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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá sníţením energetické náročnosti rodinného domu. Nejdříve je 

popsán modelový dům, pro který jsou následně navrţena tepelně-izolační opatření ke 

sníţení tepelných ztrát prostupem. Pro přehled jsou zde shrnuty izolační materiály, které 

mohou být pouţity pro zateplení obvodových stěn. V teoretické rovině je také popsána 

funkce Trombeho stěny, která slouţí jako pasivní prvek pro efektivnější vyuţití solární 

energie. Poslední část práce se zabývá výpočtem návrhového tepelného výkonu pro 

všechny varianty zateplení. Na závěr jsou varianty porovnány a je určena nejvýhodnější z 

nich. 

 

ABSTRACT 

Bachelor thesis deals with reduction of energy intensity of the house. Firstly a model 

house is described which is subsequently used for proposal of thermal insulation 

arrangement for decrease in heat losses caused by pervasion. In addition a summary 

of insulation materials that can be used for external wall insulation is included. In the 

theoretical part of this bachelor thesis reader finds description of the Trombe wall which 

is used as a passive element for effective utilization solar energy. The last part of the 

thesis looks into calculation of devised thermal output for all options of thermal 

insulation. Finally these options are compared and the most advantageous of them is 

determined. 
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1 Úvod 
 

V průběhu celého roku je třeba udrţovat v interiéru domu stálou teplotu, která je 

pro obyvatele komfortní. V zimním období se neobejdeme bez vytápění a naopak 

v období letním bez větrání či klimatizování. Vytápění interiéru je velmi nákladná záleţitost 

především kvůli vysokým cenám paliv na trhu. Tyto ceny nadále rostou, a proto je snaha 

upravit dům tak, aby konstrukcí unikalo co nejméně tepla do okolního prostředí, případně 

vyuţít alternativních zdrojů energie jako jsou solární panely, tepelná čerpadla a další.  

K opatřením, která sníţí únik tepla z interiéru, patří například zateplení obvodových stěn, 

stropu nebo podlahy, výměna oken či dveří. Základním poţadavkem je tedy niţší spotřeba 

paliva a také niţší produktivita emisí, která vede k ochraně ţivotního prostředí. 

Ne kaţdá investice do zateplení se ovšem vyplatí. Kaţdý objekt má své specifické parametry, 

které musíme posoudit. Pokud bude navrţen špatný způsob zateplení, můţou počáteční 

náklady přesáhnout úspory za cenu paliva a investice se nikdy nevrátí. Abychom se této 

situace vyvarovali, musíme ekonomicky posoudit více způsobů zateplení a zjistit, které je 

nejvýhodnější.  

O této problematice pojednává následující bakalářská práce, ve které jsou navrţeny 3 varianty 

zateplení rodinného domu. Výpočtem jsou určeny roční náklady nezatepleného objektu 

a úspory za palivo zatepleného objektu u všech variant. V závěru je zhodnoceno, která 

varianta zateplení je pro investora nejvýhodnější.  
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2 Popis objektu 
V bakalářské práci bude pouţit dvoupodlaţní rodinný dům v obci Lopeník. Objekt není 

podsklepen a obě vytápěná patra jsou zcela nad úrovní terénu. Obvodové zdi jsou postaveny 

ze škvárobetonových tvárnic, plochá střecha z tvarovek miako s tepelnou izolací heraklit. 

Nová jsou plastová okna s izolačním dvojsklem, stejně jako vstupní dveře. K vytápění domu 

je pouţit plynový kotel Viadrus 22 s výkonem 22 kW. Dům je samostatně stojící, orientovaný 

dle obr. 1. 

 

Obrázek 1 – půdorys 1NP  

 

Tabulka 1 – označení místností 1NP 

Označení Název místnosti 

1 01 ZÁDVEŘÍ 

1 02 CHODBA + SCHODIŠTĚ 

1 03 KUCHYNĚ 

1 04 POKOJ 

1 05 SPÍŢ 

1 06 SPÍŢ 

1 07 KOUPELNA 

1 08 KOTELNA 

1 09 POKOJ 
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Obrázek 2 – půdorys 2NP 

 

Tabulka 2 – označení místností 2NP 

Označení Název místnosti 

2 01 CHODBA 

2 02 SPÍŢ 

2 03 KUCHYNĚ 

2 04 POKOJ 

2 05 POKOJ 

2 06 POKOJ 

2 07 POKOJ 

2 08 KOTELNA 

2 09 WC 
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3 Tepelně – izolační opatření 
 

Následující kapitoly pojednávají o způsobech zateplení obvodového pláště a materiálech, 

které je moţné vyuţít. Pro tyto materiály budou sepsané vybrané fyzikální veličiny, na jejichţ 

základě bude posuzouzena vhodnost pouţití jednotlivých materiálů pro modelový dům. 

3.1 Způsob zateplení 

Celkové zateplení objektu obnáší zateplení podlahy, střechy, obvodových stěn a výměnu oken 

a dveří. Při zateplování obvodových stěn máme na výběr ze dvou moţností a to z vnějšího 

nebo vnitřního zateplení. 

Vnitřní zateplení v sobě skrývá řadu nevýhod. Kvůli necelistvosti tepelněizolační vrstvy 

vzniká mnoţství tepelných mostů, přes které uniká teplo z vnitřního prostoru. Další 

nevýhodou je kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce. Tento jev nastává v chladném počasí, 

kdy se původní konstrukce podchladí a v blízkosti vnitřní tepelné izolace začne kondenzovat 

jisté mnoţství vodní páry. Zvýšená vlhkost v konstrukci se projeví niţšími tepelněizolačními 

vlastnostmi materiálů tvořících konstrukci. Dalším projevem můţe být přítomnost plísní, 

které mají neblahý vliv na zdraví obyvatel interiéru, a hnilob stavebních prvků, které by v 

krajním případě mohly vést i ke zhroucení konstrukce [1]. 

  

Vnější zateplení je díky svým mnohým výhodám nejčastěji pouţívaný zateplovací systém. 

Celistvost tepelněizolační obálky budovy nám zaručuje minimální mnoţství tepelných mostů, 

na které si ovšem musíme dávat pozor v oblasti oken, dveří a ukončení tepelné izolace 

pod hranou střechy. Díky tepelné stálosti původní vnitřní konstrukce vodní pára kondenzuje 

spíše ve vnější části konstrukce, tím eliminuje namáhání vnitřní konstrukce zvýšenou 

vlhkostí. Vlivem vysokých letních teplot se můţe zcela vypařit a je i v bezpečné vzdálenosti 

od obyvatel objektu [1]. Vnější zateplení také sniţuje mechanické namáhání obvodových 

plášťů, chrání je před vnějšími vlivy a při instalaci je moţno vyuţívat obytný prostor 

bez omezení, coţ o vnitřním zateplování říct nelze. 

  

Po celkovém zhodnocení je nutno říci, ţe vnější zateplení je ve všech ohledech výhodnější, 

a proto ho také vyuţijeme při zateplování modelového rodinného domu. 
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3.2 Zateplovací materiály 

Na trhu se vyskytuje nepřeberné mnoţství tepelně izolačních materiálů a my musíme 

při jejich vybírání zohlednit poţadavky, které na ně klademe. Základním poţadavkem 

by měly být dobré tepelněizolační vlastnosti, které nám udává veličina součinitel tepelné 

vodivosti λ. Jelikoţ tato veličina určuje schopnost stejnorodého, izotropního materiálu vést 

teplo [3], pro tepelné izolace vyţadujeme co nejmenší součinitel tepelné vodivosti, aby 

prostup tepla tímto materiálem do vnějšího prostředí byl co nejmenší. Dalším důleţitým 

faktorem, který musíme zohlednit, je prostupnost. Materiál by měl být natolik prodyšný, aby 

se nenarušilo přirozené větrání fasádou a nevznikaly plísně. Schopnost materiálu propouštět 

vodní páru difuzí udává faktor difuzního odporu μ [3]. V neposlední řadě by měl mít materiál 

dobré akustické vlastnosti, aby zvýšil neprůzvučnost. Měl by být lehce zpracovatelný, odolný 

vůči poţáru a kvůli velkým teplotním rozdílům v průběhu roku je vyţadována také nízká 

tepelná roztaţnost. Odolnost vůči poţáru je hodnocena třídami A1 – F, kde třída A1 zahrnuje 

nehořlavé materiály a F hořlavé. 

V dalších podkapitolách jsou uvedeny charakteristiky některých tepelných izolantů a jejich 

porovnání z hlediska fyzikálních vlastností. 

 

 

Obrázek 3 – Rozdělení tepelně izolačních materiálů [4] 

 

Obrázek 4 – Rozdělení materiálů do tříd hořlavosti [5] 
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3.2.1 Polystyrenové izolace 

Pěnový expandovaný polystyren EPS 

Základními surovinami pro výrobu EPS je zpěňovatelný polystyren ve formě perlí [6]. 

V první fázi, tzv. předpěnění, dochází ke zvětšování perel působením syté vodní páry. 

Při dalším procesu perly získávají větší mechanickou pruţnost a zlepšuje se jejich 

zpracovatelnost. Poté je moţno jiţ perly různými způsoby zpracovat do podoby konečných 

výrobků. Nejčastěji pouţívaný způsob je výroba bloků a následné řezání na desky poţadované 

tloušťky.  

Do EPS pouţívaných pro izolaci stavebních konstrukcí se přidávají tzv. retardéry hoření, 

které zajistí samozhášivost materiálu při odstranění zdroje hoření. Další přísadou do EPS 

mohou být grafitové nanočástice, které sníţí součinitel tepelné vodivosti. 

Expandovaný polystyren se označuje zkratkou EPS a číslem, které vyjadřuje napětí v kPa 

při 10% stlačení [8]. Nejčastěji se pouţívá při zateplování plochých střech nebo jako izolace 

podlah s malou zátěţí. 

  

Tabulka 3 – vybrané fyzikální veličiny EPS a grafitového EPS [8] 

 EPS Grafitový EPS 

součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] 0,033 – 0,035  0,030 – 0,033 

faktor difuzního odporu μ 20 – 100 20 – 100 

třída reakce na oheň E E 

 

 

Obrázek 5 – Expanovaný polystyren bílý a šedý [7] 

 

Extrudovaný polystyren XPS 

Extrudovaný polystyren vzniká vytlačováním taveniny krystalového polystyrenu a současným 

sycením vypěňovadlem, které způsobí napěnění v důsledku sníţení tlaku na konci 

vytlačovacího zařízení. Dodáván je stejně jako EPS v podobě desek. Výhodou je ovšem 

uzavřená struktura pórů, která zaručuje téměř nulovou nasákavost. Materiál je proto vhodný 

pro zateplování těch částí objektu, které jsou vystavovány velké vlhkosti (sokly, základy, 

stěny v kontaktu se zeminou atd.) označuje se zkratkou XPS a číslem, které označuje napětí 

v kPa při 10% stlačení matriálu [8]. 
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Tabulka 4 – vybrané fyzikálí veličiny XPS [9] 

 XPS 

součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] 0,034 – 0,038  

faktor difuzního odporu μ 80 – 250 

třída reakce na oheň E 

 

 

Obrázek 6 – extrudovaný polystyren [10] 

PUR a PIR pěny 

Polyuretanové pěny (PUR) vznikají polyadicí izokyanátů, polyolů, aminů a vody. Různou 

kombinací vstupních látek dostáváme polyuretany měkké a tvrdé. PUR i PIR pěny 

se zpracovávají jako desky litím do meziprostoru na finální tloušťku. Nejčastější aplikací je 

ovšem nástřik nebo lití pěn přímo na místě. Výhodou aplikace nástřikem je přizpůsobivost 

sloţitým tvarům, proto se uplatňuje při výplni spár, dutin a detailů konstrukcí [12]. 

Polyisokyanurátové pěny (PIR) jsou sloţením velmi podobné PUR pěnám, ale obecně mají 

lepší mechanické vlastnosti a menší tepelnou vodivost. Aplikace jsou stejné jako u PUR pěn, 

tedy nástřik, lití nebo pouţití desek. 

Tabulka 5 – vybrané fyzikální vlastnosti PUR a PIR pěn [11], [12] 

 PUR PIR 

součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] 0,023 – 0,035  0,023 – 0,029 

faktor difuzního odporu μ 3 – 100 20 – 100 

třída reakce na oheň C – E C – E 

 

 

Obrázek 7 – deska z PIR pěny [13] 
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3.2.2 Minerální izolace 

Pěnové sklo 

Tento materiál se vyrábí z nového skla nebo recyklací spotřebitelského skla. Sklo ve formě 

jemného prášku je nejdříve smícháno s uhlíkovým prachem a tato homogenní směs se musí 

v peci zahřát na teplotu 1000 °C. Uhlíkové částice oxidují na oxid uhličitý a zajistí tak vznik 

bublinek v nataveném skle. Výsledné bloky jsou zcela parotěsné, proto se vyuţívají pro 

oddělení místností s velmi rozdílnými vlhkostmi. Vyšší odolnost vůči namáhání v tlaku 

umoţňuje vyuţití pro zatěţované podlahy v halách. Odolnost vůči veškerým biologickým 

vlivům umoţňuje pouţití tohoto materiálu tam, kde jsou ostatní materiály nevhodné. Tento 

materiál je ve formě štěrku hojně pouţíván jako zásyp do podlah při rekonstrukci nebo pro 

odizolování základů stavby od zeminy [14]. 

 

 

Obrázek 8 – deska z pěnového skla [15] 

Kamenná vlna 

Základními surovinami pro výrobu kamenné vlny jsou čedič, gabro nebo diabas, do kterých se 

v průběhu výroby vláken přidává pojivo. Základní surovina je nejdříve roztavena na lávu při 

teplotě přibliţně 1500 °C [16], která je následně rozstřikována na vlákna. K vláknům se 

přidává pojivo a jsou následně sbírána do usazovací komory. V té jsou vlákna proplétána 

a stlačována na výsledné měkké rohoţe nebo tuhé desky. 

Měkké rohoţe se uplatňují při zateplování nezatěţovaných konstrukcí jako například šikmé 

střechy, příčky. Naopak tuhé desky je moţno pouţít i pro izolaci podlah [17]. 

Nehořlavé vlastnosti kamenné vlny lze vyuţít při izolování staveb se zvýšenou poţární 

ochranou nebo vyššími poţadavky na odhlučnění. 

Tabulka 6 – vybrané fyzikální vlastnosti kamenné vlny [17] 

 Kamenná vlna 

součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] 0,035 – 0,045 

faktor difuzního odporu μ 1 – 2 

třída reakce na oheň A1 

 

 

Obrázek 9 – kamenná vlna [18] 
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Skelná vlna 

Tento materiál je vyroben kombinací písku a odpadního skla. Nejdříve jsou suroviny 

roztaveny, poté rozfoukány na vlákna a stlačeny do rohoţí nebo desek [17]. Skelná vlna má 

podobné vlastnosti jako kamenná vlna, proto je její vyuţití obdobné. 

  

Tabulka 7 – vybrané fyzikální vlastnosti skelné vlny [19] 

 skelná vlna 

součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] 0,03 – 0,036 

faktor difuzního odporu μ 1 – 2 

třída reakce na oheň A1 

 

 

Obrázek 10 – skelná vlna [17] 

 

3.2.3 Organické 

Dřevovláknité izolace 

Izolace je dodávaná ve formě desek nebo se aplikuje pomocí foukání. Vyrábí se z dřevěných 

vláken s přídavnými látkami, které zlepšují její vlastnosti. Pro vyráběné desky je důleţitá 

objemová hmotnost, která ovlivňuje vlastnosti jako pevnost v tahu a tlaku a faktor difuzního 

odporu [20]. 

 

Tabulka 8 – vybrané fyzikální vlastnosti dřevovláknité izolace [20] 

 Desky δ = 50 kg/m
3
 Desky δ = 250 – 300 kg/m

3
 

součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] 0,039 – 0,045  0,040 – 0,055 

faktor difuzního odporu μ 1 – 2 5 – 10 

třída reakce na oheň E E 

 

 

Obrázek 11 – dřevovláknitá izolace [20] 
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Celulózová izolace 

Celulóza je vyráběna z recyklovaného, rozemletého,  rozvlákněného papíru, do kterého se 

přidávají další přísady pro zlepšení vlastností. Aplikujeme „na sucho“ nebo „na mokro“. 

Suchá aplikace umoţní materiálu proniknout i do nepřístupných prostorů a vyplní tak místa 

těţko přístupná pro jiné materiály [20]. 

Izolace z celulózy je ţádaná lidmi, kteří dbají na ţivotní prostředí a chtějí, aby izolace byla 

ekologická, bezpečná a spolehlivá. 

 

Tabulka 9 – vybrané fyzikální vlastnosti celulózové izolace [21] 

 celulóza  

součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] 0,035 – 0,039   

faktor difuzního odporu μ 1 – 3  

třída reakce na oheň C – E  

 

 

Obrázek 12 – celulózová izolace [22] 

3.3 Pasivní opatření 

 

Mezi pasivní opatření patří všechny stavební prvky, které zajišťují přenos tepla samovolně 

a to kterýmkoli způsobem přenosu tepla – radiace, konvekce, kondukce [28].  Mezi tato 

opatření zařazujeme vhodnou orientaci domu na jih, kde není dům stíněn jinými objekty. 

Na jiţní stranu orientuje velká okna a malá na sever. V letních měsících lze zabránit 

přehřívání objektu vhodným zastíněním, jak můţeme vidět na obr. 13.  

Pasivní opatření mají hlavní vyuţití při stavbě nového domu, ale některé z nich lze aplikovat 

i na jiţ stojící objekt pouţitím menších stavebních úprav.  

 

Obrázek 13 – Ochrana proti přehřívání interiéru [23] 
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Rozdělení pasivních systémů podle vyuţití energie  

 přímé – solární energie proniká do interiéru přímo přes zasklení 

 nepřímé – energie se dostává do domu vyzařováním z akumulační stěny 

 

Obrázek 14 – Solární systém s přímým a nepřímým ziskem [24] 

3.3.1 Okna 

Okna jsou nezbytnou součástí obývaného objektu kvůli osvětlení a větrání. Dříve to byly 

části, jimiţ unikala spousta tepla vlivem vysoké hodnoty součinitele prostupu tepla sklem, 

špatnému zatěsnění a tím vzniku tepelných mostů. Současná doba jiţ umoţňuje výběr 

produktů, které zaručují lepší tepelně-izolační vlastnosti.  

Při výběru okna zohledňujeme několik kritérií. Nejdůleţitější z nich budou rozebrány 

v následujících odstavcích. 

 Prostup tepla celým oknem – tuto tepelně-izolační vlastnost vyjadřuje součinitel 

prostupu tepla Uw (window). Tento údaj zahrnuje nejen parametry profilů, ale i skla, 

pouţitého distančního rámečku i velikost okna [34]. Čím niţší tento součinitel bude, 

tím vyšší bude izolační účinek okna.  

Vliv na izolační vlastnosti rámu má materiál, konkrétní konstrukční řešení, šířka 

profilu a počet komor. Vnitřní konstrukci rámu má kaţdý výrobce jinou, nejčastěji se 

na trhu vyskytuje 5 – 8 komorový systém. Na obrázku 15 můţeme vidět, jak se projeví 

zvýšení počtu komor na izolačních vlastnostech rámu. Součinitel, který tyto vlivy 

zahrnuje, je součinitel prostupu tepla rámu Uf (frame). 

 

Obrázek 15 – hodnoty součinitele Uf plastový okenních profilů v závislosti na počtu komor [36] 
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Výplň rámů je obvykle tvořena tabulovým sklem. Izolační dvojskla jsou tvořena 

dvěmi tabulemi skla, která jsou přilepena na distanční rámeček, který určuje jejich 

vzdálenost. Mezera mezi nimi bývá vyplněna plynem (nejčastěji argonem) 

pro zlepšení izolačních vlastností. Kromě dvojskel jsou také vyráběna trojskla, která 

jsou ovšem výrazně draţší a těţší. Další moţností zlepšení vlastností zasklení je 

pokovení, které odráţí teplo zpět do místnosti. Jedná se o magnetické pokovení jedné 

strany skla vzácnými kovy [37]. 

 

Obrázek 16 – funkce izolačního dvojskla s pokovením [39] 

 Parametry distančního rámečku mezi skly – hodnota ψ [W/mK] udává mnoţství 

tepelné energie, která uniká vlivem rámečku na okrajích skla, ke kterému jsou 

přilepena skla tvořící dvojsklo či trojsklo. Tento parametr má vliv na teplotu povrchu 

skla. Proto ovlivňuje, zda se bude sklo rosit nebo ne [35]. 

 Prostup světla oknem – tento parametr lze rozdělit na dvě odlišné vlastnosti okna. 

Světelná propustnost TL [%] určuje osvětlení místnosti a propustnost slunečního záření 

g [%] umoţní výpočet solárních tepelných zisků. 

Při výběru okna ovšem nelze přihlíţet jen na izolační vlastnosti. Musíme také zváţit únosnost 

otvorové výplně. Pokud se jedná o větší prosklené plochy, pak si většinou s plastovými 

profily nevystačíme. V těchto případech je nutno pouţít pevnější hliníkové nebo dřevěné 

konstrukce, či jejich kombinaci. 

V našem modelovém RD jsou nedávno vyměněná plastová okna. Byla pouţita plastová okna 

typ Streamline s pětikomorovým systémem a izolačním dvojsklem od firmy RI okna. 

Tato okna dosahují součinitele prostupu tepla aţ 1,3 W/m
2
K. Z tohoto důvodu nebude v této 

práci dále navrhována výměna oken. 
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3.3.2 Trombeho stěna 

Tento solární systém je řazen mezi pasivní opatření s nepřímým solárním ziskem. Skládá se 

z akumulační stěny vyrobené z materiálu, který dobře akumuluje teplo. Takovým materiálem 

je například beton, pálené cihly bez vzduchových otvorů, kámen a další [25]. Náš RD 

je postaven ze škvárobetonových tvárnic, coţ není nejideálnější materiál pro stavbu 

akumulační stěny. V našich zeměpisných podmínkách ovšem více neţ akumulaci tepla ve 

stěně vyuţijeme sekundární funkci Trombeho stěny, proto nám na materiálu tolik nezáleţí. 

O těchto principech je psáno níţe.  

Trombeho stěna je dále pokryta černým nátěrem, jehoţ funkce je zachytávat co nejvíce 

slunečního záření s co nejmenší zpáteční reflexí. Poslední funkční částí je skleněná stěna 

představená před zeď 10 – 15 centimetrů. Stěna můţe být i z jiného materiálu neţ sklo, 

ale základní podmínkou je dobrá propustnost světla a vysoký teplený odpor R, aby teplo 

neunikalo zpět do okolního prostředí [26]. 

Od počátků Trombeho stěny byla navrţena spousta modifikací. Tyto modifikace je zařadily 

i do aktivních systémů vyuţívající ventilátory. Základní typy jsou pouze dva, zřejmé 

z obr. 17.  

 

 

 

 Primární funkce – za dne je pohlcováno světlo a ukládáno do akumulační zdi ve formě 

tepla. V noci, kdyţ teplota klesne, je zeď teplejší neţ okolí a vyzařuje teplo 

do interiéru budovy [26]. 

 Sekundární funkce – tento typ Trombeho stěny vyuţívá přirozeného proudění 

vzduchu. Pro realizaci je třeba umístit do zdi dva uzavíratelné otvory. Kdyţ se vzduch 

v meziprostoru Trombeho stěny ohřeje, stoupá nahoru a otvorem dovnitř domu. Tím 

vznikne podtlak a studený vzduch je nasáván z domu do Trombeho stěny, kde je 

následně opět ohříván [28]. 

Obě tyto varianty lze v létě přeměnit na ochlazovací systém. V případě prvním lze jednoduše 

černou stěnu překrýt odráţecí termo folií, která bude plnit přesně opačnou funkci neţ stěna 

černá. Druhý typ stěny upravíme tak, ţe přidáme vývod vzduchu ven ve vrchní části a 

uzavřeme otvor do interiéru. Tím bude horký vzduch odváděn do okolí a dům bude zároveň 

provětráván – obr. 18 [26]. 

Obrázek 17 – základní principy Trombeho stěny [27] 
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Obrázek 18 – provoz Trombeho stěny v létě [27] 

K realizaci Trombeho stěny je tedy nezbytné mít vhodně orientovanou, nezastíněnou stěnu 

na jih. U našeho RD by bylo moţné vyuţít stěnu, která je orientována na JZ. Část této stěny je 

pro tuto stavební změnu vhodná, protoţe zde nejsou okna a ani ţádný objekt, který by bránil 

slunečnímu záření.  
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4 Postup výpočtu tepelných ztrát  
 

Pro určení tepelného výkonu byla zvolena norma ČSN EN 12831 Tepelné soustavy 

v budovách – Výpočet tepelného výkonu [2]. Postup výpočtu podle normy se řídí těmito 

kroky [2]: 

a) Stanovení hodnoty výpočtové venkovní teploty a průměrné roční venkovní teploty. 

b) Stanovení stavu kaţdého prostoru (vytápěného nebo nevytápěného) a hodnot 

pro výpočtovou vnitřní 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 tepelné ztráty vytápěného prostoru sečtením návrhových 

tepelných ztrát prostupem a návrhových tepelných ztrát větráním. 

g) Výpočet zátopového výkonu vytápěného prostoru, např. dodatečného výkonu 

potřebného pro vyrovnání účinků přerušovaného vytápění. 

h) Stanovení návrhového celkového tepelného výkonu sečtením celkových návrhových 

tepelných ztrát a zátopového výkonu. 
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4.1 Klimatické údaje 

Pro výpočet tepelných ztrát je důleţité znát výpočtovou venkovní teplotu    a průměrnou 

roční venkovní teplotu     . Tyto hodnoty jsou uvedeny v příloze normy ČSN EN 12831 [2]. 

Jelikoţ zde nejsou uvedeny hodnoty pro obec Lopeník, pouţijeme teploty pro nejbliţší město 

v normě uvedené, coţ je Uherské Hradiště. 

Tabulka 10 – klimatické údaje 

 Označení Jednotka Hodnota 

Výpočtová venkovní teplota     °C -12 

Průměrná roční venkovní teplota       °C 3,2 

 

Tabulka 11 – přirážka na světovou stranu 

Světová strana J JZ Z SZ S SV V JV 

Přirážka p3 [-] -0,05 0 0 0,05 0,1 0,05 0,05 0 

4.2  Parametry objektu 

Dalšími potřebnými údaji jsou plocha a objem místností a výpočtová vnitřní teplota, která je 

uvedena v příloze normy ČSN EN 12831. 

Tabulka 12 – údaje o místnostech [2] 

Místnost Označení Výpočtová teplota  

        [°C] 

Plocha 

Ai [m
2
] 

Vnitřní objem vzduchu 

Vi [m
3
] 

První patro 

Zádveří 1 01 15 7,84 20,38 

Chodba 1 02 15 19,67 51,14 

Kuchyně 1 03 20 10,68 27,77 

Pokoj 1 04 20 16,77 43,60 

Spíž 1 05 15 1,99 5,17 

Spíž 1 06 15 6,53 16,98 

Koupelna 1 07 24 6,02 15,65 

Kotelna 1 08 15 9,86 25,64 

Pokoj 1 09 20 14,96 38,90 

Druhé patro 

Chodba 2 01 15 20,20 52,52 

Spíž 2 02 15 2,00 5,2 

Kuchyně 2 03 20 11,14 28,964 

Pokoj 2 04 20 19,96 51,896 

Pokoj 2 05 20 10,20 26,52 

Pokoj 2 06 20 17,03 44,278 

Pokoj 2 07 20 10,40 27,04 

Koupelna 2 08 24 3,00 7,8 

WC 2 09 20 1,74 4,524 
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4.3 Údaje o materiálech 

Dalším krokem pro výpočet ztrát prostupem tepla je určení součinitele prostupu tepla Uk. 

K jeho určení je třeba vyhledat součinitele tepelné vodivosti λ a tepelných odporů při přestupu 

tepla Rsi, Rse. Následný výpočet tepelných odporů jednotlivých vrstev konstrukce. Z těchto 

hodnot lze vypočítat součinitele prostupu tepla.  

Součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] 

Jedná se o konstantu určující schopnost stejnorodého, isotopního materiálu při dané střední 

teplotě vést teplo [3]. Hodnoty byly určeny z programu Energie 2016. 

Tabulka 13 – vlastnosti materiálů [29] 

Součinitelé tepelné vodivosti stavebních materiálů 

Kód stavebního 

materiálu 
Popis 

λ 

W/m.K 

1 škvárobeton 0,52 

2 omítka 0,87 

3 miako 0,826 

4 písek 0,95 

5 heraklit 0,214 

6 lamino 0,17 

7 beton 1,23 

8 štěrk 0,65 

9 A400H 1mm papír 0,21 

10 EPS 100Z 0,037 

11 IPA 0,21 

12 plech 50,0 

13 dřevo 0,15 

14 keramická dlaţba 1,01 

15 Isover EPS GreyWall 0,032 

16 disperzní lepidlo 0,8 

17 lepící stěrka 0,8 

18 silikátová omítka 0,7 
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4.4 Celková návrhová tepelná ztráta 

Celková návrhová tepelná ztráta se vypočítá pomocí rovnice [2]:  

              [W] 

       návrhová tepelná ztráta prostupem tepla vytápěného prostoru [W] 

      návrhová tepelná ztráta větráním vytápěného prostoru [W] 

 

4.4.1 Návrhová tepelná ztráta prostupem tepla 

 

     (                        )  (         ) 

      součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru (i) do venkovního 

prostředí (e) pláštěm budovy [W/K] 

       součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru (i) do venkovního 

prostředí (e) nevytápěným prostorem [W/K] 

      součinitel tepelné ztráty prostupem do zeminy z vytápěného prostoru (i) do 

zeminy (g) v ustáleném stavu [W/K] 

      součinitel tepelné ztráty z vytápěného prostoru (i) do sousedního prostoru (j) 

vytápěného na výrazně jinou teplotu [W/K] 

        výpočtová vnitřní teplota vytápěného prostoru (i) [°C] 

    výpočtová venkovní teplota [°C] 

Pokud je alespoň jedna stěna pokoje orientovaná na sever, severovýchod nebo severozápad je 

třeba započítat i přiráţku na světovou stranu (viz tabulka 11) dle následujícího vzorce [31]. 

                 

 

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 

Pro určení tepelné ztráty do venkovního prostředí potřebujeme vypočítat součinitel tepelné 

ztráty      . Tento součinitel zahrnuje všechny stavební části, které oddělují vytápěný prostor 

od venkovního prostředí (podlaha, stěny, strop,…) [2]. 

      ∑   

 

      

    Součinitel prostupu tepla stavební části[W/m
2
K] 

    plocha stavební části [m
2
] 

   korekční činitel vystavení povětrnostním vlivům při uvaţování klimatických 

vlivů 

Pro výpočet byl pouţit zjednodušený vzorec, ve kterém nebyly uvaţovány vlivy tepelných 

mostů. 
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Součinitel prostupu tepla Uk [W/m
2
K] 

Součinitel prostupu tepla vyjadřuje, kolik tepla unikne konstrukcí o ploše 1 m
2
 při rozdílné 

teplotě jejích povrchů [3]. 

   
 

    ∑   
 
     

 

Tepelný odpor vrstvy R [m
2
K/W] 

Veličina vyjadřující tepelně izolační vlastnost vrstvy materiálu je definována vztahem [3]:   

  
 

 
 

d  tloušťka vrstvy [m] 

λ  součinitel tepelné vodivosti [W/mK] 

Tabulka 14 – odpor v závislosti na směru tepelného toku [2] 

Kód stavebního 

materiálu 
Popis 

    nebo     

m
2
K/W 

19 
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně 

(vodorovný tepelný tok) 
0,13 

20 
Odpor při přestupu tepla na vnější straně 

(vodorovný tepelný tok) 
0,04 

21 
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně  

(tepelný tok směrem nahoru) 
0,10 

22 
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně  

(tepelný tok směrem dolů) 
0,17 

 

Tabulka 15 – Výpočet součinitele prostupu tepla pro modelovou zeď 

Výpočet U-hodnot pro stavební části 

Kód 

stavební 

části 

Stavební část 
Kód 

materiálu 
Popis 

d λ R Uk 

m W/m.K m
2 
. K/W W/m

2 
. K 

1 

Obvodová 

stěna 400 mm 

zateplená 

19 odpor při přestupu na vnitřní straně 0,13 

  

2 omítka 0,015 0,87 0,02 

1 škvárobeton 0,4 0,52 0,77 

2 omítka 0,015 0,87 0,02 

15 disperzní lepidlo 0,004 0,8 0,01 

18 EPS GreyWall 0,12 0,032 3,75 

20 lepící stěrka 0,004 0,8 0,01 

19 silikátová omítka 0,003 0,7 0,004 

2 odpor při přestupu na vnější straně 0,04 

Celkové Uk 4,74 0,211 

 

Hodnoty součinitelů prostupu tepla pro ostatní stavební části byly spočítány obdobně jako 

v tabulce 15 – Výpočet součinitele prostupu tepla pro modelovou zeď. Výsledky všech 

stavebních prvků jsou uvedeny v příloze (viz PŘÍLOHA A).  
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Teplené ztráty nevytápěným prostorem 

Pokud se mezi vytápěným prostorem a vnějším prostředím nachází nevytápěný prostor, 

je třeba vypočítat tepelné ztráty tímto prostorem [2]. 

       ∑   

 

      

Teplotní redukční činitel bu [-] 

Teplotní redukční činitel uvaţuje teplotní rozdíl mezi vnitřním vytápěným prostorem a vnější 

návrhovou teplotou. Norma 12831 uvádí tři moţnosti výpočtu, ze kterých byl vybrán 

následující. 

   
         

         
 

        výpočtová vnitřní teplota vytápěného prostoru [°C] 

    výpočtová venkovní teplota [°C] 

    teplota nevytápěného prostoru [°C] 

Tepelné ztráty do přilehlé zeminy 

Tepelnými ztrátami do přilehlé zeminy jsou myšleny ztráty podlahami, základními stěnami 

a přímým nebo nepřímým stykem s přilehlou zeminou. Pouţit je zjednodušený postup 

uvedený v ČSN EN 12831 [2]. 

              ∑   

 

             

    korekční činitel zohledňující vliv ročních změn teploty [-], určen z normy ČSN 

EN 12831, příloha D. 

    korekční redukční činitel zohledňující rozdíl mezi roční průměrnou venkovní 

teplotou a výpočtovou venkovní teplotou [-]  

    
           

         
 

    plocha stavebních částí, které se dotýkají zeminy [m
2
] 

         ekvivalentní součinitel prostupu tepla, stanovený podle typologie podlahy. 

 

Součinitel          byl určen z tabulky v normě ČSN EN 12831. Pro určení je potřebné 

vypočítat charakteristický parametr B´ [W/m
2
∙K] [2]. 

   
  

     
 

 

    korekční činitel zohledňující vliv spodní vody. Uvaţuje se tehdy, pokud 

vzdálenost mezi předpokládanou hladinou spodní vody a úrovní podlahy je menší neţ 1 metr. 

V našem modelovém domě je tedy uvaţováno     . 
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Tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostorů o odlišných teplotách 

 

K tepelným ztrátám nebo ziskům dochází prostupem tepla z místností vytápěných na výrazně 

odlišnou teplotu. Tento tok tepla prostupem vyjadřuje součinitel tepelné ztráty HT,ij. 

      ∑   

 

        

    součinitel prostupu tepla stavební části [W/m
2
K] 

    plocha stavební části [m
2
] 

     redukční teplotní činitel, zohledňující rozdíl mezi teplotou sousedního prostoru 

a venkovní výpočtové teploty [-] 

     
                               

         
 

 

        výpočtová vnitřní teplota vytápěného prostoru [°C] 

    výpočtová venkovní teplota [°C] 
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Tabulka 16 – vzorový výpočet tepelných ztrát pro místnost 1 09 

Místnost 1 09 

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 

Kód Stavební část 
Ak Uk ek Ak · Uk · ek 

m2 W/m2.K na jedn. W/K 

 1 Obvodová stěna 400 nezateplená 18,38 1,03 1 18,88 

 12 Okno 2,99 1,50 1 4,49 

Celkový součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 23,36 

Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 

Kód Stavební část 
Ak Uk bu Ak · Uk · bu 

m2 W/m2.K na jedn. W/K 

9  stěna vnitřní 100 15,90 2,05 0,16 5,10 

11  dveře vnitřní 1,58 1,69 0,16 0 

Celkový součinitel tepelné ztráty přes nevytápěné prostory 6 

Tepelné ztráty do přilehlé zeminy 

Výpočet B´ 

Ag P B´=2 · Ag/P 

m2 m m 

14,96 16,44 1,82 

Kód Stavební část 
Uk Uequiv,bf Ak Uequiv,bf ·.Ak 

W/m2.K W/m2.K m2 W/K 

6  podlaha/lamino 0,45 0,32 14,96 4,79 

Celkem stavební části 4,79 

Korekční činitelé 

 fg1  fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw 

na jedn. na jedn. na jedn. na jedn. 

1,45 0,51 1 0,74 

Celkový součinitel tepelné ztráty do přilehlé zeminy 3,56 

Tepelné ztráty do pokojů s odlišnou teplotou 

Kód Stavební část 
fij Ak Uk fij · Ak · Uk 

na jedn. m2 W/m2.K W/K 

 - Ţádná - - - - 

Celkový součinitel tepelné ztráty přes prostory s rozdílnými teplotami - 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem 32,44 

Teplotní údaje 

Venkovní výpočtová teplota [°C] -12 

Vnitřní výpočtová teplota [°C] 20 

Výpočtový rozdíl teplot [K] 32 

Návrhová tepelná ztráta prostupem [W] 1038,06 

 

Tepelné ztráty byly vypočítány pro všechny místnosti stejným způsobem jako v tabulce výše 

(viz tabulka 16 – vzorový výpočet tepelných ztrát pro místnost 1 09). Výsledky všech 

místností jsou uvedeny v příloze (viz PŘÍLOHA B). Celkové tepelné ztráty jsou dále uvedeny 

v tabulce 18. 
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4.4.2 Návrhová tepelná ztráta větráním 

K větrání dochází prouděním vzduchu netěsnostmi u dveří, oken či konstrukce. Tento jev je 

silně ovlivňován povětrnostními podmínkami, ale můţe k němu docházet i při bezvětří, kdy 

dochází k proudění vlivem rozdílných teplot vevnitř a vně konstrukce. V zimě takto dochází 

k velkým tepelným ztrátám, které jsou neţádoucí. Následujícím postupem lze tyto ztráty 

spočítat [2]. 

                      

      součinitel návrhové tepelné ztráty větráním [W/K] 

        výpočtová teplota vnitřního prostoru [°C] 

    výpočtová venkovní teplota[°C] 

Součinitel návrhové tepelné ztráty větráním vytápěného prostoru      

            ̇ 

  ̇  výměna vzduchu [m
3
/h] 

V modelovém domě není řízené větrání, tedy dochází k výměně vzduchu přirozeným 

větráním. Za předpokladu, ţe přiváděný vzduch má vlastnosti venkovního vzduchu můţeme 

hodnotu výměny vzduchu   ̇ z vytápěného prostoru pro výpočet návrhového součinitele 

tepelné ztráty určit jako maximum z výměny vzduchu infiltrací  ̇      a minimální výměny 

vzduchu  ̇      poţadované z hygienických důvodů [2]. 

  ̇       ̇       ̇       

Hygienické mnoţství vzduchu  ̇      

 ̇              

      minimální intenzita výměny venkovního vzduchu [h
-1

] 

    objem vytápěné místnosti spočítaný podle vnitřních rozměrů [m
3
] 

Minimální intenzita výměny venkovního vzduchu je poţadována z hygienických důvodů. 

Hodnoty pro výpočet byly určeny z přílohy normy ČSN EN 12831 [2]. 

Infiltrace obvodovým pláštěm budovy – mnoţství vzduchu  ̇      

Pro určení mnoţství vzduchu uniklého infiltrací vytápěného prostoru způsobeného větráním 

a účinkem vztlaku budovy uţijeme následující vzorec. 

 ̇                     

    intenzita výměny vzduchu za hodinu při rozdílu tlaků 50 Pa mezi vnitřkem 

a vnějškem budovy a zahrnující účinky přívodů vzduchu [h
-1

] 

    stínící činitel [-] 

   výškový korekční činitel, který zohledňuje zvýšení rychlosti proudění vzduchu 

s výškou prostoru nad povrchem [-] 

Hodnoty všech uvedených činitelů byly určeny z normy ČSN EN 12831 [2]. 
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4.4.3 Tepelný zátopový výkon 

Při určování zátopového výkonu je uvaţován pouze noční útlum, který je u obytných budov 

maximálně 8 hodin a pokles teploty uvaţujeme 3 K. V tomto případě norma ČSN EN 12831 

uvádí zjednodušený výpočet pro stanovení tepelného zátopového výkonu [2]. 

             

     korekční součinitel závisející na době zátopu a předpokládaném poklesu vnitřní 

teploty v útlumové době [W/m
2
]; určeno z přílohy normy ČSN EN 12831 [2] 

Tabulka 17 – výpočet zátopového tepelného výkonu 

Označení 

místnosti 

Zátopový 

součinitel 

Podlahová 

plocha 
Zátopový výkon 

fRH Ai ΦRH,i = fRH · Ai 

W/m
2
 m

2
 W 

1 01 

13 

7,8 102 

1 02 19,7 256 

1 03 10,7 139 

1 04 16,8 218 

1 05 2,0 26 

1 06 6,5 85 

1 07 6,0 78 

1 08 9,9 128 

1 09 15,0 194 

2 01 20,2 263 

2 02 2,0 26 

2 03 11,1 145 

2 04 20,0 259 

2 05 10,2 133 

2 06 17,0 221 

2 07 10,4 135 

2 08 3,0 39 

2 09 1,7 23 

 

4.4.4 Návrhový tepelný výkon  

Návrhový tepelný výkon je určen součtem celkových tepelných ztrát prostupem a větráním a 

celkových tepelných zátopových výkonů. Údaj je potřebný ke správnému dimenzování zdroje 

tepla. 

      ∑     ∑     ∑      

∑      celkové tepelné ztráty prostupem [W] 

∑      celkové tepelné ztráty větráním [W] 

∑      součet tepelných zátopových výkonů [W] 
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Tabulka 18 – Výpočet návrhového tepelného výkonu nezatepleného RD 

Označení 

místnosti 

Tepelný výkon – 

pro tepelné ztráty 

prostupem 

Tepelný výkon – 

pro tepelné 

ztráty větráním 

Zátopový 

tepelný výkon 

Celkový 

tepelný výkon 

ΦT,i ΦV,i ΦRH,i ΦHL,i 

W W W W 

1 01 28 94 102 223 

1 02 342 235 256 833 

1 03 601 453 139 1193 

1 04 999 237 218 1455 

1 05 70 24 26 120 

1 06 309 78 85 472 

1 07 513 287 78 879 

1 08 523 118 128 769 

1 09 1038 212 194 1444 

2 01 290 241 263 794 

2 02 50 24 26 100 

2 03 1100 473 145 1717 

2 04 1058 282 259 1600 

2 05 417 144 133 693 

2 06 967 241 221 1429 

2 07 709 147 135 992 

2 08 213 143 39 396 

2 09 28 21 23 71 

Celkem 9256 3453 2470 15179 

 

Tabulka 18 jiţ ukazuje první výsledky výpočtu. Jedná se o celkový tepelný výkon 

nezatepleného rodinného domu. Z tabulky je zřejmé, ţe pro pokrytí tepelných ztrát je třeba 

15,18 kW. S touto hodnotou budeme dále pracovat a porovnávat s variantami zateplení. 

4.4.5 Roční spotřeba tepla vytápěním 

Pro určení spotřeby tepla byla pouţita denostupňová metoda. Počet denostupňů byl vypočítán 

podle vzorce [31]: 

                   [K   den] 

d délka otopného období (počet dnů) [2] 

       průměrná vnitřní teplota 

     průměrná roční venkovní teplota 

Celková spotřeba tepla se poté určí následovně [32]: 

           
        

  
 

      

         
 

   spotřeba tepla [J/rok] 

   denotupně  [K   den] 
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       průměrná vnitřní teplota [°C ] 

   venkovní výpočtová teplota [°C] 

    návrhový tepelný výkon [W] 

 𝑖 nesoučasnost tepelné ztráty infiltrací a prostupem [-]  

et opravný součinitel na sníţení vnitřní teploty [-] 

ed opravný součinitel na zkrácení doby provozu vytápění [-] 

Hodnoty součinitelů byly zvoleny podle knihy Karel Broţ: Vytápění [31] 

Ceny plynu se liší podle dodavatelů. Pro přesnější představu roční platby byla pouţita 

kalkulačka na webových stránkách, která navrhla nejvýhodnějšího dodavatele a tarif pro 

danou lokalitu a spotřebu tepla [33].  

Pro všechny varianty se jevil jako nejlepší tarif od dodavatele MND – Plyn z první ruky. 

Celková spotřeba tepla a ceny plynu za rok je uvedena v následující tabulce. 

Tabulka 19 – Roční spotřeba plynu nezatepleného RD [33] 

Skutečná spotřeba tepla 

Denostupně 

Otopné období [dny] 222 

Průměrná vnitřní teplota [°C] 19 

Střední venkovní teplota [°C] 3,2 

Výpočtová venkovní teplota [°C] -12 

Denostupně [K · den] 3418,8 

Opravný souč  

ei 0,8 

et 0,8 

ed 1 

Účinnost kotle μk 0,93 

Skutečná spotřeba tepla 
[GJ/rok] 99,53 

[MWh/rok] 27,65 

Celková roční platba za plyn [Kč] 33 577 Kč 
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5 Návrh tepelně-izolačního opatření 
 

Ke sníţení tepelných ztrát prostupem tepla vede výměna otvorových výplní a celkové 

zateplení objektu. Jelikoţ naše budova prošla nedávno výměnou oken i vstupních dveří, 

nebudeme provádět další změny. Při výpočtu je ovšem vidět, ţe největší ztráty prostupem jsou 

u obvodových zdí. Proto v následujících podkapitolách navrhneme několik řešení, které 

povedou ke sníţení těchto ztrát. 

Po zváţení různých moţností se jevila jako nejlepší moţnost zateplení polystyrenem EPS 

s grafitem o tloušťce 120 mm. Materiál má nízký součinitel tepelné vodivosti a cenově je 

dostupný. Pro zateplení obvodové stěny není třeba vyšší stupeň reakce na oheň, neţ jakou má 

tento polystyren. V dalších kapitolách bude rozebrána finanční náročnost jednotlivých variant 

zateplení. 

5.1 Varianta 1  

První varianta navrhuje zateplení celého objektu materiálem Isover GreyWall o tloušťce 120 

mm. Cena materiálu byla zjištěna z webu firmy Isover a činí 216,93 Kč/m
2
 [30]. Plocha pro 

zateplení je 231 m
2
, ke kterým je třeba přidat 10 %, aby nedošlo k nedostatku materiálu 

vlivem montáţních ztrát. Balíky izolace se prodávají po 2 m
2
, takţe počet balíků potřebných 

pro první variantu je 127, jejichţ cena je 55 100 Kč. 

Výpočet tepelných ztrát po zateplení celého objektu probíhalo obdobně jako v kapitole. 

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtu. 

Tabulka 20 – výpočet návrhového tepelného výkonu pro variantu 1 

Označení 

místnosti 

Tepelný výkon – 

pro tepelné ztráty 

prostupem 

Tepelný výkon – 

pro tepelné 

ztráty větráním 

Zátopový 

tepelný výkon 

Celkový 

tepelný výkon 

ΦT,i ΦV,i ΦRH,i ΦHL,i 

W W W W 

1 01 -23 94 102 172 

1 02 -34 235 256 457 

1 03 487 453 139 1079 

1 04 518 237 218 974 

1 05 -1 24 26 49 

1 06 8 78 85 171 

1 07 338 287 78 703 

1 08 184 118 128 430 

1 09 558 212 194 964 

2 01 -99 241 263 404 

2 02 -15 24 26 35 

2 03 660 473 145 1277 

2 04 524 282 259 1066 

2 05 311 144 133 588 

2 06 458 241 221 920 

2 07 301 147 135 583 

2 08 102 143 39 284 

2 09 -18 21 23 25 

Celkem 4259 3453 2470 10182 
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Tabulka 21 – roční spotřeba plynu pro variantu 1 

Skutečná spotřeba tepla 

Denostupně 

Otopné období [dny] 222 

Průměrná vnitřní teplota [°C] 19 

Střední venkovní teplota [°C] 3,2 

Výpočtová venkovní teplota [°C] -12 

Denostupně [K · den]  3418,8 

Opravný souč  

ei [-] 0,8 

et [-] 0,8 

ed [-] 1 

Účinnost kotle μk [-] 0,93 

Skutečná spotřeba tepla 
 [GJ/rok] 66,76 

 [MWh/rok] 18,54 

Celková roční platba za plyn [Kč] 23 907 Kč 

 

Z tabulek výše lze vyčíst, ţe celkový tepelný výkon se sníţil téměř o 5 kW a skutečná 

spotřeba tepla klesla na 66,76 GJ/rok. První varianta tedy sníţí náklady na plyn o 9 670 Kč 

ročně. 

5.2 Varianta 2 

Ve druhé variantě budou zatepleny pouze stěny orientované na SV a SZ. Určitým 

předpokladem tohoto způsobu zateplení je vyšší návratnost, kvůli orientaci stěn na severní 

stranu. 

Plocha pro zateplení je 129,56 m
2
, ke kterým opět přičteme moţné ztráty 10 %. Přepočítáno 

na balíky vyjde číslo 72, coţ odpovídá částce 31 238 Kč. 

Celková tepelná ztráta a roční spotřeba tepla je uvedena v tabulkách níţe. 

Tabulka 22 – výpočet návrhového tepelného výkonu pro variantu 2 

Označení 

místnosti 

Tepelný výkon – 

pro tepelné ztráty 

prostupem 

Tepelný výkon – 

pro tepelné 

ztráty větráním 

Zátopový 

tepelný výkon 

Celkový 

tepelný výkon 

ΦT,i ΦV,i ΦRH,i ΦHL,i 

W W W W 

1 01 28 94 102 223 

1 02 -33 235 256 457 

1 03 601 453 139 1193 

1 04 720 237 218 1175 

1 05 -1 24 26 49 

1 06 8 78 85 171 

1 07 338 287 78 704 

1 08 346 118 128 592 

1 09 1038 212 194 1444 

2 01 -99 241 263 404 

2 02 -15 24 26 35 
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2 03 927 473 145 1544 

2 04 1058 282 259 1600 

2 05 417 144 133 693 

2 06 660 241 221 1123 

2 07 301 147 135 583 

2 08 102 143 39 284 

2 09 -18 21 23 25 

Celkem 6377 3453 2470 12300 

 

Tabulka 23 – roční spotřeba plynu pro variantu 2 

Skutečná spotřeba tepla 

Denostupně 

Otopné období [dny] 222 

Průměrná vnitřní teplota [°C] 19 

Střední venkovní teplota [°C] 3,2 

Výpočtová venkovní teplota [°C] -12 

Denostupně [K · den] 3418,8 

Opravný souč  

ei [-] 0,8 

et [-] 0,8 

ed [-] 1 

Účinnost kotle μk [-] 0,93 

Skutečná spotřeba tepla 
 [GJ/rok] 80,65 

 [MWh/rok] 22,4 

Celková roční platba za plyn [Kč] 28 042 Kč 

 

Druhý způsob zateplení zapříčinil pokles návrhového tepelného výkonu o 2,9 kW v porovnání 

s nezateplenou budovou. Skutečná spotřeba tepla klesla na 80,65 GJ/rok, coţ odpovídá částce 

28 042 Kč za rok. Ušetřená částka tedy činí 5 535 Kč. 
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5.3 Varianta 3 

Ve třetí variantě zateplíme stěnu na SV, která je nejméně členitá a má nejméně oken. Potřebná 

plocha izolace i s 10% ztrátami je 55,48 m
2
. Bude třeba nakoupit 28 balení za 12 148 Kč. 

Tabulka 24 – výpočet návrhového tepelného výkonu pro variantu 3 

Označení 

místnosti 

Tepelný výkon 

– pro tepelné 

ztráty 

prostupem 

Tepelný 

výkon – pro 

tepelné ztráty 

větráním 

Zátopový 

tepelný výkon 

Celkový 

tepelný 

výkon 

ΦT,i ΦV,i ΦRH,i ΦHL,i 

 
W W W W 

1 01 28 94 102 223 

1 02 342 235 256 833 

1 03 601 453 139 1193 

1 04 720 237 218 1175 

1 05 -1 24 26 49 

1 06 165 78 85 327 

1 07 513 287 78 879 

1 08 523 118 128 769 

1 09 1038 212 194 1444 

2 01 290 241 263 794 

2 02 50 24 26 100 

2 03 1100 473 145 1717 

2 04 1058 282 259 1600 

2 05 417 144 133 693 

2 06 660 241 221 1122 

2 07 481 147 135 764 

2 08 213 143 39 396 

2 09 28 21 23 71 

Celkem 8226 3453 2470 14149 

 

Tabulka 25 – roční spotřeba plynu pro variantu 3 

Skutečná spotřeba tepla 

Denostupně 

Otopné období [dny] 222 

Průměrná vnitřní teplota [°C] 19 

Střední venkovní teplota [°C] 3,2 

Výpočtová venkovní teplota [°C] -12 

Denostupně [K · den] 3418,8 

Opravný souč  

ei [-] 0,8 

et [-] 0,8 

ed [-] 1 

Účinnost kotle μk [-] 0,93 

Skutečná spotřeba tepla 
 [GJ/rok] 92,78 

 [MWh/rok] 25,77 

Celková roční platba za plyn [Kč] 31 625 Kč 
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U třetí varianty poklesl tepelný výkon na 14,1 kW a spotřeba tepla na 92,78 GJ/rok. Roční 

poplatek za plyn bude činit 31 625 Kč, coţ odpovídá ušetřené částce 1 952 Kč. 

6 Zhodnocení výsledků 
 

V této bakalářské práci byly navrţeny 3 varianty zateplení, které vedly ke sníţení tepelných 

ztrát objektu. Nezateplená budova vyţadovala tepelný výkon 15,18 kW, při první variantě 

zateplení klesl na 10,18 kW. Druhá varianta sníţila výkon na 12,3 kW a třetí na 14,15 kW. 

Všechny varianty sniţují tepelné ztráty prostupem tepla díky zateplení obvodových stěn. Tato 

stavební úprava s sebou nese počáteční investici v podobě ceny samotného zateplovacího 

materiálu, v našem případě vţdy polystyren EPS GreyWall, a cena za práci, kterou si určuje 

stavební firma. Dále je třeba do vstupní investice započítat cenu doplňkového materiálu. Pro 

účel bakalářské práce nebyla cena práce přesně naceněna firmou, ale byla odhadnuta pouze 

přibliţná cena za práci. Stejně tak byla přibliţně určena cena za doplňující materiál, který 

zahrnuje lepící a stěrkovou hmotu, hmoţdinky a silikátovou omítku. Tyto finanční vklady 

povaţujeme za vstupní investici, která je prvním bodem v grafu srovnávajícího jednotlivé 

varianty. 

Tabulka 26 – srovnání cen izolací pro všechny varianty [40], [41] 

Cena zateplovacího materiálu 

Cena izolace [Kč/m2] 216,93 

  

Cena izolace [Kč/balík] 433,86 

Cena práce [Kč/m2] 300 

Cena doplňkového materiálu [Kč/m2] 150 

1 – zateplená celá 2 – zateplená SV + SZ 3 – zateplená SV 

Plocha izolace [m2] 236,20 Plocha izolace [m2] 135,47 Plocha izolace [m2] 50,43 

Plocha izolace + 

10% [m2] 
259,81 

Plocha izolace + 

10% [m2] 
149,02 

Plocha izolace + 

10% [m2] 
55,48 

Počet balení 127 Počet balení 72 Počet balení 28 

Cena izolace 55 100 Kč Cena izolace 31 238 Kč Cena izolace 12 148 Kč 

Cena práce 70 859 Kč Cena práce 40 642 Kč Cena práce 15 130 Kč 

Cena doplňkového 

materiálu 
35 429 Kč 

Cena doplňkového 

materiálu 
20 321 Kč 

Cena doplňkového 

materiálu 
7 565 Kč 

Cena celkem 161 388 Kč Cena celkem 92 201 Kč Cena celkem 34 843 Kč 

 

Nezateplená budova 

Původní, nezměněný objekt má návrhový tepelný výkon 15,18 kW. Nebyly zde pouţity ţádné 

prostředky ke sníţení tepelných ztrát, takţe vkladní investice je nulová. Ovšem roční náklady 

na palivo činí nejvíce ze všech a variant a to 33 577 Kč/rok.  

Zateplená budova: varianta 1 

Návrhový teplený výkon pro tuto variantu činí 10,18 kW. Opatření, které vedlo k tomuto 

sníţení, bylo zateplení celého objektu polystyrenem EPS GreyWall o tloušťce 120 mm. Cena 

za materiál je 161 388 Kč, coţ jsou veškeré počáteční náklady. Roční náklady na palivo se 

sníţily na částku 23 907 Kč/rok. 
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Zateplená budova: varianta 2 

V této variantě byl návrhový tepelný výkon 12,3 kW. K zateplení došlo pouze u stěn 

orientovaných na SZ a SV. Vzhledem k menší ploše zateplení se sníţily počáteční náklady, 

které činí  92 201 Kč. Cena paliva za rok je 28 042 Kč/rok. 

Zateplená budova: varianta 3 

Poslední varianta má návrhový tepelný výkon 14,15 kW. Zateplena byla pouze jedna stěna 

orientovaná na SV. Investiční náklady za tepelně-izolační materiál jsou nejniţší a činí 

34 843  Kč a roční cena za palivo je 31 625 Kč/rok 

Celkové zhodnocení 

Pro porovnání výsledků byl vytvořen Graf 1, který byl sestrojen pro dobu vytápění 25 let.  

Do  grafu byly vyneseny počáteční náklady pro jednotlivé varianty a následně přičtena cena 

paliva za kaţdý další rok.  

Graf 1 – zhodnocení návratnosti investic 

 

 

Pokud se podíváme na graf detailněji, jak ukazuje graf 2, zjistíme, ţe nejvyšší návratnost májí 

varianty 1 a 2. Návratnost těchto variant je přibliţně 16,7 let.  
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Graf 2 – detail grafu 1  

 

 

Z grafu 1 je zřejmé, ţe po 20 a více letech vytápění jsou celkově nejniţší vynaloţené náklady 

pro variantu 1 – zateplený celý objekt. Tato varianta navrhuje zateplení celé budovy 

polystyrenem EPS GreyWall tloušťky 120 mm. Roční cena paliva je 23 709 Kč a návratnost 

je přibliţně 16,7 let.  Je také vidět, ţe ani jedna varianta zateplení není pro investora ztrátová. 
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7 Závěr 
 

Cílem bakalářské práce bylo seznámit čtenáře s moţnostmi pasivních opatření, které vedou 

ke sníţení energetické náročnosti budovy. Dále určit efektivitu vybraných opatření pomocí 

výpočtu tepelných ztrát. Výpočet byl proveden pro vybraný rodinný dům, jemuţ byly určeny 

roční náklady na vytápění. Na základě tepelných ztrát prostupem jednotlivých stavebních 

částí byly navrţeny vhodné varianty zateplení. Pro tyto varianty byly znovu pomocí výpočtu 

určeny roční náklady na vytápění a porovnány mezi sebou. 

V první kapitole byl představen dům, na němţ bude proveden výpočet. Tento rodinný 

dvoupodlaţní dům se nachází v obci Lopeník. Pro tuto lokalitu byly zjištěny klimatické údaje 

potřebné k výpočtu. Celý dům je postaven ze škvárobetonových tvárnic bez jakéhokoliv 

zateplení. Na základě tohoto údaje mohly být vypočítány součinitele prostupu tepla 

pro kaţdou stavební část domu.  

V následujících kapitolách jsou v teoretické rovině popsány moţnosti zateplení. Nejdříve bylo 

nutné posoudit, zda aplikovat zateplení vnější nebo vnitřní. Po zváţení pozitiv a negativ bylo 

rozhodnuto, ţe vnější zateplení je celkově výhodnější. Proto bude vnější zateplení pouţito i u 

modelového domu. 

Další kapitoly pro přehled shrnují tepelně-izolační materiály, které lze pro zateplování pouţít. 

Pro zateplení modelového rodinného domu byl vybrán polystyren EPS GreyWall o tloušťce 

120 mm od firmy Isover. Ten se jevil jako nejlepší pro své vysoké tepelně-izolační vlastnosti 

a cenové dostupnosti na trhu.  

Mezi hlavní pasivní prvky patří okna, která propouští do objektu sluneční záření. Kapitola 

pojednává o důleţitých vlastnostech oken a jejich vhodném pouţití. Velká okna by měla být 

umístěna na jiţní stranu, aby zisk prostupem tepla prosklením byl co největší. Tímto 

konstrukčním řešením lze získat mnoţství sluneční energie, která nám můţe pomoci ušetřit 

náklady za palivo na vytápění. Je nezbytné zmínit, ţe vybraný rodinný dům prošel před časem 

výměnou oken, která dosahují nízkého součinitele tepla. Z tohoto důvodu nebude 

v navrhovaných variantách figurovat výměna oken. 

Podkapitola 3.3.2 se zabývá méně pouţívaným pasivním prvkem známým pod názvem 

Trombeho stěna. K efektivnímu vyuţití je třeba dodrţet několik následujících podmínek. 

Základním poţadavkem je stěna orientovaná na jiţní stranu nezastiňována okolními objekty. 

Důleţitý je také materiál, ze kterého je stěna vyrobena. Tento materiál by měl mít schopnost 

dobré akumulace tepla. Pro uvedený rodinný dům by byla moţnost vyuţití Trombeho stěny 

na jihozápadní stěně.  

V samotném výpočtu byl nejdříve stanoven součinitel tepelného prostupu pro kaţdou stavební 

část nezatepleného objektu. Následně byly určeny tepelné výkony pro ztráty prostupem a 

větráním a také zátopový výkon. Celkový výkon se rovnal součtu těchto tří výkonů. Závěrem 

kapitoly byly určeny roční náklady na vytápění domu při uţití stávajícího plynového kotle. 

Celý výpočet byl opakovaně pouţit na všechny varianty zateplení. Pro účely bakalářské práce 

postačil zjednodušený výpočet bez uvaţování tepelných mostů. 

Návrhový tepelný výkon pro nezateplený objekt činil 15,18 kW. Nebylo zde pouţito ţádného 

způsobu zateplení, takţe vkladní investice byla nulová. Ovšem roční náklady na palivo činí 

nejvíce ze všech variant a to 33 577 Kč/rok. Návrhový tepelný výkon pro první variantu byl 

10,18 kW. Opatření, které vedlo k tomuto sníţení, bylo zateplení celého objektu polystyrenem 

EPS GreyWall o tloušťce 120 mm. Cena za materiál a stavební práce je 161 388 Kč, coţ jsou 
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veškeré počáteční náklady. Roční náklady na palivo se sníţily na částku 23 907 Kč/rok. 

Ve druhé variantě byl návrhový tepelný výkon 12,3 kW. K zateplení došlo pouze u stěn 

orientovaných na SZ a SV. Vzhledem k menší ploše zateplení se sníţily počáteční náklady, 

které činí 92 201 Kč. Cena paliva za rok je 28 042 Kč/rok. Poslední varianta měla návrhový 

tepelný výkon 14,15 kW. Zateplena byla pouze jedna stěna orientovaná na SV. Investiční 

náklady za zateplení jsou nejniţší a činí 34 843 Kč. Roční cena za palivo je 31 625 Kč/rok. 

Na základě výpočtů lze říct, ţe ani jedna varianta nebude pro investora ztrátová. Ovšem 

nejvýhodnější variantou se jeví varianta číslo 1. Tato varianta navrhuje zateplení celé budovy 

polystyrenem EPS GreyWall tloušťky 120 mm s počáteční investicí 161 388 Kč. Roční cena 

paliva činí 23 709 Kč a návratnost je necelých 17 let.   
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9 Seznam použitých veličin 
 

ZNAČKA JEDNOTKA NÁZEV 

   [m
2
] Plocha místnosti 

   [m
2
] Plocha stavební části 

   [m2] Plocha podlahové konstrukce 

   [W/m
2
∙K] Charakteristický parametr 

   [-] Teplotní redukční činitel 

   [m] Tloušťka materiálu 

   [K∙dny] Denostupně 

  [dnů] Počet dnů otopného období 

   [-] Stínící činitel 

   [-] Nesoučasnost tepelné ztráty infiltrací a prostupem 

   [-] Opravný součinitel na zkrácení doby provozu vytápění 

   [-] Korekční činitel vystavení povětrnostním vlivům 

   [-] Opravný součinitel na sníţení vnitřní teploty 

    [-] 
Korekční činitel zohledňující vliv ročních změn venkovní 

teploty 

    [-] 

Teplotní redukční činitel zohledňující rozdíl mezi roční 

průměrnou venkovní teplotou a výpočtovou venkovní 

teplotou 

    [-] Redukční teplotní činitel 

    [W/m
2
] 

Korekční součinitel závisející na době zátopu a 

předpokládaném poklesu vnitřní teploty v útlumové době 

   [-] Korekční činitel zohledňující vliv spodní vody 

      [W/K] 
Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru 

(i) do venkovního prostředí (e) pláštěm budovy 

      [W/K] 
Součinitel tepelné ztráty prostupem do zeminy z 

vytápěného prostoru (i) do zeminy (g) v ustáleném stavu 

      [W/K] 

Součinitel tepelné ztráty z vytápěného prostoru (i) do 

sousedního prostoru (j) vytápěného na výrazně jinou 

teplotu 
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       [W/K] 
Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru 

(i) do venkovního prostředí (e) nevytápěným prostorem 

     [W/K] Součinitel návrhové tepelné ztráty větráním 

    [h
-1

] 
Intenzita výměny vzduchu za hodinu při rozdílu tlaků 50 Pa 

mezi vnitřkem a vnějškem budovy a zahrnující účinky 

přívodů vzduchu 

     [h
-1

] Minimální intenzita výměny venkovního vzduchu  

  [m] Obvod podlahové konstrukce 

   [-] Přiráţka na světovou stranu 

   [J/rok] Roční spotřeba tepla 

   [m
2
∙K/W] Tepelný odpor konstrukce proti vedení tepla 

    [m
2
∙K/W] 

Návrhová hodnota odporu při přestupu tepla na vnější 

straně konstrukce 

    [m
2
∙K/W] 

Návrhová hodnota odporu při přestupu tepla na vnitřní 

straně konstrukce 

Uequiv,k [W/m
2
∙K] 

Ekvivalentní součinitel prostupu tepla, stanovený podle 

typologie podlahy 

   [W/m
2
∙K] Součinitel prostupu tepla 

   [m
3
] Objem místnosti 

  ̇ [m
3
/h] Výměna vzduchu 

 ̇      [m
3
/h] Mnoţství výměny vzduchu infiltrací 

 ̇      
[m

3
/h] Hygienické mnoţství vzduchu 

   [-] Výškový korekční činitel 

   [°C] Venkovní výpočtová teplota 

       [°C] Vnitřní výpočtová teplota 

     [°C] Teplota sousedního vytápěného prostoru 

     [°C] Průměrná roční venkovní teplota 

       [°C] Průměrná vnitřní teplota 

     [°C] Teplota nevytápěného prostoru 

λ [W/m∙K] Součinitel tepelné vodivosti 

      [W] Celkový návrhový tepelný výkon 
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      [W] Návrhový zátopový tepelný výkon 

     [W] Návrhová tepelná ztráta prostupem tepla 

     [W] Návrhová tepelná ztráta větráním 
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10 Seznam příloh 
 

Příloha A – výpočet součinitele tepla pro stavební části 

Příloha B – výpočet tepelných ztrát před zateplením 

Příloha C – výpočet tepelných ztrát pro variantu 1 

Příloha D – výpočet tepelných ztrát pro variantu 2 

Příloha E – výpočet tepelných ztrát pro variantu 3 

 


