
 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

 

 

  



 

 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá výpočtem tepelné ztráty rodinného domu, možnými způsoby 

snižování této tepelné ztráty a důsledky nahrazení stávajícího zdroje tepla za plynový kon-

denzační kotel nebo tepelné čerpadlo. V rešeršní části je seznámení s jednotlivými způsoby 

snižování tepelné ztráty a možnými hlavními zdroji tepla pro zvolený subjekt. V další části 

je popsán rodinný dům a je vypočítaná jeho tepelná ztráta dle normy ČSN EN 12831. Ná-

sledně jsou navrženy opatření ke snížení této ztráty a jejich ekonomické zhodnocení. V po-

slední části je stávající zdroj nahrazen za plynový kondenzační kotel a tepelné čerpadlo. 

Vzhledem k nízké ceně za 1 GJ tepla by se snižování tepelné ztráty bez dotačního programu 

„Nová Zelená Úsporám“ nejevilo zajímavě. Při výměně stávajícího zdroje za plynový kon-

denzační kotel nebo tepelné čerpadlo je ale nutností. 

Klíčová slova 

snižování tepelné ztráty RD, zdroj tepla, vytápění, návratnost investic 

 

ABSTRACT  

This diploma thesis deals with the calculation of the heat loss of a family house, possible 

ways of reducing the heat loss and impacts of replacing an existing heating source with a gas 

condensing boiler or heat pump. The research is focused on the individual ways of reducing 

the heat loss and possible choices of heating sources for the chosen subject. In the next part, 

there is the house described and its heat loss is calculated according to ČSN EN 12831. 

Subsequently, arrangements are proposed to reduce the heat loss and return on investment is 

calculated. The last part is focused on replacing the existing heating source by a gas con-

densing boiler and heat pump. Regarding to low price of 1 GJ of heat, reducing heat loss 

without the subsidy program “Nová Zelená Úsporám”, would not be interesting. However, 

if we replace an existing source with a gas condensing boiler or heat pump, then the reduction 

is a must. 

Key words 

reducing the heat loss of a family house, source of heat, heating, return on investment 
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ÚVOD 

Je to už 10 let od poslední velké finanční krize a lidé na ni pomalu zapomínají. Pravidlem 

finančních krizí bývá, že si nikdo nepřipouští, že by mohla nastat. Slýcháme, že se máme 

nejlépe v dějinách, roste minimální i průměrná mzda, zároveň ale roste i zadlužení domác-

ností. Nynější stav se do jisté míry může podobat situaci právě před 10 lety. Nikdo do bu-

doucna nedokáže předpovědět, jakým způsobem se budou vyvíjet ceny energií, a proto je 

velmi pozitivní, že většina domácností v ČR už TZ nějakým způsobem snížila případně pře-

mýšlí nad tím, jak tuto ztrátu snížit. Zároveň jsou kladeny i vysoké požadavky na energetic-

kou náročnost u novostaveb, a proto se staví nízkoenergetické a pasivní domy. Obyvatelé 

v ČR navíc mohou čerpat z dotačního programu vypsaného ministerstvem životního pro-

středí „Nová Zelená Úsporám“ pro stavbu a rekonstrukci domu. 

Ekonomice se daří hlavně díky tomu, že lidé utrácejí a investují. Můžeme se tedy zamyslet 

nad tím, kam a jakým způsobem je vhodné finanční prostředky investovat. V této práci se 

zaměříme na investici do rodinného domu. Cílem práce je zjistit aktuální TZ a navrhnout 

řešení na snížení TZ vybraného RD. Dílčím cílem práce je v souladu s vybraným řešením 

nahradit stávající zdroj tepla za plynový kondenzační kotel anebo tepelné čerpadlo. 

Výpočet TZ bude proveden podle normy ČSN EN 12831 a podle této normy bude stanoven 

i návrhový tepelný výkon nového zdroje. Dům se nachází v okrese Letovice a byl na přelomu 

90. let přestavěn z původně jednopodlažního na dvoupodlažní. Původní zástavba pochází ze 

60. let minulého století a jedná se typickou zástavbu z těchto dob. V domě žijí 2 pracující a 

2 penzisté. Během víkendu se za nimi vrací jejich děti s rodinami, a proto jsou některé míst-

nosti v prvním patře využívány pouze o víkendu.  

V domácnosti se topí dřevem, které patří k jednomu z nejlevnějších způsobů vytápění. Ro-

dina se ale rozhodla zvolit komfortnější způsob vytápění plynovým kondenzačním kotlem 

případně tepelným čerpadlem. Jedná se o zdroje tepla, jejichž výstupní teplota vody z kotle 

nedosahuje tak vysokých teplot jako u kotlů na pevná paliva. Bude nutné zkontrolovat, zdali 

otopný systém bude po zateplení RD vyhovovat nebo zdali bude nutné zasahovat také do 

otopného systému. 

Pro vyhodnocení nejlepší varianty bude směrodatným ukazatelem návratnost investice. Uká-

žeme si varianty, při kterých nebudeme uvažovat o využití dotačního programu a návratnost 

budeme vztahovat k dosavadním účtům za teplo. Do dalších možností výpočtů návratnosti 

investice započítáme také podporu od MŽP v rámci výše zmíněného dotačního programu. 

Zvážíme také vhodnost realizace projektu v případě úvěru od České spořitelny a. s. 
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1. Přehled způsobů snížení energetické náročnosti RD 

Faktory ovlivňující spotřebu energie jsou: 

➢ Způsob a regulace vytápění – zdroj tepla a nosné médium, 

➢ prostup tepla otvorovými výplněmi a infiltrace spárami výplní – kvalita oken, dveří, 

➢ existence zádveří, 

➢ poměr otvorových výplní ku zdivu a jejich orientace ke světovým stranám, 

➢ systém zateplení a tloušťka izolantu. [1] 

V jednotlivých podkapitolách jsou uvedeny způsoby úpravy obálky budovy. Jednotlivé 

ztráty jsou znázorněny na obr. 1. 

 

Obr. 1: Tepelné ztráty typických domů v EU. [2] 

1.1. Tepelná ztráta okny 

Výměna oken bývá v ČR často prvním krokem při snižování tepelné ztráty objektu. Tepelná 

ztráta okny tvoří 10 až 25 % z celkové ztráty. Výměna oken se velmi často provádí také 

spolus výměnou vchodových dveří. 

Dřívější jednoduché zasklení se nahrazuje dvojsklem a trojsklem. Mezi jednotlivými skly se 

nachází vzduchová mezera, která slouží jako izolant. Pokud je limitující šířka okna, poté se 

namísto vzduchu používají vzácné plyny, jako je například argon, který má lepší izolační 

vlastnosti, ale zároveň zvyšuje cenu oken. U aplikace dvojskla je další možností použití na-

pjaté folie, tzv. Heat Mirror, mezi skly, která nahrazuje třetí sklo. Tyto fólie propouští světlo 

do místnosti, ale nepropouští tepelné záření z místnosti ven. Na obr. 2 je znázorněn rozdíl 
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teplot z termokamery při použití jednoduchého zasklení na pravé straně a dvojitého zasklení 

na levé straně. 

Obr. 2: Termo – vizuální pohled na jednoduché a dvojité zasklení oken. [3]  

Výše zmíněná ztráta přes sklo tvoří více jak 
2

3
 z celkové tepelné ztráty oknem. Zbylé ztráty 

jsou znázorněny na obr 3.  

Obr. 3: Prostup tepla přes okno. [4] 

V chladnějších oblastech je tepelná vodivost oken jedním z nejdůležitějších faktorů při jejich 

výběru. V teplejších klimatický oblastech tato vlastnost už není tak důležitá, namísto toho 

se klade důraz na možnost pasivního slunečního vytápění, kterým je možné snížit spotřebu 

tepla až o 60 %. Pro nepříznivé přehřívání objektu v letních měsících se používá stříška nad 

okny znázorněná na obr. 4, případně bývají instalovány venkovní pevné žaluzie.  
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Obr. 4: Využití stříšky pro zastínění oken v letních měsících. [5] 

Tab. 1 ukazuje rovnání jednotlivých typů zasklení. Názorně je zde ukázáno, že se snižující 

energetickou propustností zároveň klesá i světelná propustnost. Zajímavým údajem je také 

tepelná a světelná propustnost v závislosti na barvě skla. Budovy s barevně prosklenými 

okny mají sice nižší energetickou propustnost, na druhou stranu majitelé musí počítat se 

zvýšením spotřeby elektrické energie na osvětlení. Takovéto budovy jsou čím dál oblíbenější 

v USA. Diskuse o energetické propustnosti budí vyšší zájem než světelná propustnost, 

nicméně na při návrhu např. administrativních budov, které jsou z velké části prosklené, je 

právě z výše uvedených důvodů potřeba brát zřetel i na světelnou propustnost. [6] 

Tab. 1: Srovnání jednotlivých typů zasklení. [1, 7] 

Jednotlivé druhy zasklení 
Světelná propustnost 

Energetická propust-

nost 

Součinitel prostupu 

tepla 

τ [-] g [-] U [W∙m-2∙K-1] 

Jednoduché zasklení 0,89 0,86 5 

Dvojsklo 0,8 0,76 2,8 

Dvojsklo s pokovením 0,77 0,67 1,5 

Dvojsklo s pokovením a Ar 0,77 0,62 1,1 

Dvojsklo s pokovením a Kr 0,77 0,62 0,9 

Trojsklo 0,73 0,7 1 

Trojsklo s pokovením 0,66 0,48 0,7 

Dvojsklo + Heat Mirror 0,61 0,45 až 0,33 1,1 

Dvojsklo + Heat Mirror, Ar 0,61 0,45 až 0,34 0,8 

Dvojsklo + Heat Mirror, Kr 0,61 0,45 až 0,35 0,6 

1.2. Tepelná ztráta zdmi 

Snižování tepelné ztráty zdmi je možné pomocí vnitřní a vnější izolace. Za tepelně izolační 

materiál je považovaný takový materiál, který výrazně zvyšuje tepelný odpor konstrukce a 

v suchém stavu je jeho součinitel tepelné vodivosti menší než 0,17 W∙m-2∙K-1. [8] 

Vnitřní izolace se pro RD v ČR příliš nepoužívá, i přesto že se jedná o levnější způsob sni-

žování tepelné ztráty. Vnitřní izolace snižuje velikost vnitřního prostoru, teplo z místnosti 

odchází rychleji při větrání, protože se nedrží ve stěnách. Vnější konstrukce domu promrzá 

a musí čelit venkovním podmínkám. Při přestavbě je navíc vnitřní izolace složitější, kvůli 



Snižování energetické náročnosti obytného objektu Bc. Michal Drápal 

19 

 

jakýmkoliv vývodům elektřiny apod. Vnější izolace je sice dražší, zároveň ale i účinnější a 

zlepšuje odolnost proti venkovním vlivům. Snižuje tvorbu tepelných mostů. Mezi výhody 

patří, že odcházející vodní pára kondenzuje na chladné ploše, která je blízko venkovní hrany. 

Průběh teplot znázorněný na obr. 5 názorně ukazuje průběh teplot pro vnější i vnitřní izolace. 

Tato práce se z výše uvedených důvodů zabývá pouze vnější izolací, která je rozdělená do 

3 skupin. [9, 10] 

 

Obr. 5: Průběh teplot ve zdivu v létě a v zimě. [11] 

1.2.1. Kontaktní vnější izolace 

Jedná se o nejrozšířenější zateplovací systém, pro který je charakteristické, že jeho kon-

strukce neobsahuje vzduchovou mezeru. Tepelná izolace se skládá ze základní vrstvy, pene-

trace a vnější povrchové vrstvy.  

Pro tento typ izolace se používají tyto materiály: 

➢ minerální vláknité, 

➢ dřevovláknité, 

➢ dřevocementové, 

➢ expandovaný a extrudovaný polystyren, 

➢ polyuretan (PUR), 

➢ pěnové sklo, 

➢ ovčí vlna, konopí, džínovina. [12] 

Nejdostupnějším a zároveň nejpoužívanějším materiálem z výše zmíněných je pěnový (ex-

pandovaný) polystyren. Extrudovaný polystyren má podstatně lepší mechanické vlastnosti a 

také nižší tepelnou vodivost. Při použití pěnového polyuretanu se docílí ještě lepších vlast-

ností na úkor vyšší ceny. 

Druhá nejrozšířenější tepelná izolace v ČR je minerální a skelná vata, která se díky vysokým 

teplotním odolnostem používá u panelových domů pro vytvoření protipožárních pásů. 

Len, ovčí vlna, konopí, sláma a korek jsou jako izolační materiály na vzestupu, díky čím dál 

silnějšímu zájmu veřejnosti o ekologii a s ní spojené obnovitelné zdroje. [13] 

Srovnání tepelných vlastností znázorňuje tab. 2: 
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Tab. 2: Tepelná odolnost materiálů. [12, 14] 

Použitý materiál λ [W∙m-1∙K-1] 

Pěnový polystyrén 0,035 – 0,040 

Extrudovaný polystyren cca 0,034 

Pěnový polyuretan PUR 0,025 – 0,03 

Sklená vata 0,032 – 0,05 

Minerální vlna 0,035 – 0,042 

Dřevovláknité desky 0,038 – 0,05 

Izolační desky z konopí 0,035 – 0,05 

Izolace z ovčí vlny 0,04 

Pěnové sklo 0,041 – 0,048 

Sláma 0,05 – 0,08 

Na zateplení pasivních domů se používají kvalitnější izolanty, mezi ně patří např. Aerogel, 

který se vyrábí z různých chemických sloučeni. Nejčastějším typem je křemičitý vzduchový 

gel. Aerogel patří mezi syntetické materiál, jejíhž charakteristickou vlastností je nízká hmot-

nost. Jsou vytvořeny z gelu, kde kapalné složky byly nahrazeny plynnými. Díky tomu vedou 

teplo velmi špatně, protože plyny jsou špatné vodiče tepla, zároveň vzduch v Aerogelu nijak 

necirkuluje ani se nehýbe, proto jsou i špatným přenašečem tepla. Kvůli infračervenému 

záření, ale přenáší teplo radiací. Koeficient λ pro tento materiál nabývá hodnoty  

0,014 W∙m-1∙K-1, což ho řadí mezi nejlepší izolanty. Vzhledem k vysoké ceně se ale nehodí 

pro rekonstrukce. [14] 

1.2.2. Bezkontaktní zateplovací systémy 

Tyto zateplovací systémy charakterizuje provětrávaná mezera, která odvádí vlhkost mimo 

budovu. Izolace je připevněná na obvodovou stěnu a vzduchová mezera se nachází mezi 

izolací a vnější předsazenou vrstvou. Tyto systémy se doporučují pro rekonstrukce starších 

domů kvůli odvodu vlhkosti. Mezi základní materiály pro vnější plášť patří: dřevo, kera-

mické obklady, desky z přírodního kamene, plasty, desky na bázi kovů a dalších, včetně 

využití solárních prvků. Pro tento druh izolace se používají měkké vláknité izolace nebo 

izolace foukané. Izolanty jsou např. sláma, konopí, len, minerální vlna (skelná, kamenná) a 

ovčí vlna. Pro zaručení provětrání musí být minimální tloušťka mezery 30–40 mm a otvory 

pro přívod a odvod vzduchu alespoň 50 cm2∙m-1. [12, 15] 

1.2.3. Sendvičový zateplovací systém 

Princip tohoto systému je vrstvení jednotlivých vrstev, které jsou zakončeny vnější samo-

nosnou přizdívkou. Systém je velmi podobný bezkontaktnímu systému, protože se může po-

užít také se vzduchovou mezerou. Hlavním rozdílem mezi těmito systémy je vnější vrstva, 

kdy u sendvičového systému je samonosnou, kdežto u bezkontaktního systému je připevněna 

na nosnou zeď domu pomocí vrutů. Díky těmto vrutům mohou vznikat tepelné mosty, a tím 

dochází ke snižování účinnosti bezkontaktních systémů. [16] 

1.2.4. Tepelně izolační omítky 

Posledním druhem venkovních tepelných izolací jsou tepelně izolační omítky. Tyto omítky 

mají několikanásobně lepší tepelně izolační vlastnosti než omítky obyčejné, ale ve srovnání 

s klasickými izolanty mají podstatně vyšší koeficient prostupu tepla. [17] 
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1.3. Tepelná ztráta dveřmi 

Tepelná ztráta dveřmi může tvořit až 10 % z celkové ztráty a liší se v závislosti na stavbě 

domu. Na západě Evropy jsou častěji k vidění domy s vchodovými dveřmi do velké vstupní 

haly, která ústí do všech dalších místností v přízemí. U takovýchto staveb bude výměna dveří 

jedním z nejefektivnějších způsobů úspory. Druhým extrémem jsou panelové domy, kde 

před vchodovými dveřmi do bytu máme ještě schodiště s venkovními dveřmi a toto scho-

diště není tak studené jako venkovní prostředí. U typických RD v ČR se nachází tzv. předsíň, 

která bývá chladnější než další místnosti v domě. Použitím předsíně u staveb můžeme efek-

tivně eliminovat ztrátu dveřmi, které se kvůli častému otevírání nikdy úplně nevyhneme. 

[18] 

1.4. Tepelná ztráta střechou 

Tepelná ztráta střechou tvoří společně s tepelnou ztrátou prostupem zdiva největší část te-

pelné ztráty domu. Tato ztráta dosahuje až 35 % celkové tepelné ztráty objekt v závislosti 

na konstrukci domu, kdy u panelových domů tato ztráta nabývá podstatně nižších hodnot. 

Snížení této TZ bývá podstatně jednodušší než zateplení venkovních stěn, stejně jako ná-

vratnost, která je v řádu několika let v závislosti na druhu stavby. V mnoha případech se při 

stavbách nepočítalo se zatížením a využitím podkroví, proto je nutné při snižování této te-

pelné ztráty dbát na hmotnost použitého izolantu. [19] 

V závislosti na typu stavby je možné buďto izolovat střešní krytinu nebo podlahu půdy. Při 

izolování střešní krytiny se nepřichází o možnost využití půdního objektu v budoucnosti. 

V případě izolování podlahy, dochází k omezení použití půdních prostor. Na obr. 6 a 7 jsou 

znázorněny jednotlivé způsoby snižování této ztráty. 

 

Obr. 6: Tepelná izolace střechy celulózou. [20] 



Vysoké učení technické v Brně 

Energetický ústav 

Odbor energetického inženýrství 

22 

 

Obr. 7: Tepelná izolace střechy s použitím fólie proti radiačnímu přenosu. [21] 
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2. Zdroj tepla 

Vytápění domácnosti a ohřev vody tvoří největší část výdajů za energie, a právě proto se dá 

výběrem vhodného zdroje tepla výrazně ušetřit na měsíčních nákladech provozu domu. Při 

jakémkoliv výběru zdroje tepla ovšem platí, že nejlepším způsobem jak ušetřit, je topit málo 

a izolovat hodně. Vhodný výběr zdroje tepla se bude tedy odvíjet hlavně od požadovaného 

výkonu zdroje, tak aby zvládl vytopit zvolený rodinný objekt. 

V roce 2015 prováděl Český statistický úřad rozsáhlý průzkum nazvaný ENERGO 2015. 

V něm prezentuje data z reprezentativního vzorku domácností, kdy návratnost odpovědí 

byla 73 % a celkem 14 328 domácností se zapojilo do tohoto šetření. Na obr. 8 a 9 jsou 

znázorněny výsledky šetření, jejichž dílčím závěrem byla změna spotřeby paliva od roku 

1991 do roku 2015. Došlo k poklesu spotřeby energií z tuhých paliv a nárůstu spotřeby zem-

ního plynu. 

 

Obr. 8: Spotřeba paliv a energií v domácnostech uvedená v procentech. [22] 

 

Obr. 9: Spotřeba paliv a energií v domácnostech v letech 1991 až 2015. [22] 
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Významnou roli ve výběru zdroje tepla hraje Evropská Unie, která svými nařízeními upra-

vuje požadavky na „Ekodesign“ ohřívačů pro vytápění vnitřních objektů. Nařízení Komise 

(EU) č. 813/2013, ze dne 2. srpna 2013, kterým se provedla směrnice Evropského parla-

mentu a Rady 2009/125/ES, určuje minimální účinnost kotlů. Díky tomuto nařízení musí být 

např. plynové spotřebiče označeny příslušným energetickým štítkem třídy A++ až G. Toto 

nařízení nesplňují atmosférické plynové kotle, které byly nahrazeny kondenzačními plyno-

vými kotli o vyšší účinnosti. Cílem tohoto nařízení je snížení roční spotřeby energie do roku 

2020 ve výši 1900 PJ, což dle přepočtu odpovídá přibližně 11 ∙ 1010 kg CO2. Takovéto množ-

ství CO2, bylo vyprodukováno v roce 2012 na území ČR. Do roku 2016 se nám podařilo 

snížit roční produkci CO2 na 103,77 109 kg. [22, 23] 

2.1. Konvenční zdroje tepla 

Nejvýznamnější klasické zdroje tepla pro domácnosti se dělí podle druhu paliva na: 

➢ Tuhá paliva, 

➢ plynná a kapalná paliva, 

➢ elektrická energie. 

2.1.1. Základní rozdělení kotlů na tuhá paliva 

Přibližně 20 % populace České republiky používá kotle na tuhá paliva jako primární zdroj 

energie. Tyto kotle se řadí do emisních tříd (1. až 5. třída) podle ČSN EN 303-5, kdy čím 

vyšší třída, tím je kotel účinnější a ekologičtější. Kotle spadající do emisní třídy 1. a 2. se od 

1. ledna 2014 nesmějí prodávat v obchodech. Do začátku roku 2017 si každý obyvatel ČR 

vlastnící kotel na pevná paliva, musel zažádat o provedení revize svého kotle. Ten, kdo si o 

tuto revizi nezažádal, se vystavuje riziku pokuty až 20 000 Kč. Od 1. září 2022 platí zákaz 

používání kotlů emisních tříd 1. a 2. kategorie. To znamená, že necelého půlmilionu kotlů 

bude nutno vyměnit a z těchto důvodu vypsalo MŽP dotační program s názvem „Kotlíková 

dotace“. Díky tomuto dotačnímu programu může žadatel dosáhnout až na finanční podporu 

ve výši 127 500 Kč. [24] 

Kotle na tuhá paliva se dělí dle použitého paliva, anebo způsobu spalování. Níže je uvedeno 

rozdělení podle způsobu spalování. 

➢ Ruční doprava paliva do ohniště: 

o Prohořívání, 

o odhořívání, 

o zplyňování. 

➢ Automatická doprava paliva do ohniště: 

o Šnekový dopravník, 

o otočný rošt. 

Prohořívání 

Tyto kotle byli nejprve designované na spalování koksu a drtivá většina těchto kotlů v ČR 

je v provozu již více než 25 let. Hlavní výhodou byla jejich nízká pořizovací cena a vysoká 

odolnost (byly vyráběny převážně z litiny). [25] 
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Odhořívání 

Kotle jsou vyrobeny pro spalování dřeva a uhlí, které se přikládá do palivové šachty nad 

ohništěm, jež slouží také jako zásobník. Spaliny neprochází celou vrstvou přiloženého pa-

liva, jak je tomu u spalování prohoříváním, nýbrž dochází k postupnému sesouvání paliva 

do prostoru spalovací komory. [25] 

Zplyňování 

Základní myšlenkou zplyňovacích kotlů je, že se plyn spaluje podstatně jednodušeji než 

pevné palivo. Z těchto důvodů se palivo umístí do zásobníku nad spalovací trysku a spalo-

vací komoru. Aby tento kotel mohl fungovat, musí mít palivo vysoký obsah prchavé hořla-

viny, což dřevo a hnědé uhlí splňují. [25] 

Šnekový dopravník a otočný rošt 

Palivo se dopravuje šnekovým dopravníkem ze zásobníku do hořáků umístěných ve spalo-

vací komoře, z pravidla se jedná o pelety, štěpku, uhlí. Výhodou tohoto způsobu spalování 

je jeho regulace, která se řídí pomocí automatického přísunu požadovaného množství paliva. 

Termostat v místnosti vysílá signál k řídící desce šnekového dopravníku, která upraví přísun 

paliva do spalovací komory. U výše zmíněných typů se regulace dosahuje pomocí zásobní-

kového ohřívače vody. Nevýhodou je vysoká cena. [25] 

2.1.2. Kotle na plynná a kapalná paliva 

Jak už bylo zmíněno na začátku této kapitoly, kotle na plynná paliva podléhají regulaci na 

„Ekodesign“. Z tohoto důvodu budou atmosférické kotle představeny pouze v rešeršní části 

práce. 

Vytápění zemním plynem patří k nejrozšířenějším způsobům vytápění rodinných domů 

v ČR. Zároveň je ekologičtější než vytápění tuhými palivy, protože nevznikají žádné nespá-

lené částice (prach, saze) a zároveň se jedná o plně automatický provoz, který nepotřebuje 

obsluhu. 

Kotle na zkapalněné plyny mají stejné výhody a používají se tam, kde zemní plyn není do-

stupný. Zároveň jsou ale zkapalněné plyny dražší. 

Při spalování zemního plynu dochází k reakci popsané v rovnici 2.1: 

 𝐶𝐻4 +  2 𝑂2 + (𝑁2) →  𝐶𝑂2 + 2 𝐻2𝑂 + (𝑁2) (2.1) 

Atmosférický plynový kotel 

Tyto kotle fungují s omezenou nejnižší teplotou vracející se vody z otopné soustavy, tak aby 

nedocházelo ke kondenzaci vodních par ve spalinách. K tomuto dosažení musí být 

minimální teplota vracečky 60 °C. Zkondenzované vodní páry by způsobovaly nízkoteplotní 

korozi přilehlých teplosměnných ploch. Provozní účinnost atmosferických kotlů se pohybuje 

okolo 86 %. Na obr. 10a je znázorněno schéma atmosferického kotle. [26] 

Kondenzační kotel 

Kondenzační kotel v porovnání s atmosferickým kotlem využívá navíc energii, kterou si 

odnáší spaliny z kotle ve formě vodní páry. Spaliny proudí přes další výměník, kde se 

ochlazují na teplotu rosného bodu a dochází ke kondenzaci vodní páry a uvolnění tzv. 

latentního tepla. Spaliny proudící do komína mají nižší teplotu, a tím dochází ke snížení 

komínové ztráty. Zkondenzovaná voda se odvádí pryč z kotle do odpadu a získané teplo 
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zvyšuje provozní účinnost kondenzačního kotle až na 97,5 %. Schéma kondenzačního kotle 

je zobrazeno na obr. 10b.  

 

Obr. 10: Schéma atmosférického a kondenzačního kotle. [26] 

Teplotu kondenzace určuje přebytek vzduchu při spalování. Pro spalování s přebytkem 

vzduchu λ = 1,2 [-] je teplota rosného bodu rovna zhruba 55 °C. Při režimu sníženého výkonu 

kotle, dochází ke spalování s vyšším přebytkem vzduchu (λ = 3) a teplota kondenzace je 

nižší než 38 °C. Přebytek vzduchu je řízený kotlem pro optimalizaci výkonu a jeho závislost 

je znázorněna na obr. 11. [26] 
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Obr. 11: Vliv přebytku vzduchu a teploty spalin u plynových kotlů. [26] 

Účinnost kotlů se počítá z výhřevnosti paliva, které nezohledňuje latentní teplo obsažené ve 

vodní páře spalin. Díky tomu kondenzační kotle dosahují až na účinnost 108 %. Korektním 

výpočtem účinnosti pomocí spalného tepla dosahují maximální hodnoty 97,5 %. 

2.1.3. Vytápění elektrickou energii 

Vytápění elektrickou energií je považováno za nejkomfortnější způsob vytápění, kdy nízké 

náklady na otopnou soustavu mohou kompenzovat vyšší cenu elektřiny. Vytápění může být 

realizováno v rámci stavební konstrukce s elektrickým kotlem nebo tepelným čerpadlem, 

případně samostatnými přímotopy. 

➢ elektrický přímotopný zdroj, 

➢ elektrický akumulační zdroj, 

➢ tepelné čerpadlo. [27] 

Elektrický přímotopný zdroj 

Mezi hlavní výhody elektrických přímotopů patří jejich okamžitá regulace. Tyto zdroje se 

dělí podle umístění v domě, kdy se nachází buďto přímo ve vytápěné místnosti anebo 

v rámci otopné soustavy. 
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Přímo do vytápěné místnosti jsou umístěny například: sálavé panely, topné podlahové fólie, 

infrazářiče a přímotopné radiátory. V rámci otopné soustavy se používají elektrokotle nebo 

ohřívače vzduchu. 

Elektrokotle se používají jako univerzální zdroj tepla a v teplovodní soustavě fungují velmi 

podobně jako plynové kotle, kdy regulaci kotle řídí termostat. Elektrické kotle mají nízkou 

pořizovací hodnotu díky tomu, že nepotřebují komín. V dnešní době se čím dál častěji pou-

žívají jako doplňkový zdroj k novějším typům vytápění např. tepelnému čerpadlu, anebo 

solárním termickým panelům. [28] 

Elektrický akumulační zdroj 

Tyto zdroje využívají dvoutarifové sazby cen elektřiny a v době nízkého tarifu ukládají vy-

robenou energii do akumulátorů tepla. Tyto zásobníky mohou být stejně jako přímotopy 

umístěny ve vytápěné místnosti nebo v rámci otopné soustavy. Pro akumulaci tepla se pou-

žívají teplovodní zásobníky, magnezitové cihly, podlahové kabely apod.). [27] 

Tepelné čerpadlo 

Jedná se o alternativní zdroj energie, který využívá teplo okolního prostředí (vzduchu, vody 

nebo země) pro vytápění nebo přípravu teplé vody. Chladící okruh tepelného čerpadla zná-

zorněný na obr. 12 obsahuje 4 části: výparník, kompresor, kondenzátor a expanzní ventil. 

Obr. 12: Schéma zapojení tepelného čerpadla. [29] 

Ve výparníku se předává teplo z venkovního prostředí kapalnému chladivu při teplotě ven-

kovního okolí. Dochází k odpaření kapalného chladiva a páry jsou stlačeny kompresorem. 

Za vysokého tlaku je chladivo přivedeno do kondenzátoru, kde snížením teploty kondenzuje 

a předává teplo do topné vody. Za vysokého tlaku kapalné chladivo zakončuje svůj cyklus 

škrtícím ventilem, který snižuje tlak na původní hodnotu, a tím dochází k dochlazování na 

původní stav. Celé tepelné schéma je znázorněno na následujícím obr. 13. [30]  
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Obr. 13: Diagram tepelného čerpadla. [31] 

Provoz tepelných čerpadel je závislý na dodávce elektrické energie. Díky této skutečnosti se 

energetická kvalita tepelných čerpadel určuje pomocí poměru tepelného výkonu ku elektric-

kému příkonu čerpadla. Pro srovnání čerpadel jsou používány faktory COP a SCOP. Tepelné 

čerpadlo zpravidla funguje se záložním zdrojem, nímž bývá nejčastěji elektrokotel. Při ná-

vrhu výkonu tepelného čerpadla blízko k návrhové tepelné ztrátě objektu dochází k nižší 

potřebě využití záložního zdroje, ale zároveň zvýšení cyklování čerpadla a ztráty s tím spo-

jené. [32] 

➢ Jmenovitý topný faktor COP: 

Topný faktor COP (coefficient of performance) je určen pro standardní provoz, který 

odpovídá typickému provoznímu stavu. Jeho výpočet je uveden v rovnici 2.2. Tento 

faktor je normalizován normou pro laboratorní zkoušení tepelných čerpadel a chla-

dicích zařízení ČSN EN 14511. 

 
𝐶𝑂𝑃 =

𝛷

𝑃𝑐 + 𝑃𝑎𝑢𝑥
 (2.2) 

kde je: 

𝛷  – tepelný výkon tepelného čerpadla [kW]; 

𝑃𝑐 – elektrický příkon kompresoru [kW]; 

𝑃𝑎𝑢𝑥 – elektrický příkon potřebný pro překonání tlakové ztráty výparníku a 

kondenzátoru, odtávání výparníku a vlastní regulaci tepelného čerpa-

dla [kW]. [32] 

➢ Sezónní topný faktor SCOP: 

Při výběru tepelného čerpadla je lepším kritériem sezónní topný faktor SCOP (sea-

sonal coefficient of performance) definovaný normou ČSN EN 14825. Ten počítá 

s klimatickým pásmem, energetickou ztrátou budovy, ztrátou cyklování čerpadla a 

dalšími faktory znázorněnými v rovnicích 2.3 a 2.4: 
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𝑆𝐶𝑂𝑃 =

𝑄𝐻

𝑄𝐻𝐸
 (2.3) 

kde je: 

𝑄𝐻  – roční potřeba tepla [kWh]; 

𝑄𝐻𝐸  – roční potřeba elektrické energie na vytápění [kWh]. 

Roční potřeba elektrické energie na vytápění se určí dle: 

 
Q

HE
=

Q
H

SCOPon

+HTO+PTO+HSB+PSB+HCK+PCK+HOFF+POFF (2.4) 

kde je: 

𝑆𝐶𝑂𝑃𝑜𝑛 – topný faktor v aktivním režimu [–], dle ČSN EN 14825; 

𝐻𝑇𝑂 – počet hodin ve vypnutém stavu na termostatu [h/rok], 

𝑃𝑇𝑂 – příkon jednotky v pohotovostním režimu (vypnutý termostatem) [kW], 

𝐻𝑆𝐵 – počet hodin v pohotovostním režimu [h/rok], 

𝑃𝑆𝐵 – příkon jednotky v pohotovostním režimu [kW], 

𝐻𝐶𝐾 – počet hodin v režimu zahřívání skříně [h/rok], 

𝑃𝐶𝐾 – příkon v režimu zahřívání skříně kompresoru [kW], 

𝐻𝑂𝐹𝐹 – počet hodin ve vypnutém stavu [h/rok], 

𝑃𝑂𝐹𝐹 – příkon ve vypnutém stavu [kW]. [32] 

Dle Nařízení Evropské Komise č. 813/2013 se vypočtené SCOP navíc nově používá 

pro klasifikaci tepelných čerpadel do energetických tříd podle účinnosti. Výpočet účin-

nosti je nastíněn v rovnici 2.5: 

 
𝜂 =

𝑆𝐶𝑂𝑃

𝐶𝐶
− ∑ 𝐹 (𝑖) (2.5) 

kde je 

𝐶𝐶 – převodní koeficient o hodnotě 2,5 (vyjadřuje 40 % účinnost výroby 

elektrické energie v EU). [33] 

Rozdělení jednotlivých typů tepelných čerpadel: 

➢ Vzduch/voda: 

TČ vzduch/voda je nejlevnější možností z tepelných čerpadel. Má velmi dobré COP 

na jaře a na podzim. Na druhou stranu provoz v zimních měsících je podstatně horší 

a je nutné řešit odtávání námrazy na výparníku. 

➢ Odpadní vzduch/voda, voda/vzduch, voda/voda: 

Pro používání tohoto TČ musí být v okolí dostupný zdroj odpadního tepla. Pokud je 

tato podmínka splněna, tak jsou zaručeny stálé pracovní podmínky, kdy hodnota 

COP záleží na teplotě odpadního vzduchu/vody. 
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➢ Voda/voda: 

Výhodou jsou stále pracovní podmínky a vysoké COP. Podmínkou této volby je nut-

nost vhodného zdroje vody v blízkosti. 

➢ Země/voda s plošným kolektorem: 

TČ země/voda má téměř stálé podmínky a dobré COP. Jedná se o levnější provedení 

než se zemním vrtem. Je potřeba větší plocha pro instalaci a dochází k ochlazování 

plochy nad zemním kolektorem. Zemní kolektory nesmí být vedeny kolem stromů, 

protože by kvůli kolísáním teplot mohly být poškozeny. 

➢ Země/voda se svislým zemním vrtem: 

Hlavní výhodou jsou stálé podmínky a stálé COP. Výkon TČ závisí také na hloubce 

vrtu a druhu podloží. Nevýhodou jsou vysoké investiční náklady na TČ a zemní vrt. 

➢ Hybridní: 

Jedná se o TČ, které je kombinované s dalším zdrojem tepla. Pracuje na stejném 

principu jako TČ s elektrokotlem, jen je zde použit plynový kotel nebo kotel na topný 

olej. Aplikace je výhodná jako snížení nákladů na vytápění v případě, že už se do-

mácnost vytápí např. plynem. V té chvíli odpadají náklady na plynovou pří-

pojku. [34] 

2.2. Alternativní zdroje energie pro domácnosti 

Tyto zdroje získávají na popularitě díky zvyšující se ceně plynu a dálkového tepla. Mezi tyto 

alternativní zdroje energie jsou zařazeny obnovitelné zdroje energie: 

➢ Sluneční záření: 

Sluneční záření spadá do kategorie obnovitelných zdrojů, kdy Slunce je považováno 

za nekonečný zdroj energie. Solární elektrárny jsou rozděleny podle způsobu využití 

na termální, resp. koncentrační a fotovoltaické. 

Termální elektrárny využívají sluneční záření k absorbování energie a ohřevu tep-

lonosného média.  

Koncentrační elektrárny pomocí soustavy zrcadel soustředí sluneční záření do oh-

niskového absorbéru. Pomocí soustředění slunečního záření se dosahuje vyšších tep-

lot a energie se ukládá do roztavených solí jakožto teplonosného média. Roztavené 

soli si udrží tuto teplotu až po dobu 10 hodin, a tím je možné pohánět turbínu i v noci. 

[35] 

Fotovoltaické elektrárny patří k nejrozšířenějším solárním elektrárnám. Využívají 

pro výrobu elektrické energie tzv. fotovoltaický jev, jejíž základem je polovodičová 

katoda. Polovodiče typu P (anoda) obsahují nedostatek elektronů a polovodiče typu 

N (katoda) obsahují přebytek elektronů. Potenciální bariéra zabraňuje volnému pře-

stupu elektronů v závěrném směru, tedy z N do P a vzniká mezi oběma vrstvami 

napětí 0,5 – 0,6 V. Navýšení lze získat sériovým zapojením jednotlivých článků. Při 

zapojení paralelně získáme vyšší proud. 

Nejvyužívanější materiál pro výrobu fotovoltaických článků je křemík, při jehož po-

užití články dosahují účinnosti až 20 %. Druhým nejpoužívanějším materiálem je 

arsenid galia, který dosahuje podstatně vyšší účinnost a to až 29 %. Jeho nevýhodou 

je ale vyšší cena, hustota a křehkost článků. [36] 
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➢ Vodní, větrná a geotermální energie: 

Vodní elektrárny využívají neustálý koloběh vody v přírodě a její potenciální ener-

gie. Voda se působením slunečního záření vypaří a formou deště nebo sněhu se vrací 

do míst o vyšší nadmořské výšce, tedy i vyšší potenciální energii. 

Vodní elektrárny se v dnešní době nejčastěji používají na vykrývání elektrických špi-

ček, kde se hovoří o tzv. akumulačních elektrárnách a přečerpávajících elektrárnách. 

Dalšími jsou malé vodní elektrárny od výkonu necelých 20 kW až po výkon 20MW. 

Větrné elektrárny využívají sílu proudícího vzduchu a přeměňují ji na rotační me-

chanickou energii. Pomocí generátoru je přeměňována mechanická energie na elek-

trickou energii. Tyto elektrárny se dělí podle principu fungování na odporové a vztla-

kové a také podle osy otáčení turbíny na horizontální a vertikální. 

Geotermální elektrárny čerpají energii z nitra země, kde vzniká rozpadem radioak-

tivních izotopů v zemském magmatu. Geotermální energie je perspektivním zdrojem 

energie i v ČR, problémem ale je, že většina vhodných oblastí se nachází na hůře 

dostupných místech na úpatí hor. 

➢ Biomasa: 

Spalování biomasy má v ČR hojné zastoupení. Spaluje se většinou dřevo, sláma nebo 

jiné zemědělské zbytky a exkrementy užitkových zvířat, či energeticky využitelný 

tříděný komunální odpad nebo plynné produkty z provozu čističky odpadních vod. 

Biomasa se nejčastěji spaluje pomocí zplyňování, které je popsané v kapitole 1.1.1. 

➢ Rekuperační jednotka: 

Rekuperace je zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu, které se v rekuperační 

jednotce předává čerstvému vzduchu. Tyto rekuperační jednotky se používají u pa-

sivních domů, které mají nízkou tepelnou ztrátu. Pasivní domy se potýkají s problé-

mem kvality vzduchu ve vnitřních prostorech. Rekuperační jednotka tak zajišťuje 

přívod čerstvého vzduchu a zároveň ho ohřívá na vyšší teplotu. [37] 
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3. Popis zvoleného objektu 

Zvolený rodinný dům leží nedaleko města Letovice v nadmořské výšce 330 m. Na přelomu 

80. a 90. let minulého století byl dům přestavěn z původně jednopodlažního na dvoupod-

lažní. Nad sklepem (místnost 0-1), který se v té době nacházel vedle domu, byl přistavěn 

pokoj (místnost 1-2), který se nyní nachází v mezi patře. Pokud se výška podlahy původní 

zástavby nachází ve výšce 0 m, poté podlaha nadstavěného patra je ve výšce 2,8 m, sklepu 

ve výšce -1,2 m a přistavěného pokoje nad sklepem ve výšce 1,3 m. Původní vchod do sklepa 

(místnost 1.4) byl ze dvora. Po rekonstrukci bylo přízemí rozšířeno a vchod ke schodišti do 

sklepa se nyní nachází z chodby (místnost 1.2) ve vnitřní části domu. Obdobně je vyřešeno 

i schodiště k přistavěnému pokoji nad sklepem (místnost 1.5). 

Původní vnější i vnitřní konstrukce přízemí je tvořena pálenými cihlami, kdy obvodové a 

nosné stěny mají tloušťku 47 cm. Pálené cihly jsou spojeny maltou a tvoří dohromady 44,5 

cm, vnitřní vápenná omítka má 1 cm a vnější vápenocementová omítka 1,5 cm. Přistavěné 

patro je z cihel Ytong a tloušťka nosných a obvodových stěn je 40 cm. Cihla Ytong z toho 

zabírá 37,5 cm. Podlahy a stropy jsou vybetonované, kdy přistavěné stropy jsou tvořeny 

z tvarovek HURDIS.  

Dům má hlavní vchodové dveře ze severní strany, které ústí do domu přes přistavěnou ne-

vytápěnou předsíň (místnost 1.1). Zadní vchodové dveře se nachází na jižní straně domu a 

vedou přímo do chodby v domě (místnost 1.2). Tato chodba prochází středem domu a vedou 

z ní dveře do jednotlivých místností. Schodiště do druhého patra (místnost 1.3) je přímo 

uprostřed domu. 

Typ oken je jednotný pro celý dům a jedná se o zdvojená okna s jednoduchými skly. Přista-

věný pokoj nad sklepem má na severní straně RD balkón, který není krytý. Dva zabudované 

balkóny do domu se nachází na jižní a západní straně domu (místnosti 2.4 a 2.5). 

Výkresová dokumentace domu neexistuje. Jednotlivé rozměry místností byly zaměřeny po-

mocí laserového dálkoměru značky SNDWAY, typ SW-T60 a následně zaokrouhleny na 

jednu desetinu metru. Složení zdí bylo poskytnuto majiteli RD. Jednotlivé místnosti, jejich 

rozměry a požadovaná teplota jsou popsány v tab. 3 a fotodokumentace domu je umístěna 

v první příloze této práce. 

Tab. 3: Přehled místností ve zvoleném RD. 

Údaje o místnostech v domě 

Ozna-

čení 

místnosti 

Popis místnosti 

Výpočtová 

vnitřní tep-

lota 

Vnitřní 

půdorys 

Objem 

vzdu-

chu 

θint,i Ak Vi 

[°C] [m2] [m3] 

0-1 Technická místnost 
Nevytá-

pěno 
- - 

1.1 Předsíň 
Nevytá-

pěno 
- - 

1.2 Chodba 20 19,15 49,79 

1.3 - 2.1 Hlavní schodiště do 2. patra 20 14,5 37,7 

1.4 Schodiště do sklepa 
Nevytá-

pěno 
- - 

1.5 Schodiště do místnosti 1-2 
Nevytá-

pěno 
- - 



Vysoké učení technické v Brně 

Energetický ústav 

Odbor energetického inženýrství 

34 

 

1.6 Obývací pokoj I 20 23,97 62,32 

1.7 Kuchyně I 20 18,2 47,32 

1.8 Koupelna 24 17,85 46,41 

1.9 Toaleta 20 4 10,4 

1.10 Kuchyně II 20 12,21 31,75 

1.11 Obývací pokoj II 20 19 49,4 

1-2 Ložnice I 20 24 62,4 

2.2 Ložnice II 20 15,6 40,56 

2.3 Obytná místnost I 20 20,25 52,65 

2.4 Obytná místnost II 20 14,1 36,66 

2.5 Komora 
Nevytá-

pěno 
- - 

2.6 Obytná místnost III 20 10,36 26,94 

2.7 Toaleta 20 5,5 14,3 

2.8 Koupelna 24 7,5 19,5 

2.9 Obytná místnost IV 20 15 39 

3.1 Půda 
Nevytá-

pěno 
- - 
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4. Výpočet tepelné ztráty zvoleného RD 

Tepelná ztráta se dá charakterizovat jako úbytek tepla z teplejšího do chladnějšího prostředí. 

V praxi to vypadá tak, že teplo přechází z vytápěných do nevytápěných prostorů a do okolí. 

Tato ztráta vzniká prostupem a větráním. Díky novým izolačním materiálům je možné do-

sáhnout velmi nízké tepelné ztráty prostupem, zároveň se ale musí dbát na hygienické poža-

davky větráním. 

K prostupu tepla dochází přes jakoukoliv zábranu, která odděluje prostředí o různých teplo-

tách. V RD se jedná o stěny, stropy, podlahy, okna a dveře. Vzhledem k výsledné velikosti 

tepelné ztráty se navrhuje vhodný zdroj tepla a otopný systém tak, aby bylo dosaženo tepelné 

pohody. 

Výpočet je proveden dle normy ČSN EN 12831 (Tepelné soustavy budovách – Výpočet 

tepelného výkonu). Vzhledem k přechodnému období, kdy tuto normu od 1. března 2018 

nahrazuje norma ČSN EN 12831-1 (Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného vý-

konu), jsou výpočtové hodnoty a vztahy kontrolovány s normou ČSN EN 12831-1. 

Následující výpočet je založen na následujících předpokladech: 

➢ rozložení teplot je rovnoměrné, 

➢ tepelné ztráty se počítají pro ustálený stav za předpokladu konstantních vlastností, 

jako jsou hodnoty teplot, vlastnosti stavebních částí atd. 

Použitý postup je pro budovy: 

➢ u nichž je výška vytápěné místnosti menší než 5 m, 

➢ jenž se vytápí nebo se předpokládá jejich vytápění na stanovený trvalý teplotní stav, 

➢ u kterých se předpokládají stejné hodnoty teplot vzduchu a výsledné teploty. 

Vypočtené návrhové tepelné ztráty jsou použity pro stanovení návrhového tepelného vý-

konu. 

Pro výpočet návrhových tepelných ztrát vytápěného prostoru jsou uvažovány: 

➢ návrhové tepelné ztráty prostupem. Tyto tepelné ztráty jsou způsobeny vedením 

tepla do vnějšího okolí přes obklopující konstrukci a šíření tepla z vytápěných pro-

storů do přilehlých místností, které jsou vytápěné na různé teploty. 

➢ návrhové tepelné ztráty větráním. Jedná se o tepelnou ztrátu způsobenou větráním 

nebo infiltrací pláštěm budovy a šíření tepla větráním z jednoho vytápěného prostoru 

do jiných vytápěných prostorů uvnitř budovy. [37] 

4.1. Postup výpočtu tepelné ztráty dle ČSN EN 12831 

Postup výpočtu tepelných ztrát je uveden v následujících bodech: 

➢ Stanovení základních klimatických údajů: Výpočtové venkovní teploty a průměrné 

roční venkovní teploty. 

➢ Určení vlastností každého prostoru budovy: Vytápěný nebo nevytápěný prostor a 

jeho výpočtové vnitřní teploty. 

➢ Stanovení stavebních údajů: Rozměry a tepelné vlastnosti všech stavebních částí ať 

už vytápěných či nevytápěných. 
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➢ Výpočet návrhového součinitele tepelné ztráty prostupem a následné násobení návr-

hovým teplotním rozdílem: Tepelné ztráty pláštěm budovy, vedlejšími a nevytápě-

nými prostory a přilehlou zeminou. 

➢ Výpočet návrhového součinitele tepelné ztráty větráním a následné násobení návr-

hovým teplotním rozdílem. 

➢ Výpočet celkové tepelné ztráty: Součet tepelných ztrát prostupem a větráním. 

➢ Výpočet zátopového tepelného výkonu v důsledku přerušovaného vytápění. 

➢ Výpočet návrhového tepelného výkonu: Součet celkové tepelné ztráty a zátopového 

tepelného výkonu. [37] 

4.1.1. Klimatické údaje 

Klimatické údaje jsou stanoveny dle národní přílohy D normy ČSN EN 12831, tabulky NA.1 

a jejich hodnoty jsou vyneseny do tab. 4: 

Tab. 4: Výpočtová a průměrná venkovní teplota. [37] 

Místo 

(klimatická stanice) 

θe 

(°C) 

Otopné období pro 

θnp,e = 12 °C 

θm,e (°C) 
d (počet 

dnů) 

Blansko (Dolní 

Lhota) 
-15 3,3 225 

4.1.2. Určení každého prostoru budovy 

Jednotlivé vlastnosti místností jsou popsány v tabulce 3 v kapitole 3. 

4.1.3. Určení rozměrových a tepelných vlastností stavebních částí pro každý vytá-

pěný a nevytápěný prostor 

Vzhledem ke stáří zdí, oken a dveří jsou použity hodnoty ze starší normy „Tepelná ochrana 

budov“ ČSN 73 0540-3 z roku 1994. V aktuální verzi normy nejsou hodnoty tepelné vodi-

vosti pro zdivo z plných pálených cihel uvedeny a výrobce oken a dveří není znám. [38] 

Pro výpočet tepelné ztráty přes přistavěné stěny z tvárnic Ytong P2-400 je počítáno s hod-

notou tepelné vodivosti pro nynější tvárnice Ytong Univerzal P3-450. Součinitel prostupu 

tepla přes tyto tvárnice odpovídá prostupu tepla přes tvárnice P2-400 vyráběných na konci 

80. let. [39] 

Vnější rozměry původního přízemí, které je tvořené z pálené cihly, mají velikost 11,8·9,9 m 

a sklep na východní straně domu má vnější půdorys o rozměrech 5,5·5,7 m. Dostavěná část 

přízemí z tvárnic Ytong na jižní straně domu má rozměry 17,3·3,9 m a její součástí jsou i 

schody vedoucí do sklepa a pokoje nad sklepem. Přistavěné patro ze stejných tvárnic má 

rozměr 11,8·13,8 m. 
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Obr. 14: Skladba jednotlivých zdí: a) Původní obvodové zdivo z pálených cihel, b) přistavěné 

zdivo z tvárnic P2-400, c) vnitřní příčky. 

4.1.4. Výpočet návrhové tepelné ztráty prostupem 

Návrhová tepelná ztráta prostupem tepla ΦT,i se pro vytápěný prostor (i) vypočítá z rov-

nice 4.1: 

 ΦT,i = (𝐻𝑇,𝑖𝑒 +  𝐻𝑇,𝑖𝑢𝑒 + 𝐻𝑇,𝑖𝑔 +  𝐻𝑇,𝑖𝑗)  ∙  (𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 −  𝜃𝑒)  (4.1) 

kde je: 

𝐻𝑇,𝑖𝑒 – součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru (i) do venkovního pro-

středí (e) pláštěm budovy ve wattech na Kelvin (W∙K-1); 

𝐻𝑇,𝑖𝑢𝑒 – součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru (i) do venkovního pro-

středí (e) nevytápěným prostorem (u) ve wattech na Kelvin (W∙K-1); 

𝐻𝑇,𝑖𝑔 – součinitel tepelné ztráty prostupem do zeminy z vytápěného prostoru (i) do ze-

miny (g) v ustáleném stavu ve wattech na Kelvin (W∙K-1); 

𝐻𝑇,𝑖𝑗 – součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru (i) do sousedního pro-

storu (j) vytápěného na výrazně jinou teplotu, např. sousedící místnost uvnitř 

funkční části budovy nebo vytápěný prostor sousední funkční části budovy ve 

wattech na Kelvin (W∙K-1); 

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 – výpočtová vnitřní teplota vytápěného prostoru (i) ve stupních Celsia (°C); 

𝜃𝑒 – výpočtová venkovní teplota (e) ve stupních Celsia (°C); 

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí – součinitel tepelné ztráty 𝑯𝑻,𝒊𝒆 

Součinitel tepelné ztráty z vytápěného (i) do vnějšího (e) prostředí 𝐻𝑇,𝑖𝑒 se vypočítá dle rov-

nice 4.2: 

 𝐻𝑇,𝑖𝑒 =  ∑ 𝐴𝑘 ∙ 𝑈𝑘 ∙ 𝑒𝑘 + ∑ Ψ𝑙 ∙ 𝐼𝑙 ∙ 𝑒𝑙

𝑙𝐾

 (4.2) 
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kde je: 

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

𝑒𝑘 , 𝑒𝑙 – korekční činitel vystavení povětrnostním vlivům při uvažování klimatických 

vlivů.  

  𝑒𝑘 a 𝑒𝑖jsou stanoveny na národní úrovni; 

𝑈𝑘 – součinitel prostupu tepla stavební části (k) ve wattech na metr čtvereční a Kelvin 

W∙m-2∙K-1. Vzhledem ke stáří budovy jsou součinitele prostupu tepla vypočítány 

pomocí hodnot součinitelů tepelné vodivosti stavebních materiálu obsažených 

v normě ČSN EN ISO 6946 (73 0558);  

𝐼𝑙 – délka lineárních tepelných mostů (l) mezi vnitřním a venkovním prostředím v me-

trech (m); 

Ψ𝑙 – činitel lineárního prostupu tepla lineárního tepelného mostu (l) ve wattech na metr 

a Kelvin (W∙m-1∙K-1). 

Tepelné ztráty nevytápěným prostorem – součinitel tepelné ztráty 𝑯𝑻,𝒊𝒖𝒆 

Tepelná ztráta přes nevytápěný prostor se vypočte následující rovnicí: 

 𝐻𝑇,𝑖𝑢𝑒 = ∑ 𝐴𝑘 ∙ 𝑈𝑘 ∙ 𝑏𝑢 + ∑ Ψ𝑙 ∙ 𝐼𝑙 ∙ 𝑏𝑢

𝑙𝐾

 (4.3) 

kde je: 

𝑏𝑢 – teplotní redukční činitel zahrnující teplotní rozdíl mezi teplotou nevytápěného 

prostoru a venkovní návrhové teploty. Redukční činitel se stanoví pro každý pří-

pad z národní přílohy normy ČSN EN 12831. 

Tepelné ztráty do přilehlé zeminy – součinitel ztráty 𝑯𝑻,𝒊𝒈 

Hodnota tepelné ztráty do prostupem do zeminy v ustáleném stavu 𝐻𝑇,𝑖𝑔  z vytápěného pro-

storu (i) do zeminy (g): 

 𝐻𝑇,𝑖𝑔 = 𝑓𝑔1 ∙ 𝑓𝑔2 ∙ (∑ 𝐴𝑘 ∙ 𝑈𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣,𝑘) ∙ 𝐺𝑤

𝐾

 (4.4) 

kde je: 

𝑓𝑔1 – korekční činitel zohledňující vliv ročních změn venkovní teploty. Tato hodnota je 

určena jako národní.; 

𝑓𝑔2 – teplotní redukční činitel zohledňující rozdíl mezi roční průměrnou venkovní tep-

lotou a výpočtovou venkovní teplotou, který se stanoví jako: 

 
𝑓𝑔2 =

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑚,𝑒

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒
 (4.5) 

𝐴𝑘 – plocha stavebních částí (k), které se dotýkají zeminy v metrech čtverečních (m2); 

𝑈𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣,𝑘– ekvivalentní součinitel prostupu tepla stavební částí (k) ve wattech na metr čtve-

reční a Kelvin (W∙m-2∙K-1); 
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𝐺𝑤  – korekční činitel zohledňující vliv spodní vody. Stanovený na národní úrovni. 

Tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostorů, které jsou vytápěny na výrazně rozdílné 

teploty – součinitel ztráty 𝑯𝑻,𝒊𝒋 

HT,ij vyjadřuje tok tepla prostupem z vytápěného prostoru (i) do sousedního vytápěného pro-

storu (j) na výrazně odlišnou teplotu. 

 𝐻𝑇,𝑖𝑗 = ∑ 𝑓𝑖,𝑗 ∙ 𝐴𝑘 ∙ 𝑈𝑘

𝑘

 (4.6) 

kde je: 

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

𝑓𝑖,𝑗 – redukční teplotní činitel, který koriguje teplotní rozdíl mezi sousedními míst-

nostmi a venkovní výpočtovou teplotou. Stanoví se jako: 

 
𝑓𝑖,𝑗 =

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑣𝑦𝑡á𝑝ě𝑛éℎ𝑜 𝑠𝑜𝑢𝑠𝑒𝑑𝑛íℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑟𝑢

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒
; (4.7) 

𝑈𝑘 – součinitel prostupu tepla stavební části (k) ve wattech na metr čtvereční a Kelvin 

(W∙m-2∙K-1). 

4.1.5. Výpočet návrhové tepelné ztráty větráním 

Návrhová hodnota této tepelné ztráty větráním ΦV,i pro vytápěný prostor (i) je stanovena: 

 𝛷𝑉,𝑖 = 𝐻𝑉,𝑖 ∙ (𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒) (4.8) 

kde je: 

𝐻𝑉,𝑖 – součinitel návrhové tepelné ztráty větráním ve wattech na Kelvin (W∙K-1); 

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 – výpočtová vnitřní teplota vytápěného prostoru (i) ve stupních Celsia (°C); 

𝜃𝑒 – výpočtová venkovní teplota ve stupních Celsia (°C). 

Součinitel návrhové tepelné ztráty větráním 𝐻𝑉,𝑖 vytápěného prostoru (i) se vypočte: 

 𝐻𝑉,𝑖 =  𝑉�̇� ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 (4.9) 

kde je: 

𝑉𝑖 – výměna vzduchu ve vytápěném prostoru (i) v metrech krychlových za vteřinu 

(m3∙s-1); 

𝜌 – hustota vzduchu při 𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑙 v kilogramech na metr krychlový (kg∙m-3); 

𝑐𝑝 – měrná tepelná kapacita vzduchu při 𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑙 v kilojoulech na kilogram a Kelvin 

(kJ∙kg-1∙K-1). 

V této práci se počítá s konstantním 𝜌 a 𝑐𝑝, poté se rovnice zjednoduší na následující tvar: 

 𝐻𝑉,𝑖 = 0,34 ∙ 𝑉�̇� (4.10) 
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kde se 𝑉𝑖 vyjadřuje v metrech krychlových za hodinu (m3∙h-1). 

Pro stanovení výměny vzduchu 𝑉𝑖 není uvažováno použití větrací soustavy. 

Přirozené větrání 

Výpočet tepelné ztráty přirozeným větráním počítá s předpokladem, že přiváděný vzduch 

má tepelné vlastností venkovního vzduchu, a tedy tepelná ztráta je úměrná rozdílu vnitřní 

výpočtové a venkovní teploty. Hodnota výměny vzduchu je rovna maximu výměny vzduchu 

infiltrací �̇�𝑖𝑛𝑓,𝑖 a minimální výměnou vzduchu �̇�𝑚𝑖𝑛,𝑖, která se stanovení hygienickými před-

pisy. 

 𝑉�̇� = max (�̇�𝑖𝑛𝑓,𝑖, �̇�𝑚𝑖𝑛,𝑖) (4.11) 

kde: 

�̇�𝑖𝑛𝑓,𝑖   – výměna vzduchu infiltrací z vytápěného prostoru (i) v metrech krychlových za 

vteřinu (m3∙s-1); 

�̇�𝑚𝑖𝑛,𝑖   – minimální požadovaná výměna vzduchu z vytápěného prostoru (i), která je dána 

hygienickými předpisy (m3∙s-1). 

Minimální množství vzduchu se vypočte dle následující rovnice: 

 �̇�𝑚𝑖𝑛,𝑖 = 𝑛𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑉𝑖 (4.12) 

kde je: 

𝑛𝑚𝑖𝑛 – minimální intenzita výměny venkovního vzduchu za hodinu (h-1); 

𝑉�̇� – objem vytápěné místnosti (i) v metrech krychlových (m3) vypočtený z vnitřních 

rozměrů. 

Množství infiltrace vzduchu �̇�𝑖𝑛𝑓,𝑖 vytápěného prostoru (i), způsobené větrem a účinkem 

vztlaku na plášť budovy se vypočítá podle následujícího vzorce: 

 �̇�𝑖𝑛𝑓,𝑖 = 2 ∙ 𝑉𝑖 ∙ 𝑛50 ∙ 𝑒𝑖 ∙ 𝜀𝑖 (4.13) 

kde je: 

𝑛50 – intenzita výměny vzduchu za hodinu (h-1) při rozdílu tlaků 50 Pa mezi vnitřkem a 

vnějškem budovy a zahrnující účinky přívodů vzduchu; 

𝑒𝑖 – stínící činitel; 

𝜀𝑖 – výškový korekční činitel, který zohledňuje zvýšení rychlosti proudění vzduchu 

s výškou prostoru nad povrchem země. 

4.1.6. Výpočet zátopového výkonu 

Pro prostory s útlumem vytápění po určitou dobu je nutné vypočítat zátopový tepelný výkon, 

který slouží k dosažení požadovaných vnitřních výpočtových teplot. K výpočtu se používá 

zjednodušená metoda, která se dle ČSN EN 12831 může použít, pokud jde o obytnou budovu 

s nočním útlumem 8 h. 

Zátopový tepelný výkon je vypočítán podle následujícího vzorce: 
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 𝛷𝑅𝐻,𝑖 = 𝐴𝑖 ∙ 𝑓𝑅𝐻 (4.14) 

kde je: 

𝐴𝑖 – podlahová plocha vytápěného prostoru (i) v metrech čtverečních (m2); 

𝑓𝑅𝐻 – korekční součinitel závisející na době zátopu a předpokládaném poklesu vnitřní 

teploty v útlumové době, ve wattech na metr čtvereční (W∙m-2). 

4.1.7. Výpočet návrhového tepelného výkonu 

Tepelný výkon 𝛷𝐻𝐿,𝑖  pro vytápěný prostor (i) je vypočítán z následující rovnice: 

 𝛷𝐻𝐿,𝑖 = 𝛷𝑇,𝑖 + 𝛷𝑉,𝑖 + 𝛷𝑅𝐻,𝑖 (4.15) 

kde je: 

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

𝛷𝑉,𝑖 – tepelná ztráta větráním vytápěného prostoru (i) ve wattech (W);  

𝛷𝑅𝐻,𝑖 – zátopový tepelný výkon požadovaný pro vyrovnání účinků přerušovaného vytá-

pění vytápěného prostoru (i) ve wattech (W). 

Tepelný výkon pro funkční část budovy nebo budovu se poté vypočte z následujícího vztahu: 

 𝛷𝐻𝐿 = ∑ 𝛷𝑇,𝑖 + ∑ 𝛷𝑉,𝑖 + ∑ 𝛷𝑅𝐻,𝑖 (4.16) 

kde: 

∑ 𝛷𝑇,𝑖 – součet tepelných ztrát prostupem tepla všech vytápěných prostorů s výjimkou 

tepla sdíleného uvnitř funkční části budovy nebo budovy ve wattech (W); 

∑ 𝛷𝑉,𝑖 – součet tepelné ztráty větráním všech vytápěných prostor s výjimkou tepla sdíle-

ného uvnitř funkční části budovy nebo budovy ve wattech (W). 

  Rovnice pro výpočet tepelné ztráty větráním v sobě zahrnuje množství vzduchu 

pro celou budovu a je stanoveno pro nejhorší případ v každé místnosti, proto není 

přiměřené sečíst nejhorší případy vzduchu všech prostorů. Nejhorší případ může 

současně nastat pouze v jedné z místností. Množství vzduchu pro celou budovu 

∑ �̇�𝑖  pro případ přirozeného větrání je vypočítáno z následujícího vztahu: 

 ∑ �̇�𝑖 = max (0,5 ∙ ∑ �̇�𝑖𝑛𝑓,𝑖, ∑ �̇�𝑚𝑖𝑛,𝑖)  (4.17) 

4.2. Ukázka výpočtu tepelné ztráty dle ČSN EN 12831 

Celkový výpočet tepelné ztráty a návrhového tepelného výkonu je umístěn v druhé příloze 

této práce.  

Jako ukázkovou místnost byla zvolena místnost „obývací pokoj I“ (1.6) v prvním patře. 

Jedná se o součást původní zástavby RD.  

Tab. 5: Přehled základních informací. 

Základní informace 

Venkovní výpočtová teplota θe °C -15 
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Vnitřní výpočtová teplota θint,i °C 20 

Výpočtový rozdíl teplot θint,i-θe °C 35 

Průměrná venkovní teplota θm,e (°C) °C 3,3 

Půdorysní plocha Ak m2 23,97 

Konstrukční výška VK m 2,8 

Světlá výška VS m 2,6 

Objem místnosti Vm m3 62,32 

Vytápěný objem místnosti V m3 67,12 

Tab. 6: Tepelné vlastnosti jednotlivých částí a jejich popis. [64] 

Tepelný odpor při přestupu tepla (stavební částí) 

Kód stavebního 

materiálu 
Popis 

Návrhový souči-

nitel tepelné vodi-

vost  

λ* 

W∙m-1∙K-1 

1 Zdivo z plných pálených cihel CP 290*140*65 0,84 

11 Cementová omítka 0,88 

12 Vápenocementová omítka 0,99 

22 Beton ze škváry 0,75 

23 Minerální vata 0,04 

24 Dřevěná deska 0,12 

26 Lepenka 0,21 

29 Polystyrén pěnový 0,04 

31 Zdvojená okna 2,8 

Tab. 7: Hodnoty tepelného odporu vzduch / stavební část. 

Kód tepelného 

odporu vzduch / 

stavební část 

Popis 

Tepelný odpor 

Rsi nebo Rse 

m2∙K∙W-1 

41 
Odpor při přestupu tepla na vnitřní 

straně (vodorovný tepelný tok) 
0,13 

42 
Odpor při přestupu tepla na vnější 

straně (vodorovný tepelný tok) 
0.03* 

43 
Odpor při přestupu tepla na vnitřní 

straně (tepelný tok směrem nahoru) 
0,1 

44 
Odpor při přestupu tepla na vnitřní 

straně (tepelný tok směrem dolů) 
0,17 

Výpočet Uk pro obvodovou stěnu původní zástavby 

 𝑈𝑘 =
1

Σ𝑅𝑖
=

1

𝑅𝑖 + Σ
𝑑𝑖

𝜆𝑖
+ 𝑅𝑒

=
1

0,13 +
0,015

0,88
+

0,445

1,1
+

0,02

0,99
+ 0,03

= 1,66 𝑊 (4.18) 
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Tab. 8: Výpočet součinitele přestupu tepla pro jednotlivé stavební části. 

Výpočet součinitele přestupu tepla pro stavební části 

Označení d λ R Uk 

Stavební část Materiál/ Tepelný odpor m W∙m-1∙K-1 m2∙K∙W-1 W∙m-2∙K-1 

Obvodová stěna 

původní – CP 

41   0,13   

11 0,015 0,88 0,02   

1 0,445 1,1 0,4   

12 0,02 0,99 0,02   

42   0,03   

Σd, ΣR a Uk 0,48   0,6 1,66 

Podlaha nad ze-

minou (ku-

chyně, obývací 

pokoje) 

44   0,17   

24 0,025 0,12 0,21   

26 0,005 0,21 0,02   

29 0,05 0,04 1,35   

22 0,08 0,75 0,11   

Σd, ΣR a Uk 0,16   1,86 0,54 

Tab. 9: Hodnoty tepelných vazeb Ψl,out určené pro výpočet tepelné ztráty z vnějších rozměrů. [62] 

Pálené cihly 

Kód 

Směr tepel-

ného mostu 
Popis 

Ψl, out 

W∙m-1∙K-1 

01 svislý Tepelný most procházející vnějšími rohy obálky. 0,05 

02 vodorovný Tepelný most vznikající u základní desky. 0,2 

03 vodorovný Tepelný most vznikající přechodem z přízemí do prvního patra. 0,15 

04 svislý Tepelný most v místech vnitřních příček. 0,05 

05   Okna a dveře. 0,2 

Hodnoty tepelných mostů bylo nutné přepočítat, protože se běžně uvádí pro výpočet z vněj-

ších rozměrů. Tato práce se zabývá výpočtem z vnitřních rozměrů, proto tepelné mosty byly 

upraveny dle následujících rovnic. [63]  

Pro kontrolu byla u přízemí zvolena přirážka na prostup tepla tepelnými vazbami 10 % a pro 

první patro 20 % při výpočtu z vnějších rozměrů. Tepelná ztráta obvodových zdí místnosti, 

poté byla vypočítána z vnějších rozměrů podle následující rovnice (4.19), kde koeficient 1,1 

zohledňuje přirážku pro tepelné vazby. Korekční činitele 𝑒𝑘, 𝑒𝑙 jsou stanoveny dle národní 

přílohy a jejich hodnota je 1. [63] 

 𝐻𝑇𝑜,𝑜𝑢𝑡 = 𝐴𝑘 ∙ 𝑈𝑘 ∙ 𝑒𝑘 ∙ 1,1 = (4.19) 

= (16,07 ∙ 1,66 ∙ 1 + 11,59 ∙ 1,66 ∙ 1 + 3,36 ∙ 2,5 ∙ 1) ∙ 1,1 = 

= 59,75 𝑊/𝐾 

Prostup tepla bez uvažování tepelných vazeb z vnitřních rozměrů poté bude vypadat násle-

dovně. 

 𝐻𝑇𝑖,𝑆𝑂 = 𝐴𝑘 ∙ 𝑈𝑘 ∙ 𝑒𝑘 = (4.20) 
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= 13,26 ∙ 1,66 ∙ 1 + 8,86 ∙ 1.66 ∙ 1 + 3,36 ∙ 2,5 ∙ 1 = 45,12 𝑊/𝐾 

Rozdíl rovnic 4.19 a 4.20 ukazuje, jak velký prostup tepla náleží tepelným vazbám při počí-

tání z vnitřních rozměrů. 

 𝛹𝑙𝑖,𝑆𝑂 = 𝐻𝑇𝑜,𝑆𝑂 − 𝐻𝑇𝑖,𝑆𝑂 = 59,75 − 45,12 = 14,63 𝑊/𝐾 (4.21) 

Ať už je výpočet proveden z vnitřních nebo vnějších rozměrů, vždy musí vyjít stejná tepelná 

ztráta. Názorně je vidět, že při počítání z vnějších rozměrů byla celková hodnota prostupu 

tepla tepelnými vazbami rovna 5.82 W∙K-1 (při použití přirážky 10 %), zatímco při počítání 

z vnitřních rozměrů vyšla 14.57 W∙K-1. Velikosti lineárních činitelů prostupu tepla pro jed-

notlivé tepelné mosty byly určeny z rovnice (4.22) o jedné neznáme za zjednodušeného 

předpokladu, že zvětšení jednotlivých tepelných činitelů je rovnoměrné. [63] 

 𝛹𝑙𝑖,𝑆𝑂 = ∑ 𝑙𝑎

𝑎

∙ Ψa ∙ 𝑥 = (𝑙01 ∙ Ψl,01,out + 𝑙02 ∙ Ψl,02,out + 𝑙03 ∙ Ψl,03,out + (4.22) 

 +𝑙04 ∙ Ψl,04,out + 𝑙05 ∙ Ψl,05,out) ∙ 𝑥=(9.8 ∙ 0.2 ∙ +9.8 ∙ 0.15 + 2,6 ∙ 0.05+ 

+5,2 ∙ 0,05 + 6,6 ∙ 0,2) ∙ 𝑥 = 14,63 𝑊/𝐾 
 

Tab. 10: Vypočtené hodnoty tepelných vazeb Ψl pro výpočet tepelné ztráty z vnitřních rozměrů. 

Pálené cihly 

Kód 

Směr tepel-

ného mostu 
Popis 

Ψl 

W∙m-1∙K-1 

01 svislý Tepelný most procházející vnějšími rohy obálky. 0,14 

02 vodorovný Tepelný most vznikající u základní desky. 0,55 

03 vodorovný Tepelný most vznikající přechodem z přízemí do prvního patra. 0,41 

04 svislý Tepelný most v místech vnitřních příček. 0,14 

05   Okna a dveře. 0,55 

Při neuvažování přirážky 10 %, ale počítání tepelné ztráty stěny z vnějších rozměrů a použití 

hodnot pro tepelné mosty z katalogu, by ztráta vyšla 5.34 W/K. Na výsledcích je vidět, že 

odhad přirážky pro tepelné mosty je o 0,5 W/K vyšší než určení prostupu tepla tepelnými 

mosty z katalogů. Určení prostupu tepla tepelnými mosty z katalogu tepelných mostů je 

přesnější metodou výpočtu. 

4.2.1. Tepelná ztráta prostupem 

Výpočet tepelné ztráty do venkovního okolí. 

 𝐻𝑇,𝑖𝑒 =  ∑ 𝐴𝑘 ∙

𝑘

𝑈𝑘 ∙ 𝑒𝑘 + ∑ Ψ𝑙 ∙

𝑙

𝑙𝑙 ∙ 𝑒𝑙 = 13,26 ∙ 1,66 ∙ 1 + 8,86 ∙ 1,66 ∙ 1 + (4.23) 

 +3,36 ∙ 2,5 ∙ 1 + 2,6 ∙ 0,14 ∙ 1 + 0,55 ∙ 9,8 ∙ 1 + 0,41 ∙ 9,8 ∙ 1 + 0,14 ∙ 5,2 + 

+0,55 ∙ 7,6 = 60,38 𝑊/𝐾 
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Tab. 11: Tepelná ztráta prostupem bez uvažování tepelných mostů. 

Popis stavební části Ak Uk ek Ak∙Ukc∙ek 

Orientace Typ konstrukce m2 W∙m-2∙K-1 - W∙K-1 

S SO 13,26 1,66 1 22,03 

Z SO 8,86 1,66 1 14,72 

Z OZ 3,36 2,5 1 8,4 

Celková hodnota tepelné ztráty 

prostupem (bez TM) 
∑ 𝐴𝑘 ∙ 𝑈𝑘 ∙ 𝑒𝑘

𝑘

 W∙K-1 

45,16 

Tab. 12: Tepelná ztráta prostupem přes tepelné mosty. 

Tepelné mosty  Ψl ll el Ψl∙ll∙el 

Kód  W∙m-1∙K-1 m - W∙K-1 

01 0,14 2,6 1 0,36 

02 0,55 9,8 1 5,59 

03 0,41 9,8 1 4,21 

04 0,14 5,2 1 0,73 

05 0,55 7,6 1 4,33 

Celková hodnota 

tepelné ztráty pro-

stupem TM 

∑ Ψ𝑙 ∙ 𝐼𝑙 ∙ 𝑒𝑙

𝑙

 

 

W∙K-1 15,22 

Vybraná místnost nesousedí s žádným nevytápěným prostorem, proto tepelná ztráta přes ne-

vytápěné prostory není v této ukázce zahrnuta. Princip výpočtu ztráty přes nevytápěné pro-

story je shodný jako prostupem do venkovního prostředí. Redukční činitel bu v rovnici (4.3) 

může nabývat těchto hodnot: 

Tab. 13: Hodnoty teplotního redukčního činitele pro jednotlivé místnosti. 

Prostor 
bu 

- 

s 1 vnější stěnou 0.4 

nejméně 2 vnější stěny bez venkovních dveří 0.5 

nejméně 2 vnější stěny s venkovními dveřmi 0.6 

se 3 vnějšími stěnami 0.8 

podkroví (vysoká výměna vzduchu bez bednění 

pod krytinou) 
1 

Výpočet tepelné ztráty do přilehlé zeminy. 

 𝐻𝑇,𝑖𝑔 = 𝑓𝑔1 ∙ 𝑓𝑔2 ∙ (∑ 𝐴𝑘 ∙ 𝑈𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣,𝑘) ∙ 𝐺𝑤

𝐾

= 

= 1,45 ∙ 0,48 ∙ 23,97 ∙ 0,34 ∙ 1 = 5,59 𝑊/𝐾 

(4.24) 

Korekční činitel fg1 je dle národní přílohy stanoven na 1,45. 
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Korekční činitel fg2 je vypočítán z následující rovnice: 

 
𝑓𝑔2 =

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑚,𝑒

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒
=

20 − 3,3

20 − (−15)
= 0,48 (4.25) 

Pro stanovené Uequiv,k je nutné nejdříve vypočítat charakteristický parametr B‘. 

 
𝐵′ =

𝐴𝑔

0,5 ∙ 𝑃
=

23,97

0,5 ∙ (2 ∙ 5,1 + 2 ∙ 4,7)
= 2,45 (4.26) 

Tab. 14: Uequiv,bf – hodnota podzemního podlaží pro podlahovou desku na zemině v závislosti na 

součiniteli prostupu tepla podlahou a B‘ hodnotě. 

B' - hodnota  

m 

Uequiv,bf (pro z = 0 m) 

W∙m-2∙K-1 

Upodlahy= 1 W∙m-2∙K-1 Upodlahy= 0.5 W∙m-2∙K-1 

2 0.55 0.33 

4 0.45 0.3 

V následující rovnici je nastíněn výpočet Upodlahy = 0,54, když hodnota B‘ je 2,45. Je nutné 

provést celkem 3krát lineární aproximaci. 

 𝑦 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
∙ (𝑥 − 𝑥1) + 𝑦1 (4.27) 

 
𝑈𝑝𝑜𝑑𝑙𝑎ℎ𝑦,1 =

0,45 − 0,55

4 − 2
∙ (2,45 − 2) + 0,55 = 0,53  

 
𝑈𝑝𝑜𝑑𝑙𝑎ℎ𝑦,0,5 =

0,3 − 0,33

4 − 2
∙ (2,45 − 2) + 0,33 = 0,32 

𝑈𝑝𝑜𝑑𝑙𝑎ℎ𝑦,0,54 =
0,32 − 0,53

0,5 − 1
∙ (0,54 − 0,5) + 0,32 = 0,34

𝑊

𝑚2 ∙  𝐾
 

 

Místnost nesousedí s žádnou jinou místností, která by byla nevytápěná příp. vytápěna na 

jinou teplotu. Postup výpočtu je obdobný jako výpočet TZ do venkovního prostředí, kdy u 

výpočtu prostupu tepla přes nevytápěné místnosti se zahrnuje ještě redukční teplotní čini-

tel fi,j. 

4.2.2. Tepelná ztráta větráním 

Pro výpočet tepelné ztráty přirozeným větráním je vybrána maximální hodnota výměny 

vzduchu, který proniká do budovy infiltrací přes spáry a styky obvodového pláště budovy 

�̇�𝑖𝑛𝑓,𝑖 a minimální výměna vzduchu požadovaná z hygienických důvodů �̇�𝑚𝑖𝑛,𝑖. 

 𝛷𝑉,𝑖 = 𝐻𝑉,𝑙 ∙ (𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒) = 0,34 ∙ �̇�𝑙 ∙ (𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒) = (4.28) 

 = 0,34 ∙ 43,63 ∙ (20 − (−15)) = 519,14 𝑊  

Stanovení �̇�𝑙: 
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 �̇�𝑙 = 𝑚𝑎𝑥(�̇�𝑖𝑛𝑓,𝑖; �̇�𝑚𝑖𝑛,𝑖) = 𝑚𝑎𝑥(𝑛𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑉𝑙; 2 ∙ 𝑉𝑙 ∙ 𝑛50 ∙ 𝑒𝑙 ∙ 𝜀𝑙) = (4.29) 

 = 𝑚𝑎𝑥(0,5 ∙ 62,32; 2 ∙ 62,32 ∙ 7 ∙ 0.05 ∙ 1) =  43,6 𝑚3/𝐾  

4.2.3. Zátopový tepelný výkon 

 𝛷𝑅𝐻,𝑖 = 𝐴𝑖 ∙ 𝑓𝑅𝐻 = 23,97 ∙ 16 = 383,52 𝑊 (4.30) 

 

4.2.4. Grafická analýza tepelných ztrát a celkový přehled pro jednotlivé místnosti 

 

Obr. 15: Rozložení vypočtené návrhové tepelné ztráty objektu 
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4.3. Ověření výpočtu 

4.3.1. Dle online dostupné kalkulačky ČSN EN 12 831 

 

Obr. 16: Rozložení tepelné ztráty objektu dle online kalkulačky [41] 

Celková ztráta dle zjednodušeného výpočtu online kalkulačky na webové stránce  

www.tzb-info.cz vychází o necelých 250 W vyšší (TZ dle kalkulátoru se rovná 21 237 kW). 

Je zde vidět zdánlivě velký rozdíl mezi prostupem stěnou, kdy při provedeném výpočtu vyšlo 

téměř 8,3 kW, zatímco při výpočtu přes kalkulátor pouze 4,8 kW. Rozdíl způsobují tepelné 

mosty, které tvoří v tomto výpočtu tepelnou ztrátu o 2,9 kW a tepelná ztráta prostupem přes 

nevytápěné prostory, kterou výpočet pomocí kalkulátoru zohledňuje pouze částečně. 

4.3.2. Dle spotřeby paliva za rok 2016 

Pro ověření dle spotřeby paliva zbývá vypočítat potřebu tepla pro ohřev teplé vody. Ohřev 

teplé vody je prováděn kombinovaným bojlerem, který přes topnou sezónu využívá teplou 

vodu z otopného systému proudící zpátečkou do kotle. 

Spotřeba tepla pro ohřev teplé vody je vypočítaná dle následujícího vztahu: 

 
𝑄𝑇𝑈𝑉,𝑟 =  𝑄𝑇𝑈𝑉,𝑑 ∙ 𝑑 + 0,8 ∙ 𝑄𝑇𝑈𝑉,𝑑 ∙

𝑡2 − 𝑡𝑠𝑣𝑙

𝑡2 − 𝑡𝑠𝑣𝑧
∙ (𝑁 − 𝑑) (4.31) 

kde je: 

Q𝑇𝑈𝑉,𝑟 – roční potřeba tepla pro ohřev teplé vody (W); 

Q𝑇𝑈𝑉,𝑑 – denní potřeba tepla pro ohřev teplé vody (W); 

𝑑 – délka topného období (dny), ve výše zmíněném případě se počítá s délkou 

225 dnů; 

𝑡2 – teplota vody na výstupu z bojleru (°C), teplota byla experimentálně změřena po-

mocí termokamery, a její hodnota je 53 °C; 

𝑡𝑠𝑣𝑙 – teplota studené vody na vstupu do bojleru v létě (°C), zvoleno 15 °C; 

http://www.tzb-info.cz/
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𝑡𝑠𝑣𝑧 – teplota studené vody na vstupu do bojleru v zimě (°C), zvoleno 5 °C; 

N – počet pracovních dní soustavy (dny), počítáno pro celý rok. 

 
𝑄𝑇𝑈𝑉,𝑑 = (1 + 𝑧) ∙

𝜌 ∙ 𝑐 ∙ 𝑉2𝑝 ∙ (𝑡2 − 𝑡1)

3600
 (4.32) 

kde je: 

z – koeficient energetických ztrát systému, použita hodnota pro staré rozvody tedy 

z = 2; 

𝜌 – hustota vody (kg∙m-3), [1000 kg∙m-3]; 

𝑐 – měrná tepelná kapacita vody (J kg-1∙K-1), [4186 J kg-1∙K-1]; 

𝑉2𝑝 – celková potřeba vody za 1 den (m3/ den), dle majitelů je denní spotřeba okolo 

200 l teplé vody; 

𝑡1 – teplota studené vody (°C), uvažováno 10 °C. 

Celková spotřeba tepla pro ohřev TUV odpovídá: 

 
𝑄𝑇𝑈𝑉,𝑑 = (1 + 𝑧) ∙

𝜌 ∙ 𝑐 ∙ 𝑉2𝑝 ∙ (𝑡2 − 𝑡1)

3600
= (4.33) 

 
= (1 + 2) ∙

1000 ∙ 4186 ∙ 0,2 ∙ (53 − 10)

3600
= 30 𝑘𝑊ℎ  

Výsledná hodnota z rovnice (4.33) je dosazena do rovnice (4.31) pro výpočet celkové spo-

třeby tepla na ohřev vody za rok. 

 
𝑄𝑇𝑈𝑉,𝑟 =  𝑄𝑇𝑈𝑉,𝑑 ∙ 𝑑 + 0,8 ∙ 𝑄𝑇𝑈𝑉,𝑑 ∙

𝑡2 − 𝑡𝑠𝑣𝑙

𝑡2 − 𝑡𝑠𝑣𝑧
∙ (𝑁 − 𝑑) = (4.34) 

 
=  24,6 ∙ 225 + 0,8 ∙ 24,6 ∙

53 − 15

53 − 5
∙ (365 − 225) =  

 =9,4 
𝑀𝑊ℎ

𝑟𝑜𝑘
= 33,9

𝐺𝐽

𝑟𝑜𝑘
  

Majitelé domu uvedli, že během topné sezóny 2015/2016 bylo protopeno 22-28 m3 smrko-

vého dřeva a štěpek, které bylo uskladněno po dobu jednoho roku. Podle jejich záznamu 

byla vlhkost uskladněného dřeva okolo 20-25 %. V tomto výpočtu je zvolena vlhkost 20 % 

s výhřevností 5 700 MJ pro 1 m3 rovnaných polen. Dále za topnou sezónu bylo protopeno 

4 500 kg briket s výhřevností 23 MJ∙kg-1. Do výpočtu je započtena pouze spotřeba tepla na 

ohřev TUV v průběhu topné sezóny, jenž se rovná 24,3 GJ za rok. Mimo topnou sezónu se 

ohřev provádí pomocí bojleru s topnou spirálou. [42] 

Místnosti vytápěné na teplotu 20 °C, mají tepelnou ztrátu rovnu 509,61 [W∙K-1] a koupelny 

vytápěné na 24 °C mají tepelnou ztrátu 80,6 [W∙K-1]. Teplotní průměr topné sezóny 

2015/2016 byl 4,57 °C. [43] 
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Dle hodinových dat vychází roční tepelná ztráta na 51,30 MWh a byla vypočtena jako součet 

hodinových ztrát. Příklad výpočtu hodinové ztráty pro všechny místnosti vytápěné na 20 °C, 

když průměrná hodinová teplota byla 3,79, je znázorněn v rovnici (4.35): 

 𝛷𝑐,iℎ ,20 = ∆𝑇 ∙ 𝛷𝑐,20 = (3,79 − 20) ∙ 509,61 ∙= −8,26 𝑘𝑊 (4.35) 

kde je: 

𝛷𝑐,ℎ ,20 – tepelná ztráta místností vytápěných na 20 °C (W); 

∆𝑇 – rozdíl venkovní a výpočtové teploty (K); 

𝛷𝑐,20 – návrhová tepelná ztráta místností vytápěných na 20 °C (W∙K-1); 

Výsledná tepelná ztráta se vypočte jako součet jednotlivých hodinových ztrát místností vy-

tápěných na 20 °C 𝛷𝑐,𝑖ℎ ,20 a místností vytápěných na 24 °C 𝛷𝑐,𝑖ℎ ,24: 

 𝛷𝑐,𝑟 = ∑ 𝛷𝑐,𝑖ℎ ,20 + ∑ 𝛷𝑐,𝑖ℎ ,24

𝑖𝑖

= 42,77 + 8,53 = 51,30 𝑀𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘 (4.36) 

Při započítání tepla pro ohřev vody je celková potřeba tepla Qr: 

 𝑄𝑟 = 𝛷𝑐,𝑟 ∙ 3,6 + 𝑄𝑇𝑈𝑉,𝑡𝑠 = 51,3 ∙ 3,6 + 24,3 = 208,9 𝐺𝐽/𝑟𝑜𝑘  (4.37) 

Celkové teplo získané spálením dřeva, štěpek a briket se rovná: 

 𝑄𝑧,𝑠 = ∑ 𝐻𝑘 ∙ 𝑚𝑘 ∙ 𝜂 = (5700 ∙ 25 + 23 ∙ 4500) ∙ 0,75 = 184,5 𝐺𝐽/𝑟𝑜𝑘

𝑘

 (4.38) 

kde je: 

𝐻𝑘 – výhřevnost jednotlivých surovin u briket je počítáno s kJ∙kg-1 a u štěpek kJ∙m-3; 

𝑚𝑘 – hmotnost a objem paliv, u briket je počítáno v kilogramech a u štěpek v metrech 

kubických; 

𝜂 – účinnost kotle a otopné soustavy [-]. 

Mezi vypočítanou spotřebou tepla a ziskem tepla spálením paliva je rozdíl okolo 24 GJ / rok. 

Tento rozdíl je částečně kompenzován nižšími teplotami v pokojích druhého patra, než byly 

zvolené výpočtové teploty dle normy ČSN EN 12831. Zároveň majitelé domu uvedli, 

že koupelna ve druhém patře (2.8) je používána pouze o víkendu, stejně jako pokoje (2.3 a 

2.9). Během týdne je topení v těchto pokojích utlumeno. Uvedené množství dřeva bylo po-

měrně široké, a pro výpočet byla použita jeho střední hodnota. 

Nebyly zohledněny tepelné zisky od lidí, slunce a spotřebičů. Při použití velmi přibližného 

výpočtu dle vyhlášky č. 291/2000 Sb se rovná solární tepelný zisk 2 565 kWh / rok. Obvyklý 

tepelný zisk od lidí v domácnosti a spotřebičů se pohybuje okolo 480 W pro 4 osoby žijící 

v domě a typické spotřebiče.  

Při použití online kalkulačky na webu tzb-info.cz je celková potřeba tepla 201 GJ / rok 

bez uvažování tepla získaného od spotřebičů a solárních zisků. Při započítání tepelných 

zisků od spotřebičů a solárních zisků od Slunce se sníží potřeba tepla na 183 GJ / rok a rozdíl 

je pouhých 1,5 GJ od tepla získaného spalováním. [44] 
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5. Návrh snížení tepelné ztráty zvoleného RD 

Při návrhu na snížení tepelné ztráty rodinného domu jsou zohledněny náklady na materiál, 

montážní práce a další režijní náklady stavební firmy. Směrodatným výsledkem pro nejlepší 

volbu je doba návratnosti, kde se při vyšších částkách se počítá také s možností využití 

úvěru. 

5.1. Izolace ochlazovaných venkovních stěn 

Izolace obvodových stěn patří k jednom z nejrozšířenějších způsobů snižování tepelné ztráty 

RD. V praxi to vypadá tak, že mnoho budov má izolovanou pouze jednu nebo dvě stěny, a 

to hlavně kvůli vysokým nákladům. V tab. 16 je rozepsáno, jaký poměr z celých stěny zabí-

rají vytápěné prostory. Pro výpočet celkové ceny se počítá s celkovým rozměrem včetně ne-

vyplněných otvorů (např. oken). U oken totiž dochází k prořezům a dalším nákladům, které 

jsou pokryty, pokud se počítá s celkovou plochou včetně oken. [45] 

Tab. 16: Popis vnější obálky budovy 

Rozměry domu [m2] 
Okna a dveře 

[m2] 

Nevytápěné 

prostory [m2] 

Vytápěné pro-

story [m2] 

Poměr vytápě-

ných prostorů 

[%] 

Severní stěna  87,52 15,24 17 55,28 63 % 

Jižní stěna 87,52 13,2 28,32 46 53 % 

Západní stěna 104,84 15,24 27,5 62,1 59 % 

Východní stěna 88,22 0 72,54 15,68 18 % 

ΣSUMA 368,1 43,68 145,36 179,06 49 % 

V tab. 16 v prvním sloupci je vidět celkový rozměr, od kterého se odečte plocha oken a 

nevytápěných prostorů, které se nachází za nimi. Výsledný rozdíl je poté ve sloupci vytápěné 

prostory. Z výsledků vychází, že zateplení přináší nejnižší výsledný efekt pro východní 

stěnu, za kterou se nachází schodiště, sklep, půda a jediným vytápěným prostorem je míst-

nost 1-2. Nejlepšího efektu je docíleno při zateplené S stěny, u které jsou vchodové dveře a 

přistavěná předsíň. Tato předsíň je z velké části prosklená s novými dřevěným okny, a proto 

nebude uvažováno se zateplením místnosti 1.1. Nevytápěný prostor zde tvoří převážně půda 

nad místností 1-2. Se S stěnou budou zatepleny také J a Z stěny. Pohledové stěny RD jsou 

S a Z. 

Východní a západní štítové stěny nemají stejnou velikost, protože základy nejsou na stejné 

úrovni. Dům je situován ve svahu a u východní zdi se nachází sklep, který je pouze částečně 

v zemi. 

Po konzultaci s majiteli bude návrh sestaven pouze s kontaktními izolacemi. U realizace za-

teplení se uvažuje s lepením a zapuštěním kotevních hmoždinek. Zapuštěné hmoždinky bu-

dou ještě zakryty polystyrénovou zátkou pro eliminaci tepelného mostu přes hmoždinku. S 

bezkontaktní izolací nebude počítáno vzhledem k vyšší ceně. Pro porovnání bude uveden 

pouze jeden druh, a to bezkontaktní izolace cihlami Nova-Brik. [46] 

V tab. 17 jsou uvedeny uvažované izolanty a jejich izolační vlastnosti a celková cena reali-

zace. Celková cena za metr čtvereční obsahuje kromě ceny materiálu, také zednické práce 

(lepení, stěrkování apod) ve výši 440 Kč, dále 150 Kč na lešení (pronájem, montáž, demon-

táž) a nakonec ještě 30 Kč na úklid (odvoz suti, zalepení oken fólií apod). Doprava odpovídá 

5 % z celkové ceny. U bezkontaktní izolace stojí metr čtvereční zednické práce 300 Kč. [47, 

48] 
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Tab. 17: Vybrané izolanty uvažované ve výpočtech. 

Označení a popis λ [W∙m-1.K-1] 
d 

[mm] 

Cena za 

m2 [Kč] 

Celková cena 

(bez dopravy) 

[Kč] 

Celková cena 

(včetně do-

pravy) [Kč] 

A 
Fasádní polystyren 

EPS 70F 
0.04 120 1 026 287 157 301 515 

B 
Fasádní polystyren 

EPS 70F 
0.04 160 1 070 299 472 314 445 

C 
Fasádní polystyren 

Bachl EPS 100 F 
0.036 200 1 389 388 809 408 250 

D Minerální vata Mapei 0.035 120 1 211 338 935 355 881 

E Minerální vata Mapei 0.035 160 1 325 370 841 389 383 

F 
NEW - THERM Izo-

lant TPD-PUR 
0.022 50 1 323 370 281 388 795 

G 
NEW - THERM Izo-

lant TPD-PUR 
0.022 100 1 685 471 598 495 178 

H 
NEW - THERM Izo-

lant TPD-PUR 
0.022 200 2 425 678 709 712 644 

I 
Nova-brik bezkon-

taktní izolace 
0.043 170 1 575 440 811 462 852 

 

 

Obr. 17: Srovnání prostupu tepla pro jednotlivá patra a izolanty. 

Na obrázku číslo 17 jsou znázorněny jednotlivé součinitele prostupu tepla po rekonstrukci, 

kdy původní hodnota u přízemí nabývala hodnoty 1,66 W∙m-2∙K-1. Na obrázku číslo 18 jsou 
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znázorněny návrhové tepelné ztráty při použití jednotlivých izolantu ve srovnání s nezatep-

leným stavem. Levá vertikální osa znázorňuje velikost návrhové tepelné ztráty pro jednotlivé 

podlaží a pravá osa procentuální velikost snížení tepelné ztráty pro dané podlaží. 

 

Obr. 18: Návrhová TZ zdmi do venkovního prostředí před a po zateplení obvodových zdí. 

Obr. 19 ukazuje celkovou roční potřebu tepla na vytápění. 

 

Obr. 19: Celková roční potřeba tepla na vytápění v topném období 2015 / 2016. 

Obrázek výše názorně ukazuje, že použití lepších a zároveň i dražších izolantů nemá význam 

z pohledu celkové roční potřeby tepla na vytápění. Rozdíl mezi nejlevnější a nejdražší vari-

antou nabývá necelých 8 GJ, což odpovídá spálením asi 1,8 m3 smrkového dřeva.  
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5.2. Výměna starých oken 

Tab. 18 obsahuje podrobný přehled oken a dveří, které se nachází v domě. 

Tab. 18: Přehled oken a dveří v domě. 

Popis oken a dveří Rozměr [mm] Počet 

Dvoukřídlé 1 800 x 1 400 4 

Trojkřídlé se sloupkem 2 400 x 1 400 8 

Jednokřídlé výklopné 600 x 600 2 

Jednokřídlé výklopné 400 x 400 1 

Balkonové dveře 900 x 2 000 2 

Vstupní dveře 950 x 2 000 2 

Tab. 19 ukazuje celkově 4 uvažované varianty pro výměnu oken a dveří. Vždy se jedná o 

dvě varianty pro plastová okna a dveře a dvě varianty pro dřevěná okna a dveře.  

Tab. 19: Varianty oken a dveří. [49, 50] 

Varianta Ug [W∙m-2∙K-1] Celková cena [Kč] 

Plast 1 0,7 292 226 

Plast 2 0,9 265 869 

Dřevo 1 1 307 981 

Dřevo 2 1,2 326 848 

Obr. 20 ukazuje jednotlivé položky, které je nutné započítat do celkové ceny výměny oken. 

Tento výpočet byl proveden přes online kalkulátor webové stránky „Okna přes internet“. 

U všech oken se počítá s montážními plechy, parapety, žaluziemi, sítím proti hmyzu a ná-

kladů na montáž. Obr. 21 a 22 zobrazují snížení TZ a celkové potřeby tepla na vytápění. 

 

Obr. 20: Podrobná kalkulace výměny 3-kř. oken v domě. [50] 
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Obr. 21: Snížení návrhové tepelné ztráty výměnou oken a cena výměny oken. 

 

Obr. 22: Celková potřeba tepla pro jednotlivé varianty výměn oken a dveří v topné sezóně 

2015 / 2016. 

5.3. Izolace stropních konstrukcí 

U zateplení půdy jsou dvě varianty. První varianta počítá s tím, že půda se bude dále využívat 

a druhá varianta, že se na půdu nebude chodit a nebude využívaná. V této kapitole jsou zná-

zorněny obě varianty. Tab. 20 znázorňuje jednotlivé varianty. Izolační materiál je pokládán 

ve více vrstvách, tak aby došlo k zamezení vzniku tepelných mostů. Obr. 23 ukazuje celko-

vou cenu realizace a snížení součinitele prostupu tepla u jednotlivých variant. Strop nad pů-

dou má dohromady 160 m2.  
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Tab. 20: Přehled uvažovaných možností zateplení půdy. [51] 

Izolace půdy 

Nepochozí půda 

Popis produktu λ [W∙m-1∙K-1] d [mm] Cena [Kč] 

Skelná vata Isover Domo Plus 

0.038 100 10 880 

0.038 160 17 408 

0.038 220 23 936 

Parotěsná fólie Jutafol N 110  1 824 

Pochozí půda 

Popis produktu λ [W∙m-1∙K-1] d [mm] Cena [Kč] 

Podlahový polystyrén EPS 100S 

0.037 50 13 104 

0.037 100 26 192 

0.037 150 39 280 

OSB desky 3/N 4-PD pero drážka Kronospan 19 504 

 

Obr. 23: Přehled snížení součinitele prostupu tepla stropní konstrukcí v prvním patře. 

Obr. 23 dokazuje, že i při investici okolo 20 tisíc Kč se dá výrazně snížit součinitel prostupu 

tepla stropní konstrukcí. Další obrázek ukazuje výrazné snížení potřeby tepla. 
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Obr. 24: Celková potřeba tepla pro jednotlivé varianty zateplení půdy v topné sezóně 2015 / 2016. 

5.4. Kalkulace a výběr řešení 

Kapitoly 5.1 až 5.3 ukazují, že pro dosažení optimálního a nejúčinnějšího řešení , je nutné 

provést všechna opatření od izolace obvodových stěn, přes výměnu oken a dveří až po za-

teplení stropu. 

V tomto výpočtu není počítáno s rekonstrukcí a izolací podlah v přízemí, jenž si majitelé 

vzhledem k vyššímu věku nepřejí. Při použití 15 cm tepelné izolace U = 0,25 W/m2.K by 

bylo docíleno snížení návrhové TZ o cca 400 W. Z výsledku plyne, že ani z ekonomického 

hlediska toto řešení není zajímavé. [41] 

V následující tab. 21 jsou sepsány všechny uvažovaná opatření a jsou označeny písmeny A 

až S. 

Tab. 21: Souhrnný přehled opatření na snížení TZ. 

Opatření 
Popis izolačního materiálu 

Ozna-

čení 

Izolace ven-

kovních stěn 

EPS 70F - 120 A 

EPS 70F - 160 B 

EPS 100F - 200 C 

Vata - 120 D 

Vata - 160 E 

TPD-PUR - 50 F 

TPD-PUR - 100 G 

TPD-PUR - 200 H 

Nova-Brik - 170 I 

Výměna oken 

a dveří 

Plast - 0.7 J 

Plast - 1 K 

Dřevo - 1.02 L 

Dřevo - 1.22 M 

Izolace půdy 
Vata - 100 N 

Vata - 160 O 

160

165

170

175

180

185

190

Původní

stav

Skelná vata

100

Skelná vata

160

Skelná vata

220

Polystyren

50

Polystyren

100

Polystyren

150

T
ep

lo
 [

G
J]

Celková potřeba tepla na vytápění při zateplení půdy 
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Vata - 220 P 

EPS 100S - 50 Q 

EPS 100S - 100 R 

EPS 100S - 150 S 

Aby bylo možné spočítat návratnost, musí být stanovena cena za GJ tepla. Cena smrkového 

dřeva a štěpky se pohybuje okolo 1 000 Kč za rm a u briket 5 300 Kč za tunu. Dohromady 

palivo spálené v topné sezóně 2015 / 2016 stálo 48 850 Kč. Celková cena je vydělena získa-

ným teplem, které je uvedeno v rovnice 4.38. Cena za 1 GJ tepla poté odpovídá ceně 265 Kč. 

Návratnost jednotlivých obvodových izolací je vynesena v obr. 25. 

 

Obr. 25: Návratnost obvodových izolacích. 

Pro vypočítání finanční návratnosti jednotlivých obvodových izolací bylo počítáno pouze 

s vlastním kapitálem a případném úročením 1,5 % při odložení peněz na konzervativní in-

vestiční účet. Z obr. 25 je patrné, že doba návratnosti při uvažování financování z vlastního 

kapitálu se může pohybovat okolo životnosti projektu. Bankovní úvěr tedy nedává smysl 

vzhledem k nízké ceně za 1 GJ tepla. Nicméně je vhodné si uvést, některé náležitosti spojené 

s hypotéční půjčkou, např. u České spořitelny a.s., jakožto největší banky v ČR. Pokud bude 

počítáno s úvěrem od ČS., tak výše úrokové sazby dle online kalkulátoru dosáhne 2,7 % a 

RPSN 2,72 % s fixací na 5 let. Pro získání takového úvěru od ČS je nutné splnit několik 

kritérií. Minimální výše úvěru 300 000 Kč a zároveň je možné si půjčit částku v maximální 

výši 90 % LTV (loan – to – value). To znamená, že maximální výše úvěru se rovná 90 % 

kupní ceny nemovitosti.  

Příčinou nízké návratnosti je zejména nízká cena za 1 GJ tepla. Pokud by zvolený RD ode-

bíral teplo od Brněnské teplárny, poté by za 1 GJ tepla domácnost zaplatila 634 Kč v letech 

2017 a 2018. V takovém případě by se investice pro materiál A začala vracet již po uplynutí 

11 let. [52] 
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Návratnost výměny oken zvoleného RD je delší než jejich životnost, zatímco při zvolení 

nejlevnějšího zateplení půdy se investice vrátí již za 6 let. 

Ekonomické zhodnocení se dále zaměřuje převážně na izolanty, jejíž návratnost vycházela 

nejlépe. U izolace obvodových stěn to je fasádní polystyrén EPS 70F o tloušťce 160 mm 

a u zateplení podlahy půdy skelná vata Isover Domo Plus o tloušťce 160 mm. Tuto variantu 

znázorňuje obr. 26 společně s kombinací jednotlivých oken. Pro porovnání se v obrázku na-

chází také návratnost nejlevnější varianty bez výměny oken, tedy zateplení fasádním poly-

styrénem o tloušťce 160 mm a skelnou vatu na zateplení podlahy půdy o tloušťce 120 mm.  

V tomto ekonomickém zhodnocení se promítá využití dotačního programu „Nová Zelená 

Úsporám“. Při zateplení obvodových stěn a zateplení podlahy půdy spadá tato rekonstrukce 

do dotačního programu A0. Pokud se bude počítat i s výměnou stávajících oken za nová 

okna s izolačním trojsklem a výměnou vchodových dveří bude tato rekonstrukce spadat do 

kategorie A.2. Podmínky pro získání dotace jsou vypsány v tab. 21 a výše dotací pro jednot-

livé varianty v tab. 22. Vyčíslení návratnosti investice je v páté příloze tohoto dokumentu. 

 

Obr. 26: Diskontní návratnost investice s využitím dotačního programu. 

Tab. 21: Podmínky pro jednotlivé skupiny dotačního titulu „Nová Zelená Úsporám“. [53] 

Sledovaný parametr 
Označení  

[Jednotky] 
A.0 A.1 A.2 A.3 

Měrná roční potřeba tepla 

na vytápění po realizaci EA 

[kWh∙m-2∙rok-1] 
bez poža-

davku 

≤ 90 ≤ 55 ≤ 35 

nebo 
nebo 

Průměrný součinitel pro-

stupu tepla obálkou budovy 

Uem  

[W∙m-2∙K-1] ≤ 0,95 

Uem,R 

≤ 0,85 

Uem,R 

≤ 0,75 

Uem,R 
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Měněné stavební prvky 

obálky budovy 

U  

[W∙m-2∙K-1] 

U ≤ 0,9 ∙ 

Urec 

dle požadavku ČSN 

73 0540-2 a vyhl. č. 

78/2013 Sb. 

Procentní snížení vypočtené 

měrné roční potřeby tepla 

na vytápění EA oproti stavu 

před realizací opatření 

[%] ≥ 20 % ≥ 40 % ≥ 50 % ≥ 60 % 

Povinná instalace systému 

nuceného větrání se zpět-

ným získáváním tepla spl-

ňující podmínky pro podob-

last C.4 

[-] Ne Ne Ne Ano 

Tab. 22: Maximální výše dotace pro zvolené typy konstrukcí v závislosti na podoblastech podpory. 

Typ konstrukce Obvodová stěna Výplně otvorů 
Ostatní konstrukce, 

stropy 

Rozměry stavebních 

konstrukcí RD [m2] 
279,88 38,72 159,85 

A.0 a A.1 [Kč∙m-2] 500 2100 330 

A.2 [Kč∙m-2] 600 2750 400 

A.0 a A.1 [Kč] 139 940 81 312 52 750,5 

A.2 [Kč] 167 928 106 480 63 940 

Další podmínku dotačního programu je maximální výše podpory. Ta se rovná maximálně 

50 % z celkové ceny realizace jednotlivých konstrukcí. Vzhledem k této podmínce, není do-

saženo maximální výše podpory pro variantu B+O. Celkovou výši příspěvku upřesňuje 

tab. 23: 

Tab. 23: Přehled dotací pro zvolené řešení 

Navrhované řešení B+O B+J+O B+K+O B+L+O B+M+O 

Cena realizace [Kč] 333 677 625 677,18 599 677,18 660 677,18 641 677 

Maximální výše 

dotace [Kč] 
148 644 272 406,5 247 238,5 247 238,5 247 238,5 

5.4.1. Výběr řešení 

Dle zjištěných dat vychází pro zvolený RD nejlépe varianta „B+O“, kde se investice vrátí 

již za 13 let. Pro tuto realizaci, ale vzhledem k nižší ceně nebylo uvažováno s úvěrem. Při 

výměně i oken a dveří (varianta „B + J + O) se je návratnost díky dotačnímu programu za 

23 let a roční úspora nabývá 27,29 MWh v přepočtu 98,2 GJ tepla, celkové náklady na ta-

kovou realizaci jsou 626 tis. Kč, získaná dotace činí 272 407 Kč. Při těchto opatřeních je TZ 

RD 11,6 kW a potřeba tepla by pro topnou sezónu 2015/2016 byla 24 MWh tedy 86,6 GJ 

tepla. 

Je nutné si uvědomit, že tato návratnost se vztahuje k zachování stávajícího zdroje tepla. Při 

výměně zdroje tepla za plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo se předpokládaná 

návratnost změní a tato změna bude popsána v následující kapitole. Vzhledem k výměně 

stávajícího kotle a provozování navrženého otopného systému s původním tepelným spádem 

90/70 na nižší teploty bude uvažováno s variantou „B+J+O“, z důvodů snížení TZ na mi-

nimum. 

Rozložení TZ objektu dle ČSN EN 12831 po zvolené rekonstrukci znázorňuje obr. 27 a 

podrobné výsledky pro jednotlivé místnosti jsou v tab. 24. 
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Obr. 27: Rozložení návrhové TZ RD po rekonstrukci. 
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6. Nahrazení stávajícího zdroje tepla 

V přechozí kapitole č. 5 byl zhodnocen a vybrán nejvhodnější způsob rekonstrukce RD. 

Díky těmto úpravám se podařilo snížit návrhovou TZ rodinného domu na necelých 12 kW a 

návrhový tepelný výkon se po započítání zátopového tepelného výkonu rovná necelým 

16 kW.  

Následující kapitola je zaměřena na výměnu stávajícího zdroje tepla v RD za kondenzační 

plynový kotel anebo tepelné čerpadlo, kde vzhledem k vysoké TZ rodinného domu bude 

počítáno s bivalentním provozem. K TČ bude uvažován sekundární zdroj, který se bude 

spouštět v extrémně chladných dnech, kdy TČ nebude stíhat pokrýt potřeby tepla. 

V rámci dotačního programu „Nová Zelená Úsporám“ je možné dosáhnout na podporu pro 

výměnu hlavního tepelného zdroje. Vzhledem k tomu, že tato rekonstrukce počítá i se za-

teplením RD, a nikoliv pouze s výměnou zdroje tepla, tak projekt spadá do podoblasti pod-

pory C.1, která je určena pro výměnu zdroje tepla společně využitím dotačního programu 

A.1. Výše podpory jsou znázorněny v tab. 24: 

Tab. 24: Maximální výše podpory pro výměnu hlavního zdroje tepla. [54] 

Podoblast 

podpory 
Typ zdroje 

Výše podpory [Kč/dům] dle po-

doblasti 

C.1.6 Tepelné čerpadlo země – voda 100 000 

C.1.7 Tepelné čerpadlo vzduch – voda 75 000 

C.1.8 Plynový kondenzační kotel 18 000 

6.1. Rozbor otopné soustavy 

Topnými tělesy jsou trubkové svazky s hliníkovými lamelami typu U 545. Bližší rozbor te-

pelného výkonu instalovaných těles v jednotlivých místnostech znázorňuje tab. 25 a bližší 

informace k topným tělesům jsou ve třetí příloze tohoto dokumentu. 
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Z tab. 25 je patrné, že teplotní spád 55/45 °C, který je typickým pro kondenzační kotle, do-

stačuje pro obývací místnosti u obálky budovy. Není, avšak dostatečný pro koupelny a ku-

chyně, kde kvůli hygienickým předpisům bylo počítáno s minimální výměnou vzduchu 3krát 

větší než u obývacích pokojů. Vzhledem k tomu, že tyto návrhové podmínky, kdy venkovní 

teplota dosahuje ‒15 °C, bývají pouze pár hodin/dní v roce, můžeme říci, že po rekonstrukci 

je pro nás tento teplotní spád dostačující. V období nižších teplot kotel sepne na vyšší teplotu 

na úkor snížení účinnosti. 

V případě provozování otopného systému na teplotním spádu 45/35 °C, musí majitelé domu 

zvětšit topná tělesa téměř ve všech místnostech, a to hlavně v koupelnách a kuchyních. 

U těchto místností by se dalo uvažovat o podlahovém topení. 

6.2. Nahrazení stávajícího zdroje tepla za plynový kondenzační kotel 

Byl vybrán kondenzační kotel značky Thermona, protože v Letovicích je servis těchto kotlů, 

a navíc majitelé domu znají zaměstnance v tomto servisu. Z kondenzačních kotlů značky 

Thermona byl zvolen kotel THERM 25 KDZ, kvůli širokému rozsahu modulace výkonu od 

2,5 do 25 kW. Díky nízkému minimálnímu výkonu nebude docházet k cyklování kotle. 

V kotli je vestavěný 55 l zásobník na ohřev TUV. Přehled předpokládaných nákladů, pokud 

se nebude zasahovat do otopného systému, obsahuje tab. 26: 

Tab. 26: Náklady na výměnu stávajícího kotle za kondenzační plynový kotel. [57, 58] 

Kotel Therm 25 KDZ [Kč]          56 749 

Montáž plynového kotle 

[Kč] 

Práce             5 000 

Materiál             3 900 

Spuštění do provozu             3 000 

Revize – plyn             2 000 

Vyvložkování komínu [Kč]          20 000 

Celkem [Kč]          90 649 

Při přestavbě domu byla přivedena přípojka plynu do kotelny, protože se počítalo se zapo-

jením atmosférického kotle. K tomuto zapojení v minulosti nedošlo. Díky tomu není nutné 

počítat s náklady na plynofikaci pozemku a domu. 

6.3. Nahrazení stávajícího zdroje tepla za tepelné čerpadlo 

Do srovnání bylo vybráno TČ vzduch/voda od firmy Samsung s výkonem 9 kW a k němu 

jakožto bivalentní zdroj topná spirála o výkonu 9 kW umístěná v zásobníku TUV. TČ 

SAMSUNG EHS split 9 kW má COP faktor 4,48 a garantovaný 90% výkon při venkovní 

teplotě −10 °C. Podrobný přehled nákladů je obsažen v tab. 27. [59] 

Tab. 27: Cenová nabídka TČ Samsung od firmy ECO Heating & Cooling group s. r. o. [59] 

Množství Název Cena [Kč] 

1 ks 
AE090JXEDGH/EU Venkovní jednotka 9 kW  na-

pájení 380V 
63 278 

1 ks AE090JNYDGH/EU Vnitřní hydraulická jednotka 83 133 

1 ks 
Zásobník TV 200l, přepínací ventil a propojení na 

TUV 
19 500 

1 ks Topná spirála 9 kW 8 500 

10 m Chladírenské potrubí včetně montáže 6 500 
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1 Doprava 1 500 

1 Stojan venkovní jednotky 2 500 

1 
Montáž (1x venkovní jednotka, 1x vnitřní jed-

notka), uvedení do provozu 
8 500 

1 Napojení na topný systém 5 500 

Cena celkem bez DPH 199 911 

Cena celkem s 15 % DPH 229 898 

Druhou variantou TČ země/voda bylo zvoleno TČ švédské značky IVT a její tepelné čerpa-

dlo IVT GEO 312 C. Rozsah výkonu 3 – 12 kW. S vnitřním zásobníkem TV 190 l a elek-

trickým kotlem s kaskádovým spínáním 3–6–9 kW. Výrobce zde udává vysoké SCOP 5,6. 

Tato varianta byla zvolena kvůli vysoké výstupní teplotě, která je až 65 °C a vysokému 

SCOP. U domu je zahrada s velkým pozemkem, proto byl zvolen plošný zemní kolektor 

namísto hlubinného vrtu. Pro TČ o tomto výkonu je zapotřebí pozemek o ploše 540 m2. Tab. 

28 ukazuje cenovou nabídku firmy IVT. 

Tab. 28: Cenová nabídka vč. DPH firmy IVT pro TČ IVT GEO 312 C. [60, 61] 

Množství Název Cena [Kč] 

1ks Set IVT GEO 312C s elektrokotlem 201 000 

1ks Zásobník TV 190 l, přepínací ventil a propojení na TUV 28 000 

10 m Chladírenské potrubí včetně montáže 6 500 

1 Doprava 2 500 

900 m Plošný kolektor 105 000 

1 Montáž a uvedení do provozu 10 000 

1 Napojení na topný systém 6 000 

Cena celkem vč. 15 % DPH 358 500 

6.4. Ekonomické zhodnocení 

Na plynový kondenzační kotel spadá v rámci programu „Nová Zelená Úsporám“ dotace ve 

výši 18 000 Kč, na TČ vzduch/voda 75 000 Kč a země/voda 100 000 Kč. Celkové náklady 

po odečtení dotací jsou uvedeny v tab. 29 a stejně tak odhadované roční provozní náklady. 

Tab. 29: Přehled celkových pořizovacích a provozních nákladů po odečtení dotační podpory. 

Hlavní zdroj tepla 
Kondenzační ply-

nový kotel [Kč] 

TČ vzduch/voda 

[Kč] 
TČ země/voda [Kč] 

Pořizovací náklady   72 649 Kč   154 898 Kč   258 500 Kč 

Pro-

vozní 

náklady 

Vytápění 19 757 Kč 15 064 Kč   7 500 Kč 

Ohřev TUV   4 974 Kč   1 935 Kč   1 548 Kč 

Elektřina   11 017 Kč   6 106 Kč   6 106 Kč 

Platby   5 112 Kč   7 500 Kč   7 500 Kč 

Servis a údržba   1 800 Kč   1 000 Kč   1 000 Kč 

Celkové provozní náklady   42 660 Kč   31 605 Kč   23 654 Kč 

Pro zhodnocení finanční návratnosti jednotlivých zdrojů energie se musí započítat veškeré 

náklady, protože např. u tepelného čerpadla bude dosaženo výhodnějšího el. tarifu D57. Do 

ekonomického zhodnocení se vstupuje s předpoklady, které jsou uvedené v tab. 30. Jako 

vstupní kapitál je uvažována částka 126 142 Kč. 
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Tab. 30: Vstupní parametry pro ekonomické zhodnocení. 

Jednotlivé vari-

anty 
Původní kotel 

Plynový kon-

denzační kotel 

TČ 

vzduch/voda 
TČ země/voda 

Roční provozní 

náklady [Kč] 
62 101 42 660 31 605 23 654 

Ušetřeno každý rok [Kč] 19 441 30 496 38 447 

Úvěr ve výši [Kč] 300 000 382 256 485 858 

Roční splátky (po dobu 25 let) [Kč] 16 572 21 108 27 132 

Každým rokem ušetřeno po uhra-

zení roční splátky [Kč] 
2 869 9 388 11 315 

Vlastní investice [Kč] 126 142 

Roční úspora provozu domácnosti dosahuje vyšší částky než výše splátky. Platí to pouze za 

předpokladu, že vstupní investice bude v hodnotě 126 142 Kč a firma bude ochotna počkat 

na částečné zaplacení faktury z dotací, které se vyplácí až po realizaci projektu. Obr. 28. 

znázorňuje, jak se vyvíjí investice v horizontu 25 let. Do celkového ekonomického zhodno-

cení bylo zohledněno úročení vlastního kapitálu, kdyby nebyl použit na renovaci RD, ale byl 

uvedený finanční obnos vložen do podílových fondů či jiné alternativy investování s celko-

vým úročením 2 %. Celkový průběh ekonomického zhodnocení pro tyto varianty se nachází 

ve čtvrté příloze. 

 

Obr. 28: Ekonomické zhodnocení výměny zdroje tepla a zateplení. 

-900

-800

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

0 5 10 15 20 25

In
v
es

ti
ce

 [
ti

s.
 K

č]

Čas [roky]

Ekonomické zhodnocení výměny zdroje tepla a rekonstrukcí "B + J + O"

Plynový kondenzační kotel TČ vzduch/voda TČ země/voda



Snižování energetické náročnosti obytného objektu Bc. Michal Drápal 

69 

 

Diskuze 

Nejlepší návratnost investice vyšla u izolace obvodových stěn fasádním polystyrénem 

EPS 70F o tloušťce 160 mm. Už na začátku výpočtu bylo zvoleno, že se zateplovat budou 

pouze 3 stěny ze 4, protože východní štít je z velké části tvořen nevytápěnými prostory. 

Pokud bychom počítali se zateplením i východního štítu, cena izolace venkovních stěn by 

vzrostla o dalších 100 tis. Kč. Tato stěna je tvořena cihlami YTONG, proto její tepelně izo-

lační vlastnosti jsou podstatně lepší než u původní zástavby a finanční obnos vložený do 

izolace této stěny by bylo vhodnější použít pro termální kolektor případně solární panel. 

Dále byly zvoleny plastová okna s izolačním trojsklem vzhledem k tomu, že dosahovaly 

nejlepších tepelně izolačních vlastností. Při izolaci půdy se počítá se zateplením podlahy 

půdy skelnou vatou ISOVER DOMO PLUS. Toto řešení bylo vybráno, protože půda není 

využívaná a východní štít nebyl zateplen, proto by zateplení krovu střechy i v budoucnu, kdy 

by domácnost uvažovala o využití půdních prostor, nebylo účinné. 

V dotačním programu „Nová Zelená Úsporám“ bylo dosaženo i na podporu výměny stáva-

jícího zdroje tepla, kdy díky vysokému rozdílu výše dotace vyšlo nejlépe TČ země/voda, 

které se společně s rekonstrukcí na snížení TZ rodinného domu vrátí do 25 let. U tepelného 

čerpadla je instalovaný bivalentní zdroj. Tímto zdrojem je elektrokotel, který pomáhá vy-

krývat potřebu tepla během nejchladnějších dnů. Životnost TČ se udává 25 let, ale životnost 

plošného zemního kolektoru je 50 let, a to dává možnost majitelům RD využít plošný ko-

lektor po životnost 2 TČ. 

Celkové náklady na rekonstrukci jsou 984 tis. Kč a získaná dotace činí 372 tis. Kč. Zbylých 

612 tis. Kč bude financováno úvěrem od ČS ve výši 486 tis. Kč a vlastním kapitálem 126 tis. 

Kč. Celková výše splátek v průběhu 25 let činí 678 tis. Kč a každým rokem bude ušetřeno 

po odečtení splátek 11 tis. Kč. 
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Závěr 

Tato práce se zabývá problematikou, která trápí téměř každou domácnost v ČR a tou je účet 

za energie. Cílem práce byl výpočet tepelné ztráty, návrh na snížení energetické náročnosti 

a výměna stávajícího zdroje tepla za plynový kondenzační kotel a tepelné čerpadlo. Jednot-

livé cíle práce byly technickoekonomicky zpracovány a posouzeny. Subjektem práce je tra-

diční český rodinný dům. 

V úvodní části textu jsme se zaměřili na teoretické přiblížení problematiky. Byly popsány 

jednotlivé druhy tepelné ztráty a možnosti snížení těchto ztrát. Následující kapitola je věno-

vaná typům zdrojů tepla, kdy jsou představeny jak konvenční, tak i nekonvenční zdroje. 

Poslední část úvodu patří popisu zvoleného rodinného domu. Celá rešeršní část byla psána 

tak, aby byla uchopitelná i pro laika, který nemá o problematice hlubší povědomí. 

Tepelná ztráta rodinného domu byla vypočítaná v souladu s normou ČSN EN 12831-1, která 

nahradila dříve používanou normu ČSN 06 0210. Tato norma nám zároveň stanovila po-

třebný tepelný výkon zdroje tepla. Vypočtená tepelná ztráta byla zkontrolována pomocí on-

line kalkulátoru a zároveň výpočtem pomocí údajů z roku 2015 a 2016, kdy majitelé domu 

poskytli údaje o celkovém množství spotřebovaného paliva. Jednotlivé výsledky se od sebe 

lišily v rámci několika procent. 

V práci je představeno a zpracováno mnoho způsobů snížení tepelné ztráty a všechny jsou 

posuzovány vzhledem k návratnosti investice. Ta byla posouzena na základě aktuální ceny 

domácnosti za 1 GJ tepla. Cena 1 GJ tepla pro tuto domácnost byla výpočtem stanovena na 

265 Kč. Tato cena je více než dvakrát nižší než při zásobováním dálkovým teplem z tepláren. 

Nejvýhodnějším řešením vyšlo pouhé zateplení podlahy půdy, protože byla vybrána nepo-

chozí varianta. V této práci jsme se ale zaměřili na komplexní řešení, kdy jsme společně 

s izolací venkovních stěn, výměny oken a zateplení podlahy půdy, uvažovali i o výměně 

zdroje tepla. 

Poslední část je proto věnována výměně zdroje tepla a jeho ekonomickému zhodnocení. Ná-

vrstnost investice do zateplení je posuzována společně s opatřeními na snížení tepelné ztráty 

objektu. Do našeho zhodnocení je vyneseno částečné financování úvěrem, dotace a možné 

úročení vlastního kapitálu, pokud bychom ho neinvestovali do rekonstrukce. 

Vzhledem k velmi nízké ceně za 1 GJ tepla, není žádná rekonstrukce výhodná, kromě zatep-

lení podlahy půdy, ani výměna zdroje tepla. Nicméně, kvůli zpřísnění emisních požadavků 

na Ekodesign kotlů musí domácnost počítat minimálně s budoucí výměnou zdroje tepla. U 

této výměny se nabízí dotační program „Kotlíková dotace“, anebo námi uvažovaný dotační 

program „Nová Zelená Úsporám“. 

Závěrem bych chtěl říci, že ať už se domácnost rozhodne pouze pro výměnu kotle nebo pro 

komplexní řešení, které je popsáno v této práci, vždy bude nejvýhodnějším řešením využití 

dotačních titulů. Od září roku 2022 se navíc budou majitelé používající kotle nesplňující 

emisní limity 4 a 5 vystavovat riziku pokuty. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

Symbol Veličina Jednotka 

Ak Plocha stavební části m2 

bu Teplotní redukční činitel zahrnující teplotní rozdíl mezi vytápě-

nými a nevytápěnými místnostmi 
 

CC Převodní koeficient  

COP Topný faktor  

cp Měrná tepelná kapacitu vzduchu ve vnitřních výpočtových prosto-

rech 
kJ∙kg-1∙K-1 

d Počet dnů otopného období 
 

di Tloušťka m 

EA Měrná roční potřeba tepla na vytápění po realizaci kWh∙m-2∙rok-1 

ei Stínící činitel 
 

ek Korekční činitel vystavení povětrnostním vlivům 
 

el Korekční činitel vystavení povětrnostním vlivům při výpočet te-

pelných mostů 

 

fg1 Korekční činitel zohledňující vliv ročních změn venkovní teploty 
 

fg2 Korekční činitel zohledňující rozdíl mezi roční průměrnou a roční 

výpočtovou teplotou 

 

fi,j Redukční teplotní činitel korigující teplotní rozdíl mezi soused-

ními místnostmi a venkovní výpočtovou teplotou 

 

fRH Korekční součinitel závisející na době zátopu W∙m-2 

g Energetická propustnost  

Gw Korekční činitel zohledňující vliv spodní vody 
 

h Entalpie KJ∙kg-1 

HCK Počet hodin v režimu zahřívání skříně kompresoru kW 

Hk Výhřevnost kJ∙K-1 

HOFF Počet hodin ve vypnutém stavu h∙rok-1 

HSB Počet hodin v pohotovostním režimu h∙rok-1 

HT,ie Součinitel tepelné ztráty prostupem pláště budovy W∙K-1 

HT,ig Součinitel tepelné ztráty prostupem do zeminy W∙K-1 

HT,ij Součinitel tepelné ztráty prostupem do místnosti vytápěné na vý-

razně jinou teplotu 

W∙K-1 

HT,iue Součinitel tepelné ztráty prostupem přes nevytápěné prostory W∙K-1 

HTi,SO Součinitel tepelné ztráty počítaný z vnitřních rozměrů bez tepel-

ných mostů 

W∙K-1 

HTO Počet hodin ve vypnutém stavu na termostatu h∙rok-1 

HTo,out Součinitel tepelné ztráty počítaný z vnějších rozměrů W∙K-1 

HV,i Součinitel návrhové tepelné ztráty větráním W∙K-1 

ll Délka lineárních tepelných mostů m 



Snižování energetické náročnosti obytného objektu Bc. Michal Drápal 

75 

 

mk hmotnost paliva kg 

n50 Intenzita výměny vzduchu za hodinu h-1 

nmin Minimální intenzita výměny vzduchu za hodinu h-1 

p Tlak Pa 

Paux Elektrický příkon pro překonání tlakové ztráty kW 

Pc Elektrický příkon kW 

PCK Příkon v režimu zahřívání skříně kompresoru kW 

PJ Petajoule  

POFF Příkon ve vypnutém stavu kW 

PSB Příkon jednotky v pohotovostním režimu kW 

PTO Příkon jednotky v pohotovostním režimu (vyp. termostat) kW 

QH Roční potřeba tepla kWh 

QHE Roční potřeba el. Energie na vytápění kWh 

Qr Roční potřeba tepla  J 

QTUV,d Denní potřeba tepla pro ohřev TUV J 

QTUV,r Roční potřeba tepla pro ohřev TUV J 

Qz,s Teplo získané spálením paliva J 

Rse Odpor přestupu tepla na vnější straně m2∙K∙W-1 

Rsi Odpor přestupu tepla na vnitřní straně m2∙K∙W-1 

RD Rodinný dům  

s Suchost 
 

SCOP Sezónní topný faktor 
 

SCOPon Topný faktor v aktivním režimu 
 

∆T Rozdíl teplot °C 

t2 Teplota vody na výstupu z bojleru °C 

tsvl Teplota studené vody na vstupu do bojleru v létě °C 

tsvz Teplota studené vody na vstupu do bojleru v zimě °C 

TC Teplota kondenzace °C 

TČ Tepelné čerpadlo  

TE Teplota odpařování °C 

TUV Teplá užitková voda  

TZ Tepelná ztráta  

U Součinitel prostupu tepla W∙m-2∙K-1 

Uem Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy W∙m-2∙K-1 

Uequiv,bf  Ekvivalentní součinitel prostupu tepla pro podzemní podlaží W∙m-2∙K-1 

Uequiv,k  Ekvivalentní součinitel prostupu tepla stavební částí 
 

Uk Součinitel prostupu tepla stavební částí W∙m-2∙K-1 

Upodlahy Součinitel prostupu tepla podlahou W∙m-2∙K-1 

V Vytápěný objem místnosti m3 

V2p Celková potřeba vody za 1 den m3∙den-1 



Vysoké učení technické v Brně 

Energetický ústav 

Odbor energetického inženýrství 

76 

 

Vi Výměna vzduchu ve vytápěném prostoru m3∙s-1 

Vinf,i Výměna vzduchu infiltrací m3∙s-1 

VK Konstrukční výška m 

Vm Objem místnosti m3 

Vmin,i Minimální požadovaná výměna vzduchu m3∙s-1 

VS Světlá výška m 

z Koeficient energetických ztrát systému 
 

εi Výškový korekční činitel 
 

η Účinnost 
 

θe Venkovní teplota °C 

θint,i Výpočtová vnitřní teplota °C 

θm,e Průměrná venkovní teplota během otopného období °C 

θnp,e  Teplota otopného období °C 

λ  Součinitel tepelné vodivosti W∙m-1∙K-1 

λ  Přebytek vzduchu (pro kapitolu 2.1.2) 
 

ρ Hustota kg∙m-3 

τ Světelná propustnost 
 

Φ Tepelný výkon kW 

Φc,20 Návrhová tepelná ztráta místností vytápěných na 20 °C W∙K-1 

Φc,h ,20 Součet hodinových tepelných ztrát místností vytápěných na 20 °C W 

Φc,ih ,20 Hodinová tepelná ztráta místností vytápěných na 20 °C W 

Φc,ih ,24 Hodinová tepelná ztráta místností vytápěných na 24 °C W 

ΦHL Tepelný výkon 
 

ΦRH,i Zátopový tepelný výkon W 

ΦT,i Návrhová tepelná ztráta prostupem tepla W∙K-1 

ΦV,i Návrhová tepelná ztráta větráním W∙K-1 

Ψl Činitel lineárního prostupu tepla lineárního tepelného mostu W∙m-1∙K-1 

Ψli,SO Činitel lineárního prostupu tepla lineárního tepelného mostu při 

počítání z vnitřních rozměrů domu 

W∙m-1∙K-1 
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Příloha 1: Fotodokumentace domu 

 

Obr. 1.1: Pohled na dům z jižní strany. 

 

Obr. 1.2: Pohled na dům ze západní strany. 
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Obr. 1.3: Pohled na dům z východní strany. 

 

Obr. 1.4: Pohled na dům ze severní strany. 
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Obr. 1.5: Kotel VIADRUS U22. 
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Příloha 2: Výpočet tepelné ztráty rodinného domu 

Tab. 2.1: Přehled součinitelů tepelné vodivosti jednotlivých materiálů. [64] 

Stanovení stavebních údajů (rozměry a tepelné vlastnosti)  

Tepelný odpor při přestupu tepla (stavební částí)  

Kód stavebního 

materiálu 
Popis 

Návrhový součinitel 

tepelné vodivost  

λ* 

W∙m-1∙K-1 

1 Zdivo z plných pálených cihel CP 290*140*65 0,84 

11 Cementová omítka 0,88 

12 Vápenocementová omítka 0,99 

13 Cementová malta 1,16 

21 Stropní konstrukce z tvarovek HURDIS 0,6 

22 Beton ze škváry 0,75 

23 Minerální vata 0,039 

24 Dřevěná deska 0,12 

25 Škvára ulehlá 0,27 

26 Lepenka 0,21 

27 Dlažba keramická 1,01 

28 Beton hutný 1,23 

29 Polystyrén pěnový 0,037 

31 Zdvojená okna 2,5 

Tab. 2.2: Výpočet součinitele přestupu tepla pro jednotlivé stavební část v domě. 

Výpočet součinitele přestupu tepla pro stavební části 

Označení d λ R Uk 

Stavební 

část 
Materiál/ Tepelný odpor m W∙m-1∙K-1 m2∙K∙W-1 W∙m-2∙K-1 

Obvodová 

stěna pů-

vodní - CP 

41   0,13   

11 0,02 0,88 0,02   

1 0,45 1,10 0,40   

12 0,02 0,99 0,02   

42   0,03   

Celková tloušťka a Uk 0,48   0,60 1,66 

Obvodová 

stěna nová - 

YTONG 

41   0,13   

11 0,02 0,88 0,02   

2 0,38 0,12 3,23   

12 0,02 0,99 0,02   

42   0,03   

Celková tloušťka a Uk 0,41   3,43 0,29 

Vnitřní 

stěna pů-

vodní - CP 

41   0,13   

11 0,02 0,88 0,02   

1 0,29 1,10 0,26   

11 0,02 0,88 0,02   
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41   0,13   

Celková tloušťka a Uk 0,32   0,56 1,79 

Vnitřní 

stěna 

 nová - CP 

43   0,10   

11 0,02 0,88 0,02   

1 0,16 0,84 0,19   

11 0,02 0,88 0,02   

43   0,10   

Celková tloušťka a Uk 0,19   0,42 2,36 

Strop - re-

konstruo-

vaný 

43   0,10   

11 0,02 0,88 0,02   

24 0,03 0,12 0,21   

23 0,05 0,04 1,28   

24 0,03 0,12 0,21   

22 0,10 0,75 0,13   

Celková tloušťka a Uk 0,22   1,95 0,51 

Strop - nový 

43   0,10   

11 0,02 0,88 0,02   

21 0,08 0,60 0,13   

25 0,10 0,27 0,37   

23 0,05 0,04 1,28   

26 0,01 0,21 0,02   

22 0,08 0,75 0,11   

Celková tloušťka a Uk 0,33   2,03 0,49 

Podlaha nad 

zeminou 

(koupelna, 

chodba, 

WC) 

44   0,17   

27 0,02 1,01 0,01   

28 0,01 1,23 0,01   

26 0,01 0,21 0,02   

29 0,05 0,04 1,35   

22 0,08 0,75 0,11   

Celková tloušťka a Uk 0,16   1,67 0,60 

Podlaha nad 

zeminou 

(kuchyně, 

obývací po-

koje) 

44   0,17   

24 0,03 0,12 0,21   

26 0,01 0,21 0,02   

29 0,05 0,04 1,35   

22 0,08 0,75 0,11   

Celková tloušťka a Uk 0,16   1,86 0,54 

Tab. 2.3: Součinitel přestupu tepla pro jednotlivé otvorové výplně. [64] 

Popis 
Uk 

W∙m-2∙K-1 

Zdvojená okna se dvěma skly 2,5 

Domovní dřevěné s jedním sklem 4,7 

Vnitřní dřevěné zasklené jedním sklem ze 2/3 3 

Domovní kovové s jedním sklem 6,5 
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Tab. 2.4: Uvažované tepelné mosty v konstrukcích pro pálené cihly. 

Tepelné mosty přímo do venkovního prostředí 

Pálené cihly 

Kód 
Směr tepel-

ného mostu 
Popis 

Ψl 

W∙m-1∙K-1 

01 svislý Tepelný most procházející vnějšími rohy obálky. 0,14 

02 vodorovný Tepelný most vznikající u základní desky. 0,57 

03 vodorovný 
Tepelný most vznikající přechodem z přízemí do prv-

ního patra. 
0,43 

04 svislý Tepelný most v místech vnitřních příček. 0,14 

05  Okna a dveře. 0,57 

 Tab. 2.5: Uvažované tepelné mosty v konstrukcích pro cihly YTONG. 

Tepelné mosty přímo do venkovního prostředí 

YTONG 

Kód 
Směr tepelného 

mostu 
Popis 

Ψl 

W∙m-1∙K-1 

11 svislý Tepelný most procházející vnějšími rohy obálky. 0,04 

12 vodorovný Tepelný most vznikající v rozích u podlahy. 0,11 

13 vodorovný Tepelný most vznikající v rozích u stropu. 0,15 

14 svislý Tepelný most v místech vnitřních příček. 0,04 

15  Okna a dveře. 0,17 

Tab. 2.6: Přehled jednotlivých zkratek pro označení typů konstrukcí. 

Typ konstrukce 

SO stěna venkovní (ochlazovaná) 

SN stěna vnitřní (neochlazovaná i ochlazovaná) 

DN dveře vnitřní (neochlazované) 

OZ okno zdvojené 

PDL podlaha 

STR strop 

DO dveře venkovní (ochlazované) 

Tab. 2.7: Základní předpoklady pro výpočet, které nebyly zmíněny v kapitole 4.1. 

Základní informace o jednotlivých místnostech 

Popis 
Ozna-

čení 

θint,i Ak VK VS VM V 

[°C] m2 m m m3 m3 

Chodba 1.2 20 19,15 2,8 2,6 49,78 53,61 

Schodiště + Chodba 2. patro 1.3 a 2.1 20 14,5 2,8 2,6 37,7 37,70 

Obývací pokoj I 1.6 20 23,97 2,8 2,6 62,32 67,12 

Kuchyně I 1.7 20 18,20 2,8 2,6 47,32 50,96 

Koupelna 1.8 24 17,85 2,8 2,6 46,41 49,98 

WC  1.9 20 4,00 2,8 2,6 10,40 11,20 

Kuchyně II 1.10 20 12,21 2,8 2,6 31,75 34,19 

Obývací pokoj II 1.11 20 19,00 2,8 2,6 49,40 53,20 

Ložnice I 1-2 20 24,00 2,8 2,6 62,40 67,20 
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Ložnice II 2.2 20 15,60 2,8 2,6 40,56 43,68 

Obytná místnost I 2.3 20 20,25 2,8 2,6 52,65 56,70 

Obytná místnost II 2.4 20 14,10 2,8 2,6 36,66 39,48 

Obytná místnost III 2.6 20 10,36 2,8 2,6 26,94 29,01 

WC 2.7 20 5,50 2,8 2,6 14,30 15,40 

Koupelna 2.8 24 7,50 2,8 2,6 19,50 21,00 

Obývací pokoj IV 2.9 20 15,00 2,8 2,6 39,00 42,00 

Tab. 2.8: Výpočet místnosti 1.2 – chodba. 

NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON - 1.2   

  

ΦHL = ∑ ΦT,i + ∑ ΦV,i + ∑ ΦRH,i W 2534,84   

  
       

TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM 
 

 

ΦT,i = (HT,ie + HT,iue +  HT,ig + HT,ij)  ∙  (θint,i- θe) W 1636,17 

       

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí  

HT,ie =  ∑ Ak ∙

k

Uk ∙ ek + ∑ Ψl ∙

l

ll ∙ el W/K 19,98 

 

 

 

Popis stavební části Ak Uk ek Ak∙Ukc∙ek  

Orientace 
Typ kon-

strukce 
m2 W/m2.K - W/K 

 

J SO 4,06 0,29 1 1,18  

J DO 2 4,7 1 9,4  

J OZ 2,52 2,5 1 6,3  

Celková hodnota tepelné ztráty 

prostupem (bez TM) 
∑ Ak ∙

k

Uk ∙ ek W/K 16,88  

 
Tepelné 

mosty   
Ψl ll el Ψl∙ll∙el 

 

Kód   W/m.K m - W/K  

14   0,04 5,2 1 0,21  

13   0,15 3 1 0,45  

12   0,11 3 1 0,33  

15   0,17 12,4 1 2,11  

Celková hodnota tepelné ztráty 

prostupem TM 
∑ Ψl ∙

l

ll ∙ el 

W/K 
3,10  

 

Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory  

HT,iue = ∑ Ak ∙ Uk ∙ bu + ∑ Ψl ∙ Il ∙ bu

lK

 W/K 25,03 

 

 

 

Popis stavební části Ak Uk bu Ak∙Uk∙bu  
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Místnost 
Typ kon-

strukce 
m2 W/m2.K - W/K 

 

S - 1.1 SN 1,4 1,66 0,8 1,86  

S - 1.1 DN 1,98 6,5 0,8 10,30  

V - 1.4 a 1.5 SN 5,54 0,29 0,4 0,65  

V - 1.4 DN 1,78 4,7 0,4 3,35  

V - 1.5 DN 1,78 4,7 0,4 3,35  

Celková hodnota tepelné ztráty 

prostupem (bez TM) 
∑ Ak ∙ Uk ∙ bu

K

 W/K 19,50  

 
Tepelné 

mosty   
Ψl ll el Ψl∙ll∙el  

Kód   W/m.K m - W/K  

06   0,14∙bu 5,2 1 0,58  

07   0,57∙bu 1,3 1 0,59  

08   0,43∙bu 1,3 1 0,45  

09   0,57∙bu 5,96 1 2,72  

16   0,04∙bu 2,6 1 0,04  

17   0,11∙bu 3,5 1 0,15  

18   0,15∙bu 3,5 1 0,21  

19   0,17∙bu 11,52 1 0,78  

Celková hodnota tepelné ztráty 

prostupem TM 
∑ Ψl ∙ Il ∙ bu

l

 W/K 5,53  

 

Tepelné ztráty do přilehlé zeminy  

HT,ig = fg1 ∙ fg2 ∙ (∑ Ak ∙ Uequiv,k) ∙ Gw

K

 W/K 4,94 

 

 

 

Výpočet B' 

Ag P B'=2∙Ag/P  

m2 m m  

19,15 35,9 1,07  

Stanovení součinitele prostupu tepla pod-

lahou 

Ak Uequiv,k Ak∙Uequiv,k  

m2 W/m2.K W/K  

19,15 0,37 7,14  

Stanovení korekčních činitelů 

fg1 fg2 Gw  

- - -  

1,45 0,48 1  

Celková hodnota tepelné ztráty 

do přilehlé zeminy 

HT,ig 

W/K 

4,94 

Tepelné ztráty do nebo z prostorů vytápěných na rozdílné teploty  

HT,ij = ∑ fi,j ∙ Ak ∙ Uk

k

 W/K -3,20 

 

 

 

Popis stavební části Ak Uk fij Ak∙Uk∙fij  
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Místnost 
Typ kon-

strukce m2 
W/m2.K 

- W/K  
Z - 1.8 SN 2,12 2,36 -0,24 -1,19  
Z - 1.8 DN 1,78 4,7 -0,24 -2,01  

Celková hodnota tepelné ztráty 

prostupem (bez TM) 
∑ fi,j ∙ Ak ∙ Uk

k

 W/K -3,20  

        

TEPELNÁ ZTRÁTA VĚTRÁNÍM   

  

ΦV,i = HV,i ∙ (θint,i-θe) W 592,35   

  

Výpočet součinitele návrhové tepelné ztráty větráním   

HV,i = 0,34 ∙ Vi̇ W/K 16,92   

  

Přirozené větrání 

V̇inf,i V̇min,i V̇i   

m3/h m3/h m3/h   

49,78 24,89 49,78   
       

ZÁTOPOVÝ TEPELNÝ VÝKON    

   

ΦRH,i = Ai ∙ fRH W 306,32    

   

Stanovení zátopového výkonu 

Ai fRH    

m2 W/m2 
   

19,15 16    

Tab. 2.9: Výpočet místnosti 1.3 a 2.1 

NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON 1.3 a 2.1   

  

ΦHL = ∑ ΦT,i + ∑ ΦV,i + ∑ ΦRH,i W 959,09   

  

       

TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM 

ΦT,i = (HT,ie + HT,iue +  HT,ig + HT,ij)  ∙  (θint,i- θe) W 278,46 

Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory  

HT,iue = ∑ Ak ∙ Uk ∙ bu + ∑ Ψl ∙ Il ∙ bu

lK

 W/K 12,18 

 

 

 

Popis stavební části Ak Uk bu Ak∙Uk∙bu  

Místnost 
Typ kon-

strukce 
m2 W/m2.K - W/K 

 

3.1 STR 14,5 0,33 0,9 4,31  
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J - 2.5 SN 5,2 2,36 0,4 4,90  

Celková hodnota tepelné ztráty pro-

stupem (bez TM) 
∑ Ak ∙ Uk ∙ bu

K

 W/K 9,21  

 

Tepelné mosty   Ψl ll el Ψl∙ll∙el  

Kód   W/m.K m - W/K 
 

18   0,15∙bu 19,6 1 2,65  

06   0,05∙bu 2,6 1 0,05  

07   0.2∙bu 2 1 0,16  

08   0.15∙bu 2 1 0,12  

Celková hodnota tepelné ztráty pro-

stupem TM 
∑ Ψl ∙ Il ∙ bu

l

 W/K 2,98  

 

Tepelné ztráty do nebo z prostorů vytápěných na rozdílné teploty  

HT,ij = ∑ fi,j ∙ Ak ∙ Uk

k

 W/K -4,23 

 

 

 

Popis stavební části Ak Uk fij Ak∙Uk∙fij  

Orientace 
Typ kon-

strukce 
m2 W/m2.K - W/K 

 
V - 2,8 SN 3,94 2,36 -0,24 -2,22  
V - 2,8 DN 1,78 4,7 -0,24 -2,01  

Celková hodnota tepelné ztráty pro-

stupem (bez TM) 
∑ fi,j ∙ Ak ∙ Uk

k

 W/K -4,23  

 
     

  

TEPELNÁ ZTRÁTA VĚTRÁNÍM   

  

ΦV,i = HV,i ∙ (θint,i-θe) W 448,63   

  

Výpočet součinitele návrhové tepelné ztráty větráním   

HV,i = 0,34 ∙ Vi̇ W/K 
12,82 

  
  

  

Přirozené větrání 

V̇inf,i V̇min,i V̇i   

m3/h m3/h m3/h 
  

37,70 18,85 37,70   

       

ZÁTOPOVÝ TEPELNÝ VÝKON    

   

ΦRH,i = Ai ∙ fRH W 232    

   

Stanovení zátopového výkonu 

Ai fRH    

m2 W/m2 
   

14,50 16    
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Tab. 2.10: Výpočet místnosti 1.6. 

NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON 1.6  

 

ΦHL = ∑ ΦT,i + ∑ ΦV,i + ∑ ΦRH,i W 3434,12  

 

      

TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM 

ΦT,i = (HT,ie + HT,iue +  HT,ig + HT,ij)  ∙  (θint,i- θe) W 2308,97 

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 

HT,ie =  ∑ Ak ∙

k

Uk ∙ ek + ∑ Ψl ∙

l

ll ∙ el W/K 60,38 

Popis stavební části Ak Uk ek Ak∙Ukc∙ek 

Orientace 
Typ kon-

strukce 
m2 W/m2.K - W/K 

S SO 13,26 1,66 1 22,03 

Z SO 8,86 1,66 1 14,72 

Z OZ 3,36 2,5 1 8,4 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem (bez TM) 
∑ Ak ∙

k

Uk ∙ ek W/K 45,16 

Tepelné 

mosty   
Ψl ll el Ψl∙ll∙el 

Kód   W/m.K m - W/K 

01   0,14 2,6 1 0,36 

02   0,57 9,8 1 5,59 

03   0,43 9,8 1 4,21 

04   0,14 5,2 1 0,73 

05   0,57 7,6 1 4,33 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem TM 
∑ Ψl ∙

l

ll ∙ el W/K 15,22 

Tepelné ztráty do přilehlé zeminy 

HT,ig = fg1 ∙ fg2 ∙ (∑ Ak ∙ Uequiv,k) ∙ Gw

K

 W/K 5,59 

Výpočet B' Ag P B'=2∙Ag/P 
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m2 m m 

23,97 19,6 2,45 

Stanovení součinitele prostupu tepla 

podlahou 

Ak Uequiv,k Ak∙Uequiv,k 

m2 W/m2.K W/K 

23,97 0,34 8,08 

Stanovení korekčních činitelů 

fg1 fg2 Gw 

- - - 

1,45 0,48 1 

Celková hodnota tepelné 

ztráty do přilehlé zeminy 
HT,ig 

W/K 
5,59 

  

    
 

TEPELNÁ ZTRÁTA VĚTRÁNÍM  

 

ΦV,i = HV,i ∙ (θint,i-θe) W 741,63  

 

Výpočet součinitele návrhové tepelné ztráty větráním  

HV,i = 0,34 ∙ Vi̇ W/K 21,19 
  

 

 

Přirozené větrání 

V̇inf,i V̇min,i V̇i  

m3/h m3/h m3/h 
 

62,32 31,16 62,32  

      

ZÁTOPOVÝ TEPELNÝ VÝKON   

  

ΦRH,i = Ai ∙ fRH W 383,52   

  

Stanovení zátopového vý-

konu 

Ai fRH   

m2 W/m2 
  

23,97 16   

Tab. 2.11: Výpočet místnosti 1.7. 

NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON 1.7  

 

ΦHL = ∑ ΦT,i + ∑ ΦV,i + ∑ ΦRH,i W 2124,41  

 

      

TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM 

ΦT,i = (HT,ie + HT,iue +  HT,ig + HT,ij)  ∙  (θint,i- θe) W 988,55 

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
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HT,ie =  ∑ Ak ∙

k

Uk ∙ ek + ∑ Ψl ∙

l

ll ∙ el W/K 29,16 

Popis stavební části Ak Uk ek Ak∙Ukc∙ek 

Orientace Typ konstrukce m2 W/m2.K - W/K 

Z SO 7,04 1,66 1 11,70 

Z OZ 3,36 2,5 1 8,40 

Celková hodnota tepelné ztráty 

prostupem (bez TM) 
∑ Ak ∙

k

Uk ∙ ek W/K 20,10 

Tepelné 

mosty   
Ψl ll el Ψl∙ll∙el 

Kód   W/m.K m - W/K 

02   0,57 4 1 2,28 

03   0,43 4 1 1,72 

04   0,14 5,2 1 0,73 

05   0,57 7,6 1 4,33 

Celková hodnota tepelné ztráty 

prostupem TM 
∑ Ψl ∙

l

ll ∙ el W/K 9,06 

Tepelné ztráty do přilehlé zeminy 

HT,ig = fg1 ∙ fg2 ∙ (∑ Ak ∙ Uequiv,k) ∙ Gw

K

 W/K 4,36 

Výpočet B' 

Ag P B'=2∙Ag/P 

m2 m m 

18,20 18,2 2,00 

Stanovení součinitele prostupu tepla pod-

lahou 

Ak Uequiv,k Ak∙Uequiv,k 

m2 W/m2.K W/K 

18,20 0,35 6,31 

Stanovení korekčních činitelů 

fg1 fg2 Gw 

- - - 

1,45 0,48 1 

Celková hodnota tepelné ztráty 

do přilehlé zeminy 

HT,ig W/K 4,36 

Tepelné ztráty do nebo z prostorů vytápěných na rozdílné teploty 

HT,ij = ∑ fi,j ∙ Ak ∙ Uk

k

 W/K -5,28 



Vysoké učení technické v Brně 

Energetický ústav 

Odbor energetického inženýrství 

 

Popis stavební části Ak Uk fij Ak∙Uk∙fij 

Místnost Typ konstrukce m2 W/m2.K - W/K 

J - 1.8 SN 13,26 1,66 -0,24 -5,28 

Celková hodnota tepelné ztráty 

prostupem (bez TM) 
∑ fi,j ∙ Ak ∙ Uk

k

 W/K -5,28 

     
 

TEPELNÁ ZTRÁTA VĚTRÁNÍM  

 

ΦV,i = HV,i ∙ (θint,i-θe) W 844,66  

 

Výpočet součinitele návrhové tepelné ztráty větráním  

HV,i = 0,34 ∙ Vi̇ W/K 24,13 
  

 

 

Přirozené větrání 

V̇inf,i V̇min,i V̇i  

m3/h m3/h m3/h 
 

47,32 70,98 70,98  

      

ZÁTOPOVÝ TEPELNÝ VÝKON   

  

ΦRH,i = Ai ∙ fRH W 291,2   

  

Stanovení zátopového výkonu 

Ai fRH   

m2 W/m2 
  

18,20 16   

Tab. 2.12: Výpočet místnosti 1.8 

NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON 1.8 

ΦHL = ∑ ΦT,i + ∑ ΦV,i + ∑ ΦRH,i W 2364,93 

      

TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM 

ΦT,i = (HT,ie + HT,iue +  HT,ig + HT,ij)  ∙  (θint,i- θe) W 1156,23 

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 

W/K 14,06 
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HT,ie =  ∑ Ak ∙

k

Uk ∙ ek + ∑ Ψl ∙

l

ll ∙ el 

Popis stavební části Ak Uk ek Ak∙Ukc∙ek 

Orientace Typ konstrukce m2 W/m2.K - W/K 

Z SO 9,1 0,29 1 2,65 

J SO 12,54 0,29 1 3,66 

J OZ 0,36 2,5 1 0,90 

J OZ 0,36 2,5 1 0,90 

  STR 5,25 0,49 1 2,58 

Celková hodnota tepelné ztráty 

prostupem (bez TM) 
∑ Ak ∙

k

Uk ∙ ek W/K 10,69 

Tepelné 

mosty   
Ψl ll el Ψl∙ll∙el 

Kód   W/m.K m - W/K 

11   0,04 2,6 1 0,10 

12   0,11 8,6 1 0,95 

13   0,15 8,6 1 1,29 

14   0,04 5,2 1 0,21 

15   0,17 4,8 1 0,82 

Celková hodnota tepelné ztráty 

prostupem TM 
∑ Ψl ∙

l

ll ∙ el W/K 3,36 

Tepelné ztráty do přilehlé zeminy 

HT,ig = fg1 ∙ fg2 ∙ (∑ Ak ∙ Uequiv,k) ∙ Gw

K

 W/K 5,12 

      

Výpočet B' 

Ag P B'=2∙Ag/P 

m2 m m 

17,85 17,85 2,00 

Stanovení součinitele prostupu tepla pod-

lahou 

Ak Uequiv,k Ak∙Uequiv,k 

m2 W/m2.K W/K 

17,85 0,37 6,65 

Stanovení korekčních činitelů 

fg1 fg2 Gw 

- - - 

1,45 0,53 1 

Celková hodnota tepelné ztráty 

do přilehlé zeminy 

HT,ig W/K 5,12 

Tepelné ztráty do nebo z prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
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HT,ij = ∑ fi,j ∙ Ak ∙ Uk

k

 W/K 10,47 

Popis stavební části Ak Uk fij Ak∙Uk∙fij 

Orientace Typ konstrukce m2 W/m2.K - W/K 

S - 1.7 SN 13,26 1,66 0,22 4,84 

V - 1.2 SN 2,12 2,36 0,22 1,10 

V - 1.2 DN 1,78 4,70 0,22 1,84 

V -1.9 SN 5,20 2,36 0,22 2,69 

2.4 STR 10,50 0,51 0,22 1,18 

Celková hodnota tepelné ztráty 

prostupem (bez TM) 
∑ fi,j ∙ Ak ∙ Uk

k

 W/K 10,47 

     
 

TEPELNÁ ZTRÁTA VĚTRÁNÍM  

 

ΦV,i = HV,i ∙ (θint,i-θe) W 923,09  

 

Výpočet součinitele návrhové tepelné ztráty větráním  

HV,i = 0,34 ∙ Vi̇ W/K 23,67  

 

Přirozené větrání 

V̇inf,i V̇min,i V̇i  

m3/h m3/h m3/h 
 

46,41 69,62 69,62  

      

ZÁTOPOVÝ TEPELNÝ VÝKON   

  

ΦRH,i = Ai ∙ fRH W 285,6   

  

Stanovení zátopového výkonu 

Ai fRH   

m2 W/m2 
  

17,85 16   

Tab. 2.13: Výpočet místnosti 1.9. 

NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON 1.9  

 

ΦHL = ∑ ΦT,i + ∑ ΦV,i + ∑ ΦRH,i W 265,61  

 

      

TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM 
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ΦT,i = (HT,ie + HT,iue +  HT,ig + HT,ij)  ∙  (θint,i- θe) W 77,85 

      

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 

HT,ie =  ∑ Ak ∙

k

Uk ∙ ek + ∑ Ψl ∙

l

ll ∙ el W/K 2,87 

Popis stavební části Ak Uk ek Ak∙Ukc∙ek 

Orientace 
Typ kon-

strukce 
m2 W/m2.K - W/K 

J SO 5,04 0,29 1 1,47 

J OZ 0,16 2,5 1 0,4 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem (bez TM) 
∑ Ak ∙

k

Uk ∙ ek W/K 1,87 

Tepelné 

mosty   
Ψl ll el Ψl∙ll∙el 

Kód   W/m.K m - W/K 

12   0,11 2 1 0,22 

13   0,15 2 1 0,3 

14   0,04 5,2 1 0,208 

15   0,17 1,6 1 0,272 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem TM 
∑ Ψl ∙

l

ll ∙ el W/K 1,00 

Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory 

HT,iue = ∑ Ak ∙ Uk ∙ bu + ∑ Ψl ∙ Il ∙ bu

lK

 W/K 1,03 

Popis stavební části Ak Uk bu Ak∙Uk∙bu 

Místnost 
Typ kon-

strukce m2 
W/m2.K 

- W/K 

2.6 STR 4 0,49 0,4 0,79 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem (bez TM) 
∑ Ak ∙ Uk ∙ bu

K

 W/K 0,79 

Tepelné 

mosty   
Ψl ll el Ψl∙ll∙el 

Kód   W/m.K m - W/K 

18   0,15∙bu 4 1 0,24 

W/K 0,24 
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Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem TM 
∑ Ψl ∙ Il ∙ bu

l

 

Tepelné ztráty do přilehlé zeminy 

HT,ig = fg1 ∙ fg2 ∙ (∑ Ak ∙ Uequiv,k) ∙ Gw

K

 W/K 1,26 

Výpočet B' 

Ag P B'=2∙Ag/P 

m2 m m 

4,00 4 2,00 

Stanovení součinitele prostupu tepla 

podlahou 

Ak Uequiv,k Ak∙Uequiv,k 

m2 W/m2.K W/K 

4,00 0,37 1,49 

Stanovení korekčních činitelů 

fg1 fg2 Gw 

- - - 

1,45 0,48 1 

Celková hodnota tepelné 

ztráty do přilehlé zeminy 

HT,ig W/K 1,03 

Tepelné ztráty do nebo z prostorů vytápěných na rozdílné teploty 

HT,ij = ∑ fi,j ∙ Ak ∙ Uk

k

 W/K -2,93 

Popis stavební části Ak Uk fij Ak∙Uk∙fij 

Místnost 
Typ kon-

strukce 
m2 W/m2.K - W/K 

Z - 1.8 SN 5,2 2,36 -0,24 -2,93 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem (bez TM) 
∑ fi,j ∙ Ak ∙ Uk

k

 W/K -2,93 

     
 

TEPELNÁ ZTRÁTA VĚTRÁNÍM  

 

ΦV,i = HV,i ∙ (θint,i-θe) 
W 

123,76  

 

      

Výpočet součinitele návrhové tepelné ztráty větráním  

HV,i = 0,34 ∙ Vi̇ W/K 3,54  

 

Přirozené větrání 
V̇inf,i V̇min,i V̇i  

m3/h m3/h m3/h 
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10,40 5,20 10,40  

      

ZÁTOPOVÝ TEPELNÝ VÝKON   

  

ΦRH,i = Ai ∙ fRH W 64   

  

Stanovení zátopového vý-

konu 

Ai fRH   

m2 W/m2 
  

4,00 16   

Tab. 2.14: Výpočet místnosti 1.10. 

NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON 1.10  

 

ΦHL = ∑ ΦT,i + ∑ ΦV,i + ∑ ΦRH,i W 
1045,44 

 

 

      

TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM 

ΦT,i = (HT,ie + HT,iue +  HT,ig + HT,ij)  ∙  (θint,i- θe) W 283,42 

Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory 

HT,iue = ∑ Ak ∙ Uk ∙ bu + ∑ Ψl ∙ Il ∙ bu

lK

 W/K 5,31 

Popis stavební části Ak Uk bu Ak∙Uk∙bu 

Místnost Typ konstrukce m2 W/m2.K - W/K 

V - 0-1 SN 4,81 1,66 0,5 4,00 

Celková hodnota tepelné ztráty 

prostupem (bez TM) 
∑ Ak ∙ Uk ∙ bu

K

 W/K 4,00 

Tepelné mosty   Ψl ll el Ψl∙ll∙el 

Kód   W/m.K m - W/K 

07   0,57∙bu 3,7 1 1,05 

08 vodorovný 0,14∙bu 3,7 1 0,26 

Celková hodnota tepelné ztráty 

prostupem TM 
∑ Ψl ∙ Il ∙ bu

l

 W/K 1,31 

Tepelné ztráty do přilehlé zeminy 

HT,ig = fg1 ∙ fg2 ∙ (∑ Ak ∙ Uequiv,k) ∙ Gw

K

 W/K 2,79 
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Výpočet B' 

Ag P B'=2∙Ag/P 

m2 m m 

12,21 14 1,74 

Stanovení součinitele prostupu tepla podla-

hou 

Ak Uequiv,k Ak∙Uequiv,k 

m2 W/m2.K W/K 

12,21 0,33 4,03 

Stanovení korekčních činitelů 

fg1 fg2 Gw 

- - - 

1,45 0,48 1 

Celková hodnota tepelné ztráty do 

přilehlé zeminy 

HT,ig W/K 2,79 

    
   

TEPELNÁ ZTRÁTA VĚTRÁNÍM  

 

ΦV,i = HV,i ∙ (θint,i-θe) W 566,67  

 

Výpočet součinitele návrhové tepelné ztráty větráním  

HV,i = 0,34 ∙ Vi̇ W/K 16,19  

 

Přirozené větrání 

V̇inf,i V̇min,i V̇i  

m3/h m3/h m3/h  

31,75 47,62 47,62  

      

ZÁTOPOVÝ TEPELNÝ VÝKON   

  

ΦRH,i = Ai ∙ fRH W 195,36   

  

Stanovení zátopového výkonu 

Ai fRH   

m2 W/m2 
  

12,21 16   

Tab. 2.15: Výpočet místnosti 1.11. 

NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON 1.11  

 

ΦHL = ∑ ΦT,i + ∑ ΦV,i + ∑ ΦRH,i W 
2430,74 

 

 

      

TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM 

ΦT,i = (HT,ie + HT,iue +  HT,ig + HT,ij)  ∙  (θint,i- θe) W 1538,88 
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Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 

HT,ie =  ∑ Ak ∙

k

Uk ∙ ek + ∑ Ψl ∙

l

ll ∙ el W/K 33,78 

Popis stavební části Ak Uk ek Ak∙Ukc∙ek 

Orientace 
Typ kon-

strukce 
m2 W/m2.K - W/K 

S SO 6,52 1,66 1 10,83 

S OZ 3,36 2,50 1 8,4 

V SO 2,6 1,66 1 4,32 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem (bez TM) 
∑ Ak ∙

k

Uk ∙ ek W/K 23,55 

Tepelné 

mosty   
Ψl ll el Ψl∙ll∙el 

Kód   W/m.K m - W/K 

01   0,14 5,2 1 0,73 

02   0,57 4,8 1 2,74 

03   0,43 4,8 1 2,06 

04   0,14 2,6 1 0,36 

05   0,57 7,6 1 4,33 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem TM 
∑ Ψl ∙

l

ll ∙ el W/K 10,22 

Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory 

HT,iue = ∑ Ak ∙ Uk ∙ bu + ∑ Ψl ∙ Il ∙ bu

lK

 W/K 5,63 

Popis stavební části Ak Uk bu Ak∙Uk∙bu 

Orientace 
Typ kon-

strukce 
m2 W/m2.K - W/K 

V - 0.1 SN 5,2 1,66 0,5 4,32 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem (bez TM) 
∑ Ak ∙ Uk ∙ bu

K

 W/K 4,32 

Tepelné 

mosty   
Ψl ll el Ψl∙ll∙el 

Kód   W/m.K m - W/K 

07   0,57∙bu 3,7 1 1,05 

08 vodorovný 0,14∙bu 3,7 1 0,26 

W/K 1,31 
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Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem TM 
∑ Ψl ∙ Il ∙ bu

l

 

Tepelné ztráty do přilehlé zeminy 

HT,ig = fg1 ∙ fg2 ∙ (∑ Ak ∙ Uequiv,k) ∙ Gw

K

 W/K 4,56 

Výpočet B' 

Ag P B'=2∙Ag/P 

m2 m m 

19,00 17,6 2,16 

Stanovení součinitele prostupu tepla 

podlahou 

Ak Uequiv,k Ak∙Uequiv,k 

m2 W/m2.K W/K 

19,00 0,35 6,58 

Stanovení korekčních činitelů 

fg1 fg2 Gw 

- - - 

1,45 0,48 1 

Celková hodnota tepelné 

ztráty do přilehlé zeminy 

HT,ig W/K 4,56 

    
 

TEPELNÁ ZTRÁTA VĚTRÁNÍM  

 

ΦV,i = HV,i ∙ (θint,i-θe) W 587,86  

 

Výpočet součinitele návrhové tepelné ztráty větráním  

HV,i = 0,34 ∙ Vi̇ W/K 16,8  

 

Přirozené větrání 

V̇inf,i V̇min,i V̇i  

m3/h m3/h m3/h  

49,4 24,7 49,4  

      

ZÁTOPOVÝ TEPELNÝ VÝKON   

  

ΦRH,i = Ai ∙ fRH W 304   

  

Stanovení zátopového vý-

konu 

Ai fRH   

m2 W/m2 
  

19,00 16   

Tab. 2.16: Výpočet místnosti 1-2. 

NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON 1-2  

 

W 2817,00  
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ΦHL = ∑ ΦT,i + ∑ ΦV,i + ∑ ΦRH,i 
 

      

TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM 

ΦT,i = (HT,ie + HT,iue +  HT,ig + HT,ij)  ∙  (θint,i- θe) W 1690,44 

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 

HT,ie =  ∑ Ak ∙

k

Uk ∙ ek + ∑ Ψl ∙

l

ll ∙ el W/K 23,96 

Popis stavební části Ak Uk ek Ak∙Ukc∙ek 

Orientace 
Typ kon-

strukce 
m2 W/m2.K - W/K 

S SO 7,84 0,29 1 2,29 

S OZ 5,16 2,50 1 12,9 

V SO 12,48 0,29 1 3,64 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem (bez TM) 
∑ Ak ∙

k

Uk ∙ ek W/K 18,82 

Tepelné 

mosty   
Ψl ll el Ψl∙ll∙el 

Kód   W/m.K m - W/K 

11   0,04 7,8 1 0,31 

12   0,11 9,8 1 1,08 

13   0,15 9,8 1 1,47 

15   0,17 13,4 1 2,28 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem TM 
∑ Ψl ∙

l

ll ∙ el W/K 5,14 

Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory 

HT,iue = ∑ Ak ∙ Uk ∙ bu + ∑ Ψl ∙ Il ∙ bu

lK

 W/K 24,53 

Popis stavební části Ak Uk bu Ak∙Uk∙bu 

Místnost 
Typ kon-

strukce 
m2 W/m2.K - W/K 

0.1 PDL 24 0,51 0,5 6,16 

3.1 STR 24 0,49 0,9 10,62 

J SN 6,24 0,29 0,9 1,64 

J SN 4,46 0,29 0,5 0,65 
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J DN 1,78 3,00 0,5 2,67 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem (bez TM) 
∑ Ak ∙ Uk ∙ bu

K

 W/K 21,74 

Tepelné 

mosty   
Ψl ll el Ψl∙ll∙el 

Kód   W/m.K m - W/K 

16   0,04∙bu 2,6 1 0,01 

17   0,11∙bu 9,8 1 0,97 

18   0,15∙bu 9,8 1 1,32 

19   0,17∙bu 5,76 1 0,49 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem TM 
∑ Ψl ∙ Il ∙ bu

l

 W/K 2,79 

Tepelné ztráty do nebo z prostorů vytápěných na rozdílné teploty 

HT,ij = ∑ fi,j ∙ Ak ∙ Uk

k

 W/K -0,19 

Popis stavební části Ak Uk fij Ak∙Uk∙fij 

Orientace 
Typ kon-

strukce 
m2 W/m2.K - W/K 

Z 2.8 SN 2,75 0,29 -0,24 -0,19 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem (bez TM) 
∑ fi,j ∙ Ak ∙ Uk

k

 W/K -0,19 

     
 

TEPELNÁ ZTRÁTA VĚTRÁNÍM  

 

ΦV,i = HV,i ∙ (θint,i-θe) W 742,56  

 

Výpočet součinitele návrhové tepelné ztráty větráním  

HV,i = 0,34 ∙ Vi̇ W/K 
21,22    

     

Přirozené větrání 

V̇inf,i V̇min,i V̇i  

m3/h m3/h m3/h  

62,4 31,2 62,4  

      

ZÁTOPOVÝ TEPELNÝ VÝKON   

  

ΦRH,i = Ai ∙ fRH W 384   

  

Stanovení zátopového vý-

konu 

Ai fRH   

m2 W/m2 
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24,00 16   

Tab. 2.17: Výpočet místnosti 2.2. 

NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON 2.2  

 

ΦHL = ∑ ΦT,i + ∑ ΦV,i + ∑ ΦRH,i W 1793,66  

 

      

TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM 

ΦT,i = (HT,ie + HT,iue +  HT,ig + HT,ij)  ∙  (θint,i- θe) W 1061,40 

      

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 

HT,ie =  ∑ Ak ∙

k

Uk ∙ ek + ∑ Ψl ∙

l

ll ∙ el W/K 18,39 

Popis stavební části Ak Uk ek Ak∙Ukc∙ek 

Orientace 
Typ kon-

strukce 
m2 W/m2.K - W/K 

S SO 10,16 0,29 1 2,96 

S OZ 3,36 2,50 1 8,4 

Z SO 10,34 0,29 1 3,01 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem (bez TM) 
∑ Ak ∙

k

Uk ∙ ek W/K 14,38 

Tepelné 

mosty   
Ψl ll el Ψl∙ll∙el 

Kód   W/m.K m - W/K 

11   0,04 2,6 1 0,1 

12   0,11 9,8 1 1,08 

13   0,15 9,8 1 1,47 

14   0,04 5,2 1 0,21 

15   0,17 6,8 1 1,16 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem TM 
∑ Ψl ∙

l

ll ∙ el 

W/K 

4,02 

Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory 

HT,iue = ∑ Ak ∙ Uk ∙ bu + ∑ Ψl ∙ Il ∙ bu

lK

 W/K 11,93 
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Popis stavební části Ak Uk bu Ak∙Uk∙bu 

Orientace 
Typ kon-

strukce 
m2 W/m2.K - W/K 

3.1 STR 23,97 0,49 0,9 10,61 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem (bez TM) 
∑ Ak ∙ Uk ∙ bu

K

 W/K 10,61 

Tepelné 

mosty   
Ψl ll el Ψl∙ll∙el 

Kód   W/m.K m - W/K 

18   0,15∙bu 9,8 1 1,32 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem TM 
∑ Ψl ∙ Il ∙ bu

l

 W/K 1,32 

    
 

TEPELNÁ ZTRÁTA VĚTRÁNÍM  

 

ΦV,i = HV,i ∙ (θint,i-θe) W 482,66  

 

Výpočet součinitele návrhové tepelné ztráty větráním  

HV,i = 0,34 ∙ Vi̇ 
W/K 

13,79  

 

Přirozené větrání 

V̇inf,i V̇min,i V̇i  

m3/h m3/h m3/h 
 

40,56 20,28 40,56  

      

ZÁTOPOVÝ TEPELNÝ VÝKON   

  

ΦRH,i = Ai ∙ fRH W 249,6   

  

Stanovení zátopového vý-

konu 

Ai fRH   

m2 W/m2 
  

15,60 16   

Tab. 2.18: Výpočet místnosti 2.3. 

NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON 2.3  

 

ΦHL = ∑ ΦT,i + ∑ ΦV,i + ∑ ΦRH,i W 1874,78  

 

      

TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM 

ΦT,i = (HT,ie + HT,iue +  HT,ig + HT,ij)  ∙  (θint,i- θe) W 924,24 
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Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 

 HT,ie =  ∑ Ak ∙k Uk ∙ ek + ∑ Ψl ∙l ll ∙ el W/K 16,12 

Popis stavební části Ak Uk ek Ak∙Ukc∙ek 

Orientace 
Typ kon-

strukce 
m2 W/m2.K - W/K 

Z SO 8,34 0,29 1 2,43 

Z OZ 3,36 2,50 1 8,4 

J SO 3,9 0,29 1 1,14 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem (bez TM) 
  W/K 11,97 

Tepelné 

mosty   
Ψl ll el Ψl∙ll∙el 

Kód   W/m.K m - W/K 

11   0,04 2,6 1 0,10 

12   0,11 9,8 1 1,08 

13   0,15 9,8 1 1,47 

14   0,04 5,2 1 0,21 

15   0,17 7,6 1 1,29 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem TM 
  W/K 4,15 

Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory 

HT,iue = ∑ Ak ∙ Uk ∙ bu + ∑ Ψl ∙ Il ∙ bu

lK

 W/K 10,29 

Popis stavební části Ak Uk bu Ak∙Uk∙bu 

Orientace 
Typ kon-

strukce 
m2 W/m2.K - W/K 

3.1 STR 20,25 0,49 0,9 8,96 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem (bez TM) 
∑ Ak ∙ Uk ∙ bu

K

 W/K 8,96 

Tepelné 

mosty   
Ψl ll el Ψl∙ll∙el 

Kód   W/m.K m - W/K 

18   0,15∙bu 9,8 1 1,32 

W/K 1,32 
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Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem TM 
∑ Ψl ∙ Il ∙ bu

l

 

    
 

TEPELNÁ ZTRÁTA VĚTRÁNÍM  

 

ΦV,i = HV,i ∙ (θint,i-θe) W 626,54  

 

Výpočet součinitele návrhové tepelné ztráty větráním  

HV,i = 0,34 ∙ Vi̇ W/K 17,9  

 

Přirozené větrání 

V̇inf,i V̇min,i V̇i  

m3/h m3/h m3/h  

52,65 26,33 52,65  

      

ZÁTOPOVÝ TEPELNÝ VÝKON   

  

ΦRH,i = Ai ∙ fRH W 324   

  

Stanovení zátopového vý-

konu 

Ai fRH   

m2 W/m2 
  

20,25 16   

Tab. 2.19: Výpočet místnosti 2.4. 

NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON 2.4  

 

ΦHL = ∑ ΦT,i + ∑ ΦV,i + ∑ ΦRH,i W 1644,81  

 

      

TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM 

ΦT,i = (HT,ie + HT,iue +  HT,ig + HT,ij)  ∙  (θint,i- θe) W 982,95 

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 

HT,ie =  ∑ Ak ∙

k

Uk ∙ ek + ∑ Ψl ∙

l

ll ∙ el W/K 16,87 

Popis stavební části Ak Uk ek Ak∙Ukc∙ek 

Orientace 
Typ kon-

strukce 
m2 W/m2.K - W/K 

Z SO 7,08 0,29 1 2,06 

J SO 7,8 0,29 1 2,27 
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Z OZ 3,36 2,50 1 8,4 

Z DO 1,78 2,50 1 4,46 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem (bez TM) 
∑ Ak ∙

k

Uk ∙ ek W/K 12,74 

Tepelné 

mosty   
Ψl ll el Ψl∙ll∙el 

Kód   W/m.K m - W/K 

14   0,04 5,2 1 0,21 

12   0,11 3 1 0,33 

13   0,15 3 1 0,45 

12 vnitřní balkón 0,10 4,7 1 0,45 

13 vnitřní balkón 0,14 4,7 1 0,63 

15   0,17 13,36 1 2,27 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem TM 
∑ Ψl ∙

l

ll ∙ el W/K 4,13 

Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory 

HT,iue = ∑ Ak ∙ Uk ∙ bu + ∑ Ψl ∙ Il ∙ bu

lK

 W/K 12,50 

Popis stavební části Ak Uk bu Ak∙Uk∙bu 

Orientace 
Typ kon-

strukce 
m2 W/m2.K - W/K 

  STR 14,1 0,49 0,9 6,24 

V SN 5,2 2,36 0,4 4,90 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem (bez TM) 
∑ Ak ∙ Uk ∙ bu

K

 W/K 11,14 

Tepelné 

mosty   Ψl ll el Ψl∙ll∙el 

Kód   W/m.K m - W/K 

18   0,15∙bu 9,8 1 1,32 

16   0,04∙bu 2,6 1 0,04 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem TM 
∑ Ψl ∙ Il ∙ bu

l

 W/K 1,36 

Tepelné ztráty do nebo z prostorů vytápěných na rozdílné teploty 

HT,ij = ∑ fi,j ∙ Ak ∙ Uk

k

 W/K -1,29 

Popis stavební části Ak Uk fij Ak∙Uk∙fij 
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Orientace 
Typ kon-

strukce 
m2 W/m2.K - W/K 

  PDL 10,50 0,51 -0,24 -1,29 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem (bez TM) 
∑ fi,j ∙ Ak ∙ Uk

k

 W/K -1,29 

     
 

TEPELNÁ ZTRÁTA VĚTRÁNÍM  

 

ΦV,i = HV,i ∙ (θint,i-θe) W 436,25  

 

Výpočet součinitele návrhové tepelné ztráty větráním  

HV,i = 0,34 ∙ Vi̇ W/K 12,46  

 

Přirozené větrání 

V̇inf,i V̇min,i V̇i  

m3/h m3/h m3/h  

36,66 18,33 36,66  

      

ZÁTOPOVÝ TEPELNÝ VÝKON   

  

ΦRH,i = Ai ∙ fRH W 225,6   

  

Stanovení zátopového vý-

konu 

Ai fRH   

m2 W/m2 
  

14,10 16   

Tab. 2.20: Výpočet místnosti 2.6. 

NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON 2.6  

 

ΦHL = ∑ ΦT,i + ∑ ΦV,i + ∑ ΦRH,i W 1539,55  

 

      

TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM 

ΦT,i = (HT,ie + HT,iue +  HT,ig + HT,ij)  ∙  (θint,i- θe) W 1053,25 

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 

HT,ie =  ∑ Ak ∙

k

Uk ∙ ek + ∑ Ψl ∙

l

ll ∙ el W/K 17,49 

Popis stavební části Ak Uk ek Ak∙Ukc∙ek 
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Orientace 
Typ kon-

strukce 
m2 W/m2.K - W/K 

J SO 4,48 0,29 1 1,31 

J OZ 3,36 2,50 1 8,4 

J DO 1,78 2,50 1 4,46 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem (bez TM) 
∑ Ak ∙

k

Uk ∙ ek W/K 14,16 

Tepelné 

mosty   
Ψl ll el Ψl∙ll∙el 

Kód   W/m.K m - W/K 

14   0,04 5,20 1 0,21 

12 balkon 0,10 3,70 1 0,35 

13 balkon 0,14 3,70 1 0,50 

15   0,17 13,36 1 2,27 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem TM 
∑ Ψl ∙

l

ll ∙ el W/K 3,33 

Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory 

HT,iue = ∑ Ak ∙ Uk ∙ bu + ∑ Ψl ∙ Il ∙ bu

lK

 W/K 12,60 

Popis stavební části Ak Uk bu Ak∙Uk∙bu 

Místnost 
Typ kon-

strukce 
m2 W/m2.K - W/K 

3.1 STR 14,1 0,49 0,9 6,24 

2.5 Z 5,2 2,36 0,4 4,9 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem (bez TM) 
∑ Ak ∙ Uk ∙ bu

K

 W/K 11,14 

Tepelné 

mosty   
Ψl ll el Ψl∙ll∙el 

Kód   W/m.K m - W/K 

18   0,15∙bu 9,3 1 1,26 

16   0,04∙bu 5,2 1 0,08 

17   0,11∙bu 2,8 1 0,12 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem TM 
∑ Ψl ∙ Il ∙ bu

l

 W/K 1,46 

   

TEPELNÁ ZTRÁTA VĚTRÁNÍM  

 

ΦV,i = HV,i ∙ (θint,i-θe) W 320,54  
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Výpočet součinitele návrhové tepelné ztráty větráním  

HV,i = 0,34 ∙ Vi̇ W/K 9,16  

 

Přirozené větrání 

V̇inf,i V̇min,i V̇i  

m3/h m3/h m3/h  

26,94 13,47 26,94  

      

ZÁTOPOVÝ TEPELNÝ VÝKON   

  

ΦRH,i = Ai ∙ fRH W 165,76   

  

Stanovení zátopového vý-

konu 

Ai fRH   

m2 W/m2 
  

10,36 16   

Tab.2.21: Výpočet místnosti 2.7. 

NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON 2.7  

 

ΦHL = ∑ ΦT,i + ∑ ΦV,i + ∑ ΦRH,i W 289,49  

 

      

TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM 

ΦT,i = (HT,ie + HT,iue +  HT,ig + HT,ij)  ∙  (θint,i- θe) W 31,32 

Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory 

HT,iue = ∑ Ak ∙ Uk ∙ bu + ∑ Ψl ∙ Il ∙ bu

lK

 W/K 

4,56 

Popis stavební části Ak Uk bu Ak∙Uk∙bu 

Místnost Typ konstrukce m2 W/m2.K - W/K 

3.1 STR 5,5 0,49 0,9 2,43 

3.1 SN 2,64 0,29 0,9 0,69 

Celková hodnota tepelné ztráty pro-

stupem (bez TM) 
∑ Ak ∙ Uk ∙ bu

K

 W/K 3,13 

Tepelné mosty   Ψl ll el Ψl∙ll∙el 

Kód   W/m.K m - W/K 

18   0,15∙bu 9,4 1 1,27 

16 vodorovný 0,04∙bu 2,2 1 0,08 

16   0,04∙bu 2,4 1 0,09 
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Celková hodnota tepelné ztráty pro-

stupem TM 
∑ Ψl ∙ Il ∙ bu

l

 W/K 1,43 

Tepelné ztráty do nebo z prostorů vytápěných na rozdílné teploty 

HT,ij = ∑ fi,j ∙ Ak ∙ Uk

k

 W/K -3,67 

Popis stavební části Ak Uk fij Ak∙Uk∙fij 

Orientace Typ konstrukce m2 W/m2.K - W/K 

S SN 6,5 2,36 -0,24 -3,67 

Celková hodnota tepelné ztráty pro-

stupem (bez TM) 
∑ fi,j ∙ Ak ∙ Uk

k

 W/K -3,67 

     
 

TEPELNÁ ZTRÁTA VĚTRÁNÍM  

 

ΦV,i = HV,i ∙ (θint,i-θe) W 170,17  

 

Výpočet součinitele návrhové tepelné ztráty větráním  

HV,i = 0,34 ∙ Vi̇ W/K 4,86  

 

Přirozené větrání 

V̇inf,i V̇min,i V̇i  

m3/h m3/h m3/h  

14,3 7,15 14,3  

      

ZÁTOPOVÝ TEPELNÝ VÝKON   

  

ΦRH,i = Ai ∙ fRH W 88   

  

Stanovení zátopového výkonu 

Ai fRH   

m2 W/m2 
  

5,5 16   

Tab. 2.22: Výpočet místnosti 2.8 

NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON 2.8  

 

ΦHL = ∑ ΦT,i + ∑ ΦV,i + ∑ ΦRH,i W 1182,90  

 

      

TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM 

ΦT,i = (HT,ie + HT,iue +  HT,ig + HT,ij)  ∙  (θint,i- θe) W 675,05 
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Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory 

HT,iue = ∑ Ak ∙ Uk ∙ bu + ∑ Ψl ∙ Il ∙ bu

lK

 W/K 5,84 

Popis stavební části Ak Uk bu Ak∙Uk∙bu 

Místnost Typ konstrukce m2 W/m2.K - W/K 

3.1 STR 7,5 0,49 0,9 3,32 

V - 3.1 SN 3,6 0,29 0,9 0,94 

Celková hodnota tepelné ztráty pro-

stupem (bez TM) 
∑ Ak ∙ Uk ∙ bu

K

 W/K 4,26 

Tepelné mosty   Ψl ll el Ψl∙ll∙el 

Kód   W/m.K m - W/K 

18   0,15∙bu 11 1 1,49 

16   0,04∙bu 2,4 1 0,09 

Celková hodnota tepelné ztráty pro-

stupem TM 
∑ Ψl ∙ Il ∙ bul   

W/K 

1,57 

Tepelné ztráty do nebo z prostorů vytápěných na rozdílné teploty 

HT,ij = ∑ fi,j ∙ Ak ∙ Uk

k

 W/K 11,47 

Popis stavební části Ak Uk fij Ak∙Uk∙fij 

Místnost Typ konstrukce m2 W/m2.K - W/K 

V - 2.8 SN 3,94 2,36 0,22 2,01 

V - 2.8 DN 1,78 4,70 0,22 1,82 

J -2.7 SN 6,50 2,36 0,22 3,32 

S -2.8 SN 6,50 2,36 0,22 3,32 

1.10 - 1.11 PDL 7,50 0,51 0,22 0,83 

V 1-2 SN 2,75 0,29 0,22 0,17 

Celková hodnota tepelné ztráty pro-

stupem (bez TM) 
∑ fi,j ∙ Ak ∙ Uk

k

 W/K 11,47 

     
 

TEPELNÁ ZTRÁTA VĚTRÁNÍM  

 

ΦV,i = HV,i ∙ (θint,i-θe) W 387,86  

 

Výpočet součinitele návrhové tepelné ztráty větráním  
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HV,i = 0,34 ∙ Vi̇ W/K 9,95  

 

Přirozené větrání 

V̇inf,i V̇min,i V̇i  

m3/h m3/h m3/h 
 

19,5 29,25 29,25  

      

ZÁTOPOVÝ TEPELNÝ VÝKON   

  

ΦRH,i = Ai ∙ fRH W 120   

  

Stanovení zátopového výkonu 

Ai fRH   

m2 W/m2 
  

7,5 16   

Tab. 2.23: Výpočet místnosti 2.9. 

NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON 2.9  

 

ΦHL = ∑ ΦT,i + ∑ ΦV,i + ∑ ΦRH,i W 1414,27  

 

      

TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM 

ΦT,i = (HT,ie + HT,iue +  HT,ig + HT,ij)  ∙  (θint,i- θe) W 710,17 

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 

HT,ie =  ∑ Ak ∙

k

Uk ∙ ek + ∑ Ψl ∙

l

ll ∙ el W/K 15,20 

Popis stavební části Ak Uk ek Ak∙Ukc∙ek 

Orientace 
Typ kon-

strukce 
m2 W/m2.K - W/K 

V SO 3,12 0,29 1 0,91 

S SO 9,64 0,29 1 2,81 

S OZ 3,36 2,50 1 8,40 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem (bez TM) 
∑ Ak ∙

k

Uk ∙ ek W/K 12,12 

Tepelné 

mosty   
Ψl ll el Ψl∙ll∙el 

Kód   W/m.K m - W/K 

11   0,04 2,6 1 0,10 

12   0,11 6,2 1 0,68 
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13   0,15 6,2 1 0,93 

14   0,04 5,2 1 0,21 

15   0,17 6,8 1 1,16 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem TM 
∑ Ψl ∙

l

ll ∙ el W/K 3,08 

Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory 

HT,iue = ∑ Ak ∙ Uk ∙ bu + ∑ Ψl ∙ Il ∙ bu

lK

 W/K 8,76 

Popis stavební části Ak Uk bu Ak∙Uk∙bu 

Místnost 
Typ kon-

strukce 
m2 W/m2.K - W/K 

3.1 STR 15 0,49 0,9 6,64 

V - 3.1 SN 2,7 0,29 0,9 0,71 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem (bez TM) 
∑ Ak ∙ Uk ∙ bu

K

 W/K 7,35 

Tepelné 

mosty   Ψl ll el Ψl∙ll∙el 

Kód   W/m.K m - W/K 

18   0,15∙bu 9,8 1 1,32 

16   0,04∙bu 2,4 1 0,09 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem TM 
∑ Ψl ∙ Il ∙ bu

l

 

W/K 

1,41 

Tepelné ztráty do nebo z prostorů vytápěných na rozdílné teploty 

HT,ij = ∑ fi,j ∙ Ak ∙ Uk

k

 W/K -3,67 

Popis stavební části Ak Uk fij Ak∙Uk∙fij 

Místnost 
Typ kon-

strukce 
m2 W/m2.K - W/K 

J -2,8 SN 6,50 2,36 -0,24 -3,67 

Celková hodnota tepelné 

ztráty prostupem (bez TM) 
∑ fi,j ∙ Ak ∙ Uk

k

 W/K -3,67 

     
 

TEPELNÁ ZTRÁTA VĚTRÁNÍM  

 

ΦV,i = HV,i ∙ (θint,i-θe) W 464,10  
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Výpočet součinitele návrhové tepelné ztráty větráním  

HV,i = 0,34 ∙ Vi̇ W/K 13,26  

 

Přirozené větrání 

V̇inf,i V̇min,i V̇i  

m3/h m3/h m3/h  

39,00 19,50 39,00  

      

ZÁTOPOVÝ TEPELNÝ VÝKON   

  

ΦRH,i = Ai ∙ fRH W 240   

  

Stanovení zátopového vý-

konu 

Ai fRH   

m2 W/m2 
  

15,00 16   
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Příloha 3: Technický list topných těles v domě. 
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Příloha 4: Návratnost zateplení „B+J+O“ a výměny zdroje tepla po započtení dotací. 

Tab. 4.1: Návratnost výměny zdroje tepla a rekonstrukce RD 

Roky Plynový kondenzační kotel TČ vzduch/voda TČ země/voda 

0 -540 442 Kč -653 842 Kč -804 442 Kč 

1 -523 524 Kč -625 869 Kč -768 518 Kč 

2 -506 707 Kč -597 997 Kč -732 695 Kč 

3 -489 942 Kč -570 177 Kč -696 924 Kč 

4 -473 231 Kč -542 411 Kč -661 207 Kč 

5 -456 574 Kč -514 699 Kč -625 544 Kč 

6 -439 973 Kč -487 043 Kč -589 937 Kč 

7 -423 429 Kč -459 444 Kč -554 387 Kč 

8 -406 943 Kč -431 903 Kč -518 895 Kč 

9 -390 515 Kč -404 420 Kč -483 461 Kč 

10 -374 149 Kč -376 999 Kč -448 089 Kč 

11 -357 843 Kč -349 638 Kč -412 777 Kč 

12 -341 601 Kč -322 341 Kč -377 529 Kč 

13 -325 422 Kč -295 107 Kč -342 344 Kč 

14 -309 308 Kč -267 938 Kč -307 224 Kč 

15 -293 262 Kč -240 837 Kč -272 172 Kč 

16 -277 283 Kč -213 803 Kč -237 187 Kč 

17 -261 373 Kč -186 838 Kč -202 271 Kč 

18 -245 534 Kč -159 944 Kč -167 426 Kč 

19 -229 766 Kč -133 121 Kč -132 652 Kč 

20 -214 073 Kč -106 373 Kč -97 953 Kč 

21 -198 454 Kč -79 699 Kč -63 328 Kč 

22 -182 912 Kč -53 102 Kč -28 780 Kč 

23 -167 448 Kč -26 583 Kč 5 690 Kč 

24 -152 063 Kč -143 Kč 40 081 Kč 

25 -136 759 Kč 26 216 Kč 74 391 Kč 
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Příloha 5: Návratnost zateplení při zachování stávajícího zdroje tepla 

Tab. 5.1: Návratnost jednotlivých izolací v porovnání se zateplením pouze půdy 

Návratnost jednotlivých variant oken v porovnání se zateplení pouze půdy 

Roky B+O B+J+O B+K+O B+L+O B+M+O 

0 -185 033,18 Kč -492 830,68 Kč -491 998,68 Kč -552 998,68 Kč -533 998,68 Kč 

1 -168 453,15 Kč -467 180,60 Kč -467 307,30 Kč -528 363,69 Kč -510 031,02 Kč 

2 -152 118,14 Kč -441 909,59 Kč -442 980,82 Kč -504 092,77 Kč -486 417,57 Kč 

3 -136 024,54 Kč -417 012,03 Kč -419 013,84 Kč -480 180,53 Kč -463 153,08 Kč 

4 -120 168,78 Kč -392 482,43 Kč -395 401,05 Kč -456 621,68 Kč -440 232,41 Kč 

5 -104 547,33 Kč -368 315,33 Kč -372 137,22 Kč -433 410,98 Kč -417 650,46 Kč 

6 -89 156,75 Kč -344 505,37 Kč -349 217,19 Kč -410 543,30 Kč -395 402,23 Kč 

7 -73 993,61 Kč -321 047,29 Kč -326 635,88 Kč -388 013,57 Kč -373 482,80 Kč 

8 -59 054,56 Kč -297 935,89 Kč -304 388,29 Kč -365 816,78 Kč -351 887,30 Kč 

9 -44 336,28 Kč -275 166,02 Kč -282 469,48 Kč -343 948,03 Kč -330 610,95 Kč 

10 -29 835,52 Kč -252 732,66 Kč -260 874,59 Kč -322 402,46 Kč -309 649,02 Kč 

11 -15 549,05 Kč -230 630,83 Kč -239 598,83 Kč -301 175,30 Kč -288 996,87 Kč 

12 -1 473,71 Kč -208 855,62 Kč -218 637,50 Kč -280 261,85 Kč -268 649,94 Kč 

13 12 393,62 Kč -187 402,22 Kč -197 985,94 Kč -259 657,45 Kč -248 603,69 Kč 

14 26 056,01 Kč -166 265,86 Kč -177 639,58 Kč -239 357,56 Kč -228 853,69 Kč 

15 39 516,50 Kč -145 441,86 Kč -157 593,90 Kč -219 357,66 Kč -209 395,57 Kč 

16 52 778,06 Kč -124 925,61 Kč -137 844,46 Kč -199 653,33 Kč -190 225,00 Kč 

17 65 843,64 Kč -104 712,55 Kč -118 386,88 Kč -180 240,20 Kč -171 337,75 Kč 

18 78 716,13 Kč -84 798,20 Kč -99 216,86 Kč -161 113,96 Kč -152 729,61 Kč 

19 91 398,39 Kč -65 178,16 Kč -80 330,14 Kč -142 270,37 Kč -134 396,47 Kč 

20 103 893,22 Kč -45 848,07 Kč -61 722,53 Kč -123 705,26 Kč -116 334,27 Kč 

21 116 203,41 Kč -26 803,64 Kč -43 389,91 Kč -105 414,51 Kč -98 538,99 Kč 

22 128 331,67 Kč -8 040,66 Kč -25 328,22 Kč -87 394,07 Kč -81 006,70 Kč 

23 140 280,69 Kč 10 445,03 Kč -7 533,44 Kč -69 639,94 Kč -63 733,51 Kč 

24 152 053,12 Kč 28 657,54 Kč 9 998,35 Kč -52 148,19 Kč -46 715,58 Kč 

25 163 651,58 Kč 46 600,90 Kč 27 271,06 Kč -34 914,93 Kč -29 949,15 Kč 

26 175 078,64 Kč 64 279,08 Kč 44 288,50 Kč -17 936,36 Kč -13 430,51 Kč 

27 186 336,82 Kč 81 696,01 Kč 61 054,46 Kč -1 208,70 Kč 2 844,02 Kč 

28 197 428,62 Kč 98 855,55 Kč 77 572,64 Kč 15 271,76 Kč 18 878,04 Kč 

29 208 356,51 Kč 115 761,50 Kč 93 846,71 Kč 31 508,66 Kč 34 675,11 Kč 

30 219 122,90 Kč 132 417,61 Kč 109 880,27 Kč 47 505,61 Kč 50 238,72 Kč 

 


