotu; 

HT,iue (W·K-1) 
Součinitel teplené ztráty z vytápěného (i) do vnějšího (e) prost edí p es 
nevytápěný prostor (u); 

HV,i (W·K-1) Součinitel tepelné ztráty větráním; 

mpal (kg·s-1) Hmotnostní pr tok paliva; 

n50 (h-1) 
Intenzita výměny vzduchu za hodinu (h-1) p i rozdílu tlak  η0 Pa mezi 
vnit kem a vnějškem budovy; 

P (m) Obvod podlahové konstrukce; 

p (Pa) Tlak; 

Qout (J) Teplo odevzdané pro vytápění budovy; 
QVYT,rok (GJ) Roční spot eba tepla; 

R (m2·K·W-1) Tepelný odpor, obecně; 



 

 

Rf (m2·K·W-1) Tepelný odpor podlahy; 

Rse (m2·K·W-1) Odpor p i p estupu tepla ne vnější straně; 

Rsi (m2·K·W-1) Odpor p i p estupu tepla na vnit ní straně; 

Uk (W·m-2·K-1) Součinitel prostupu tepla konstrukční části; 

Vi (m3) Vnit ní objem místnosti; 

V i (m3·h-1) Výměna vzduchu ve vytápěném prostoru (i); 

V inf,i (m3·h-1) Maximum výměny vzduchu infiltrací; 

V min,i (m3·h-1) Minimální výměna vzduchu z hygienických d vod ; 

w (m) Celková tloušťka obvodových stěn obsahující všechny vrstvy; 

α (W·m-2·K-1) Součinitele p estupu tepla; 

εi (-) Výškový korekční činitel; 

k (-) Účinnost kotle; 

o (-) Účinnost regulace soustavy; 

r (-) Účinnost rozvod  vytápění; 

e (°C) Výpočtová venkovní teplota; 

em (°C) St ední denní venkovní teplota p i otopném období; 

int,i (°C) Výpočtová teplota vytápěného prostoru; 

int,u (°C) Výpočtová teplota nevytápěného prostoru; 

m,e (°C) Pr měrná roční venkovní teplota; 

λ (W·m-1·K-1) Součinitel tepelné vodivosti materiálu; 

ΦHL (W) Tepelný výkon budovy; 

Φi (W) Celková návrhová tepelná ztráta vytápěného prostoru (i); 

ΦRH (W) Zátopový výkon; 

ΦT (W) Návrhová tepelná ztráta prostupem tepla; 

ΦV (W) Návrhová tepelná ztráta větráním; 

ΦV,i (W) Návrhová tepelná ztráta větráním. 
 

Zkratka Legenda 

1.NP První nadzemní podlaţí; 

2.NP Druhé nadzemní podlaţí; 

NZÚ Nová zelená úsporám; 

ZZT Zpětné získávání tepla; 

TČ Tepelné čerpadlo; 

KVET Kombinovaná výroba elekt iny a tepla. 
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