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ABSTRAKT 
Práce se zabývá rozborem materiálů používaných ke snížení energetické náročnosti budov 

a kalkulací opatření provedených v konkrétním bytovém domě. Je tematicky rozdělena na čtyři 

části. První část je teoretická rozprava vymezující základní pojmy. Je zde popsán přenos tepla 

vedením a jeho význam pro ztráty tepla v domech. V druhé části se vysvětluje význam zateplení 

a obsahuje rozbor trhu s materiály spolu s vysvětlením vhodnosti materiálu pro zateplení 

i výměnu oken. V třetí části je popsán dům, který se v práci rozebírá. 

Poslední čtvrtá část obsahuje kalkulace spotřeby tepla pro vytápění a rozebírá, proč nedošlo 

k naplnění předpokladu velikosti naprojektované úspory. Finanční kalkulace řeší, kolik bylo 

zateplením ušetřeno a kdy došlo k navrácení investice do zateplení. Je zde také odhadnuto, kolik 

CO2 bylo emitováno v realitě versus kolik by bylo, kdyby k zateplení nedošlo. Nakonec je v této 

části vysvětleno, jaké dopady zateplení domu pro jeho obyvatele mělo a jaké by mohlo mít do 

budoucna. 

Klíčová slova 

 

Teplo, zateplení, tepelná ztráta, energie, úspora 

ABSTRACT 
Objectives of this thesis are analysis of measurements to decrease energetical consumption of 

buildings and efficiency calculation of measurements made to concrete apartment building. 

Thesis is thematically devieded into for parts. First part is theory determinating baisic 

therminology. Heat conduction and its meaning for heat loss in houses is described in this part. 

In second part is described meaning of thermal insulation and contains analysis of market with 

materials including suitability of materials for thermal insulation and windows. In third part is 

described house which is examined in the thesis. 

Last fourth part contains calculation consumption of heat and examines why was not fulfiled 

assuption of designed savings. Financial calculation of how much money was saved and when 

the investmen was retruned. In this part is also estimated mass of CO2 gas emited by thermaly 

insulated house versus state in ehich house is not thermly insulated. 

Key words 

 

Heat, thermal insulation, heat loss, energy, savings 
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ÚVOD 

 
Pokud lidé tráví čas doma, tak se chtějí cítit příjemně. Nechtějí, aby jim byla zima nebo horko. 

K tomu je zapotřebí neustále udržovat ideální klima uvnitř domů, což je velmi náročné na 

spotřebu energií, které jsou drahé. Na území České republiky je to náročnější i skrze průběh 

počasí během kalendářního roku, při kterém dochází ke střídání horkého léta a chladné zimy, 

kdy jsou požadavky na úpravu vnitřního prostředí domů diametrálně odlišné. Proto je snaha 

domy izolovat tak, aby probíhala co možná nejmenší výměna tepla přes obvodovou zeď, okna, 

střechu a podlahy v nejnižším obytném patře domu. 

Při stavbě nových, a to i bytových domů, obecně novostaveb, se s tím počítá předem, 

a proto se již při projektování navrhují materiály zdiva, zateplení a druh oken tak, aby docházelo 

k co možná nejmenším energetickým ztrátám. U starších staveb se takto nepostupovalo. 

U těchto staveb se proto úpravy, jako zateplení obvodových zdí, sklepů a střešních krovů 

a výměna oken za plastová, provádějí dodatečně v současnosti. Snižování spotřebované energie 

vede ke snížení negativního dopadu na životní prostředí, což zajímá i stát, který se snaží 

finančně dotovat opatření, jejichž cílem je dosáhnout efektivních výsledků v otázce energetické 

náročnosti budov. 

Cílem této práce je zhodnotit opatření proti energetickým ztrátám na konkrétním bytovém 

domě, který v roce 2009 prošel zateplením obvodových stěn, sklepních stropů a výměnou oken. 

Rekonstrukce byla financována ze státního dotačního programu Zelená úsporám, pro jehož 

získání předchází předpoklad procentuálního snížení spotřebovaného tepla. V práci bude 

nastíněno, proč k dodržení tohoto předpokladu nedošlo, a budou navržena opatření, která by 

tomu mohla zabránit. Hlavním cílem práce je určit, zda reálně dojde k finanční návratnosti 

investice do provedených opatření. V případě, že za současného stavu spotřeby nedochází 

k plnění předpokladu tak, aby byla návratnost možná, budou navržena opatření, která by vedla 

ke snížení spotřeby energií.  
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1 Opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti 
Aby mohla být stanovena opatření, která efektivně sníží energetické nároky, je potřeba 

vysvětlit, které faktory jsou důležité, aby provedené úpravy měly vůbec smysl. 

1.1 Tepelný komfort 

Lidé, pokud tráví čas doma, se chtějí cítit komfortně. S tím souvisí tzv. tepelná pohoda. Jedná 

se o subjektivní pocit, kdy člověk nepociťuje zimu ani horko, kdy se cítí příjemně. Tento stav 

je ovlivněn několika objektivními faktory, jako jsou vlhkost, teplota a rychlost proudění 

vzduchu. Nejedná se o jednu konkrétní hodnotu těchto veličin, ale o interval, jelikož každý 

člověk není stejný a cítí se pohodlně při jiných podmínkách. Tyto podmínky popisuje norma 

ČSN EN ISO 7730.  

1.2 Přenos tepla 

V momentě, kdy je teplota vně domu nižší, resp. vyšší oproti teplotě uvnitř domu, dochází 

k přenosu tepla z místa s vyšší teplotou do místa s nižší teplotou. Tento jev způsobuje, že se 

vnitřní prostor v zimě ochlazuje, resp. v létě otepluje. Přenos tepla je tedy mechanizmus, ke 

kterému dochází, pokud není soustava v tepelné rovnováze. Přenos tepla se kvantitativně 

popisuje tepelným tokem, který se z pravidla označuje �̇� a jeho jednotkou je watt [W]. Tepelný 

tok vztažený na plochu S se nazývá měrný tepelný tok, zpravidla se označuje �̇� a jeho jednotkou 

je [W/m2]. [1] 

Způsoby přenosu tepla: [1] 

• vedení (kondukce) 

• proudění (konvekce) 

• záření (radiace) 

1.2.1 Přenos tepla vedením 

Vedení tepla v pevných látkách, v našem případě ve stěnách domu, probíhá prostřednictvím 

vzájemných srážek jednotlivých atomů, kdy dochází k předání kinetické energie atomů s vyšší 

kinetickou energií atomům s nižší kinetickou energií. Což v důsledku způsobuje snižování 

teploty teplejšího tělesa, v našem případě stěny domu. 

Představíme-li si rovinnou stěnu o tloušťce δ, která má další dva rozměry, tj. délku a výšku, 

nekonečně velké, předpokládáme, že těmito směry nevede teplo. Stěna má totiž v těchto 

směrech teoreticky nekonečně velký tepelný odpor. Náš případ, tj. stěnu rozlehlé budovy, 

můžeme za takovouto stěnu považovat. Teplo se tedy šíří pouze ve směru tloušťky. 

Matematický popis teplotního profilu má přímkový tvar. [1] 

𝑇 = 𝑇1 −
𝑇1−𝑇2

𝛿
𝑥         (1.11) [1] 

Grafickým vyjádřením průběhu teploty stěnou je tedy přímka (viz obr. 1.1). 
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Obr. 1.1 Průběh teploty jednoduchou rovinnou stěnou [3] 

Tepelný tok stěnou se určuje Fourierovým zákonem. Ve stěně domu se teplo šíří pouze 

v jednom směru, a to ve směru její tloušťky, jak je zmíněno výše. Jedná se tedy o 1D vedení 

tepla. V tomto případě je možné Fourierův zákon zapsat ve skalární formě pro konečný rozdíl 

teplot ∆𝑇 na okrajích stěny o tloušťce δ, ploše S a tepelnou vodivostí λ. [1] 

�̇� = λS
∆𝑇

𝛿
      (1.12) [1] 

1.2.2 Tepelná vodivost 

V grafickém vyjádření (nejlépe na obr. 1.5) vidíme, že teplotní gradient – sklon přímky – je 

v každé vrstvě stěny jiný. Konstantou úměrnosti je veličina nazvaná tepelná vodivost, což je 

fyzikální vlastnost materiálu. Značí se λ a má rozměr [W/m.K]. Tepelná vodivost je u každého 

materiálu jiná. Čím je její hodnota vyšší, tím větší je tepelný tok materiálem. Pro železobeton 

nabývá hodnoty 1,43 W/m.K, pro vzduch 0,01 W/m.K. Odtud je zřejmý poznatek, že 

přítomnost plynů v materiálu z něj vytváří izolant (např. polystyren). V tab. 1.2 a tab. 1.3 je 

vidět rozdíl teplotních součinitelů materiálů běžných, bez vylepšených izolačních vlastností 

a materiálů se zvýšenou izolační vlastností. [1] 

Tab. 1.1 Tepelná vodivost běžných materiálů [2] 

Materiál λ [W/m.K] 

Beton hutný 1,23 

Cihla děrovaná metrického formátu – CDm 0,73 

Omítka vápenná 0,88 

 

Tab. 1.2 Tepelná vodivost materiálů se zvýšenou izolační vlastností [2] 

Materiál λ [W/m.K] 

Cihla POROTHERM 36,5 0,174 

Pěnový polystyren – EPS 0,034 

Omítka perlitová 0,1 

 

Jaký mají použité materiály význam, bude více patrné z grafického vyjádření průběhu teplot ve 

stěnách. Teploty zaznačené v grafech byly vypočítány v kalkulátoru na stránkách tzbinfo. 

δ 

Oblast proudění tepla 

Oblast vedení tepla 
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V obou případech jsou vstupní parametry stejné. Teplota interiéru je nastavena na 21 °C 

a teplota exteriéru na -13 °C. Na obr. 1.2 je zobrazen průběh teploty pro stěnu složenou 

z vápenné omítky, a to z obou stran, a z cihly děrované metrického formátu. 

 

Obr. 1.2 Průběh teploty stěnou složenou z materiálů uvedených v tab. 1.1 [3] 

V obr. 1.3 je stěna složena z vápenné omítky, cihly POROTHERM 36,5, pěnového polystyrenu 

a perlitové omítky. 

 

Obr. 1.3 Průběh teploty stěnou složenou z materiálů uvedených v tab. 1.2 [3] 

Rozdíl teplot, na povrchu 0 – uvnitř budovy – je 5,13 °C, mezi stěnou nezateplenou a stěnou 

zateplenou. Tento rozdíl se nemusí zdát zase tak veliký, ale znamená to, že rozdíl mezi teplotou 

stěny a teplotou interiéru je u zateplené stěny pouze 1,19 °C. 

Na tomto zjištění je patrné, že nejdůležitějším opatřením je snižování energetických ztrát 

vedením tepla. Z tohoto důvodu v práci nebude rozebírán přenos tepla konvekcí a radiací. 

14,76 °C 

13,99 °C 

-10,44 °C 

-11,2 °C 

19,89 °C 19,8 °C 

-11,97 °C 

5,32 °C 

-12,78 °C 
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2 Tepelná izolace 
Dobrá izolace domu je bezpochyby hlavním předpokladem pro zamezení ztrát a jiné opatření 

jej nemůže vykompenzovat. Pro kvalitní a co nejefektivnější zateplení je třeba dbát 

následujících poznatků: [4] 

• Stavba musí být kvalitně zaizolována bez ohledu na její lokalitu. Rozdíly mezi domy 

postavenými v různých klimatických oblastech jsou malé. 

• Je potřeba dbát na kvalitní zateplení jak obvodových stěn, tak i stropů nad suterénem 

a půdních prostor.  

• Důkladnou pozornost si zaslouží tepelné mosty, dveře, okna a napojení.  

• Mezi tepelnými ztrátami severních a jižních stěn nejsou veliké rozdíly, dle 

klimatických podmínek v rozmezí 10-20 %. 

2.1 Přehled materiálů pro zateplení stěn a stropů 

Trh s materiály pro stavebnictví je obrovský, a to znamená nepřeberné množství možností. 

Výběr vhodného materiálu je klíčový pro efektivní zateplení, které přinese kýžený efekt. 

Jedním z hlavních výběrových kritérií je bezesporu pořizovací cena v závislosti na ekonomické 

návratnosti. To znamená, že úspory, které zateplení přinese, převýší pořizovací náklady před 

vypršením životnosti stavby, a proto by příliš drahé materiály nemusely být vhodné. Druhým 

hlavním kritériem by měly být dobré tepelně izolační vlastnosti, které poznáme podle tepelné 

vodivosti λ. Při výběru by se nemělo zapomínat i na dostatečnou prodyšnost materiálu, aby 

nedocházelo ke vzniku plísní. To udává faktor difuzního odporu µ, který reflektuje schopnost 

materiálu propouštět vodní páru. Zapomínat by se při výběru nemělo ani na odolnost materiálu 

vůči požáru a tepelné roztažnosti. 

2.1.1 Pěnový polystyren (expandovaný – EPS, extrudovaný – XPS) 

Jedná se o nejznámější a nejvíce používaný materiál pro zateplení bytových domů. Prodává se 

ve formě desek. 

Tab. 2.1 Charakteristiky pěnových polystyrenů [5] 

Výška 1000 mm 

Šířka 500 mm 

Tloušťka 20-200 mm 

Tepelná vodivost λ 0,033-0,044 W/m.K 

Faktor difuzního odporu µ 20-100 

Třída požární bezpečnosti E 

 
Obr. 2.1 Polystyren EPS [6] 
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2.1.2 Minerální izolace 

• Kamenná vlna 

Vyrábí se ve dvou variantách, a to jako měkké rohože a pevné desky. Rohože se 

používají k zateplení nezatížených konstrukcí, jako jsou půdní prostory. Pevné desky se 

využívají na zateplení stěn. Kamenná vlna je nehořlavá, a proto je možné ji využít 

v provozech se zvýšeným rizikem vzniku požáru. 

 

Tab. 2.2 Charakteristiky kamenné vlny [7] 

Výška desky (rohože) 1000 mm (2 500 mm × 10 000 mm) 

Šířka desky (rohože) 600 mm (1000 mm) 

Tloušťka 20-100 mm 

Tepelná vodivost λ 0,035-0,045 W/m.K 

Faktor difuzního odporu µ 1-2 

Třída požární bezpečnosti A1 

 

 
Obr. 2.2 Kamenná vlna [8] 

 

• Skelná vata 

Stejně jako kamenná vlna se skelná vata vyrábí ve dvou variantách měkké rohože 

a pevné desky. Využívá se k izolaci krovů a stropů i jako požární izolace, jelikož jde 

o nehořlavý materiál. 

 

Tab. 2.3 Charakteristiky sklené vaty [7] 

Výška desky (rohože) 1200 mm (2000 mm × 8000 mm) 

Šířka desky (rohože) 600 mm (1000 mm) 

Tloušťka 20-100 mm 

Tepelná vodivost λ 0,030-0,045 W/m.K 

Faktor difuzního odporu µ 1 

Třída požární bezpečnosti A1 

 

2.1.3 Pěnové sklo 

Vyrábí se ve formě bloků. Předností tohoto materiálu je naprostá difuzní uzavřenost materiálu, 

proto je vhodný pro oddělení prostor s vysokou vlhkostí. Využívá se pro izolaci střech, kde je 

vyloučena difuze vodní páry. 
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Tab. 2.4 Charakteristika pěnového skla [9] 

Výška bloku 800 mm 

Šířka bloku 600 mm 

Tloušťka bloku 40-120 mm 

Tepelná vodivost λ 0,04-0,06 W/m.K 

Faktor difuzního odporu µ Zcela parotěsný 

Třída požární bezpečnosti A1 

 

 

Obr. 2.3 Blok pěnového skla [10] 

2.2 Okna 

Okna jsou místem největšího úniku tepla, jejich tepelná vodivost je asi pětkrát větší než 

u ostatních částí pláště domu. V současnosti je zasklení ta lepší část okna než rám. U většiny 

moderních oken je rám a okraj zasklení asi o 10-20 % horší než samotné zasklení. Rámy 

způsobují pouze ztráty, kdežto vlivem slunečního záření zasklení přináší i zisk, a proto je 

výhodnější osadit dům několika velkými okny oproti velkému množství oken malých. 

Ke zlepšení tepelně izolačních vlastností přispívá povrstvení skel. Na povrch skla, přivráceného 

k vnitřní stěně, se napařuje vrstva teplo odrazivé látky. Tato vrstva propouští záření vlnových 

délek v oblasti viditelného světla, ale odráží dlouhovlnné záření o vlnových délkách 

v infračervené oblasti. Sluneční energie tedy proniká do domu, kde je pohlcována nábytkem 

a vydávána zpět ve formě tepelného záření. Povrstvení zároveň zabraňuje dlouhovlnnému 

záření unikat přes sklo zevnitř ven. [5] 

Plyn, kterým je vyplněn meziprostor skel, snižuje také prostupnost tepla, zejména pokud se 

jedná o argon nebo krypton. Tyto plyny mají menší tepelnou vodivost v porovnání se 

vzduchem. 

Důležitým ukazatelem, který je potřeba sledovat při výběru oken, je vzdálenost skel. Do 

vzdálenosti skel 15 mm rostou izolační vlastnosti okna. Pokud je vzájemná vzdálenost skel více 

jak 30 mm, vzrůstá konvence (proudění tepla) ve vzduchové mezeře, tzn. větší vzdálenost skel 

nevede k lepším izolačním vlastnostem.  

Na obr. 2.7 je znázorněna závislost izolační schopnosti rámu v závislosti na počtu skel. 

Součinitel Uf, který tyto vlivy zahrnuje, je součinitel prostupu tepla rámu (frame). 
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Obr. 2.4 Hodnoty součinitele Uf v závislosti na počtu komor plastových oken [11] 

Okno osazené třemi skly s šestimilimetrovými mezerami má stejnou hodnotu tepelného odporu 

jako okno osazené dvěma skly s mezerou šestnáct milimetrů mezi skly, přičemž takovéto okno 

má menší hmotnost a nižší pořizovací náklady než trojskelné okno. [5] 

Při výběru oken hraje roli více charakteristik, a ty jsou: [5] 

• součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 

• celková tepelná prostupnost slunečního záření g [-] 

• optická prostupnost τ [-] (podíl viditelného světla, které projde zasklením) 

• index vzduchové neprůzvučnosti R´w [dB] 

• ekvivalentní součinitel prostupu tepla Ufekv [W/(m2.K)] a je to hodnota Uf okenní 

konstrukce, se započtením energetického zisku slunečního záření 
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3 Popis objektu 
V bakalářské práci bude hodnocen bytový dům dostavený v roce 1968 ve městě Olomouc, 

v nadmořské výšce 235 m. Dům má 18 bytových jednotek. Podlahová plocha, tj. celková vnitřní 

plocha všech podlaží budovy vymezena vnitřní stranou vnějších stěn, bez obývaných sklepů 

 a oddělených nevytápěných prostor, je 1330 m2. Dům je ve vlastnictví Společenstva vlastníků 

bytového domu. Na jejich žádost není v práci uvedena přesná adresa. 

Stavba prošla v roce 2009 rozsáhlou rekonstrukcí. Objekt má sklepní prostory i garáže, jejichž 

stropy byly při rekonstrukci zatepleny izolačními deskami Rockwool z minerální vlny 

Frontrock Max E. Střecha při rekonstrukci zateplena nebyla. Čtyři vytápěná, obyvatelná 

podlaží, jejichž obvodové zdi jsou postaveny z cihel CDm o tloušťce 0,375 m (obr. 3.1), byly 

zatepleny izolací z polystyrenu Styrotherm Plus 70. Při opravách došlo taktéž k výměně 

původních dřevěných oken a balkónových dveří za nová plastová GEALAN S 8000IQ. 

Tab. 3.1 Použité materiály 

Materiál Obrázek λ [W/m.K] 

Cihla CDm 

 
Obr. 3.1 Cihla CDm [12] 

0,730 

Rockwool 

Frontrock Max E 

 
Obr. 3.2 Frontrock Max E [13] 

0,036 

Styrotherm plus 70 

 
Obr. 3.3. Styrotherm plus 70 [14] 

0,032 

GEALAN 

S 8000IQ 

 
Obr. 3.4 GLEAN S 8000IQ [15] 

- 
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Obr. 3.5 Půdorys nadzemního podlaží – náčrt 
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Obr. 3.6 Svislý řez domem 

Všechna nadzemní podlaží jsou stejná. 
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4 Zhodnocení provedených opatření 
Trendem současnosti je snižování spotřeby energií a to tak, že je snaha o její co nejefektivnější 

využití – přeměnu – nebo snižovaní jejich ztrát a využívání rekuperace. V případě zateplení 

domů jde o ponížení spotřeby tepelné energie k vytápění. Dalo by se také možná lépe říci, k co 

nejefektivnějšímu využití energií, tak aby docházelo k co možná nejmenším ztrátám. Za ztráty 

považujeme tu energii, která se spotřebuje – přemění – na energii, která nepřinese požadovaný 

užitek. Při vytápění domů tyto ztráty představuje teplo, které ohřeje stěnu a poté ohřívá okolní 

vzduch, jak je popsáno v kapitole 1.2.  

Čím méně tepla se ztratí, tím méně tepla je potřeba přivést. Ve výsledku to znamená menší 

útratu za energie pro konečné spotřebitele, kterými jsou obyvatelé jednotlivých bytů. V této 

části práce se bude rozebírat, zda byla dosažena úspora tepelné energie předpokládaná 

teoretickým výpočtem při návrhu zateplení.  

Zateplení je považováno za investici a vzhledem k jeho ceně je objektivní ho považovat za 

nákladnou investici. Investicí se rozumí vynaložení finančních prostředků za účelem jejich 

navrácení v určitém časovém horizontu, který by v našem případě neměl přesáhnout životnost 

stavby. V ideálním případě dojde k zisku investora. V této části práce se bude rozebírat, zda 

dochází k dostatečným ekonomickým úsporám, aby se investice do zateplení vrátila 

s přihlédnutím k reálnému růstu cen energií v období od dokončení rekonstrukce domu v roce 

2009.  

Jak již bylo řečeno, náklady na zateplení domu byly majiteli domu uhrazeny Fondem životního 

prostředí z dotačního programu Zelená úsporám. Tento dotační program vznikl s myšlenkou 

hradit zateplení obyvatelům domů, aby došlo právě ke snížení spotřeby energie, a jak název 

programu napovídá, za účelem ochrany životního prostředí. V následujících kapitolách tedy 

bude také kalkulace toho, zda energetická úspora za vytápění domu má objektivně pozitivní 

dopad na životní prostředí. 

4.1 Zhodnocení energetických úspor 

Popudem pro zateplení domu byla možnost získání dotace z programu Zelená úsporám, která 

by zaplatila veškeré náklady. 

4.1.1 Zelená úsporám 

Dotační program Ministerstva životního prostředí, který je spravován Státním fondem 

životního prostředí, poskytuje dotace pro energetické projekty. Program se zaměřuje na 

podporu a motivaci využívání zdrojů na vytápění, které využívají obnovitelné energie, ale také 

na investice do energetických úspor při rekonstrukcích a novostavbách. Finance, které program 

poskytuje, byly získány prodejem emisních povolenek na vypouštění skleníkových plynů dle 

Kjótského protokolu. Tyto finance jsou poskytovány na samotné stroje a zařízení nebo 

materiály sloužící k zateplování rodinných a bytových domů, náhradu neekologického vytápění 

za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla. Z programu se také hradí veškeré 

práce související s jejich realizací a uvedením do provozu, jako jsou instalační nebo stavební 

práce včetně uhrazení nákladů na vyhotovení projektu odborníkem, na základě, kterého je 

dotace udělena, a to vše včetně daně. [16] 

Finance, z kterých se hradilo zateplení domu rozebíraného v práci, pocházejí z prvního 

dotačního období, které probíhalo od 22. dubna 2009 do 31. prosince 2012. V tomto období 
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bylo k dispozici 18 miliard korun z prodeje emisních povolenek. Pro velký zájem o dotaci bylo 

přijímání žádostí zastaveno již 29. října 2010, a to z důvodu přehlcení, protože tou dobou bylo 

ve fondu 75 000 žádostí a ve výsledku chybělo Ministerstvu životního prostředí až 5 miliard 

korun. [17] 

4.2 Popis projektu 

Projekt vypracovala společnost Alfaprojekt Olomouc a.s. Jeho plné znění, vyjma soupisu 

majitelů jednotlivých bytů, je přílohou této práce. Žadatelé žádali o dotaci A1 – Celkové 

zateplení s dosažením měrné roční potřeby tepla 55 kWh/m2. Částí, která je pro tuto práci 

nejdůležitější, je tedy výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění. Výpočet byl proveden 

v programu Energie 2009 v2009.14 fy KCAD. Posouzení tepelně technických vlastností 

konstrukcí budovy bylo provedeno dle normy ČSN 730540 Tepelná ochrana budov. Výpočet 

měrné roční potřeby tepla na vytápění byl proveden dle TNI 730330. Hodnocení bylo 

provedeno na základně platného znění těchto norem dne 10.11.2009.  

4.2.1 Vstupní data 

Tab. 4.1 Vstupní data 

Navrhovaná vnitřní teplota Ti 20,0 °C 

Navrhovaná venkovní teplota Tae -15,0 °C 

Teplota na vnější straně Te -15,0 °C 

Navrhovaná teplota vnitřního vzduchu Tai 21,0 °C 

Relativní vlhkost v interiéru RHi 50,0 % (+5,0 %) 

 

4.2.2 Skladba konstrukce obálky domu 

Tab. 4.2 Skladba konstrukce obálky 

Číslo Název vrstvy d [m] λ [W/m.K] 

1 Omítka vápenná 0,020 0,870 

2 Zdivo CDm tl. 375 mm 0,375 0,730 

3 Omítka vápenná 0,020 0,870 

4 AlfaFIX S2 0,004 0,790 

5 EPS F 0,120 0,033 

6 AlfaFIX S1 + EH 0,003 0,790 

7 BetaDEKOR SF.SD 0,002 0,780 

8 GamaDEKOR SIL 0,0003 0,670 

 

4.2.3 Rekapitulace a vyhodnocení podle kritérií ČSN 730540-2 (2007) 

Tab. 4.3 Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

Požadavek U,N 0,38 W/m.K 

Vypočtená hodnota U 0,24 W/m.K 

Vyhodnocení U < U,N Požadavek splněn 

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů. 
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Tab. 4.4 Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

Požadavky  

1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než 0,1 kg/m2×rok. 

3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/ m2×rok nebo 3% plošné 

hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

Vypočtené hodnoty  

Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a 0,0077 kg/m2×rok 

Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a 3,4354 kg/m2×rok 

Vyhodnocení  

1. Požadavek musí vyhodnotit projektant. 

2. Požadavek je splněn. Mc,a < Mev,a 

3. Požadavek je splněn. Mc,a < Mc,N 

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu 

v kondenzační zóně činí Mc,N=0,054 kg/m2×rok (materiál EPS F). Tato hodnota byla použita. 

Tab. 4.5 Měrná potřeba tepla – výpočet dle TNI 730330 

Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy 215,908 GJ 

Stávající podlahová plocha objektu (dle z.č. 406/2000 Sb.) 1330,00 m2 

Měrná spotřeba tepla na vytápění před zateplením 189 kWh/m2 

Měrná potřeba tepla na vytápění po úpravách 45 kWh/m2 

Měrná potřeba tepla na vytápění – požadavek projektu 55 kWh/m2 

Vyhodnocení 45 kWh/m2 < 55 kWh/m2 

Procentuální úspora 76 % 

Objekt vyhověl všem požadavkům programu pro získání dotace. Na základě tohoto 

vyhodnocení byl 16.2.2011 majiteli uznán nárok na poskytnutí dotace z dotačního programu 

Zelená úsporám. 

4.3 Reálná úspora 

Úspora vypočítaná v projektu je teoretická hodnota a jak je obecně známo, realita ji nemusí 

zcela odpovídat. Ve výpočtu úspory se vychází z ročních dat získaných od Společenstva 

vlastníků bytového domu (tab. 4.6).  

Tab. 4.6 Spotřeba 2009–2016 

Rok Spotřeba Spotřeba 
Cena za 

teplo 

Roční útrata 

za teplo 

Měrná 

spotřeba 

 [GJ] [kWh] [Kč/GJ] [Kč] [kWh/m2] 

2009 500,88 139 132,94 487,23 244 043,76 104,61 

2010 502,03 139 452,39 518,10 260 101,74 104,85 

2011 345,15 95 874,73 536,81 185 279,97 72,09 

2012 333,47 92 630,30 574,56 191 598,52 69,65 

2013 343,88 95 521,95 593,40 204 058,39 71,82 

2014 279,95 77 763,67 598,15 167 452,09 58,47 

2015 287,49 79 858,11 591,10 169 935,34 60,04 

2016 324,41 90 113,64 599,15 194 370,25 67,75 
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4.3.1 Úspora tepla 

V tab. 4.6 je znázorněno, že ve skutečnosti nebylo ve sledovaném období od dokončení 

zateplení domu dosaženo měrné spotřeby tepla 45 kWh/m2 a méně, jak předpokládá projekt. 

Ještě patrnější je to na grafu v obr. 4.1, kde je porovnání mezi skutečnou měrnou spotřebou 

a tou předpokládanou. Je viditelné, že celkový trend spotřeby tepla klesá, ovšem ani v jednom 

ze sledovaných let, se spotřebu nepodařilo dostatečně snížit.  

 

Obr. 4.1 Graf – Roční reálná měrná spotřeba 

Procentuální předpoklad, že dojde k úspoře 76 %, se tím pádem také nepodařilo dodržet, jak je 

znázorněno na grafu níže (obr. 4.2).  

 

Obr. 4.2 Graf – Roční reálná procentuální úspora 
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Na druhou stranu je potřeba říci, že k úspoře došlo, a je i na místě říci, že k výrazné. Pokud to 

vezmeme kumulativně, tak bylo za sledované období ušetřeno značné množství energie. 

 

Obr. 4.3 Graf – Kumulativní měrná spotřeba 

Kumulativní měrná spotřeba bez zateplení je suma měrné spotřeby tepla bez zateplení 

vypočítané v projektu (pozn. 189 kWh/m2), za sledované období osmi let. Kumulativní měrná 

spotřeba se zateplením je suma reálné měrné spotřeby (viz tab. 4.6). Za sledované období došlo 

k odhadované úspoře 4322,22 GJ tepelné energie. Je to odhadovaná úspora, jelikož spotřeba 

energie bez zateplení je vypočítána z hodnoty, která je teoretická. Pro stanovení přesné reálné 

úspory by bylo potřeba mít data pro stejný dům, který by nebyl zateplený a byl by sledován za 

stejných podmínek. Nicméně je na místě hodnotu odhadované úspory brát jako reálně 

dosažitelnou. Měrná spotřeba teoretická v porovnání s měrnou spotřebou reálnou pro zateplený 

dům ukazuje, že teoretická hodnota je nižší než skutečnost. Lze tedy říci, že hodnota 

189 kWh/m2 je konzervativní a reálná měrná spotřeba tepla bez zateplení by byla ještě vyšší, 

což ve výsledku znamená, že reálná úspora tepla by mohla být také ještě vyšší. 

4.3.2 Důvody nedodržení předpokládané úspory tepla 

Je na místě, aby bylo zjištěno, co je důvodem nedodržení předpokládané úspory, a vyvodit 

z tohoto poznatku opatření pro obyvatele domu, prostřednictvím kterých by dosáhly 

požadovaných úspor. 

Mohlo se stát, že v průběhu sledování byly dlouhé a tuhé zimy, což způsobilo zvýšenou potřebu 

vytápění, a to vedlo k vysoké spotřebě energie. Pro to, zda tomu tak bylo, použijeme 

charakteristiku s názvem Počet denostupňů. Jedná se o dny otopné sezóny stanovené vyhláškou 

Ministerstva obchodu a průmyslu. Podle této vyhlášky je otopné období na území ČR od 1. září 

do 31. května. Vyhláška stanovuje, že v tomto období začne dodávka tepelné energie, když 

průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušné lokalitě klesne pod +13 °C ve dvou 
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dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad 

+13 °C pro následující den. Vytápění se omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže 

průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13 

°C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této 

teploty pro následující den. Při následném poklesu průměrné denní teploty venkovního vzduchu 

pod +13 °C se vytápění obnoví. Ve výpočtu denostupňů je přepokládaná hodnota vnitřní teploty 

21 °C a je určena jako počet dní v otopném období s průměrnou teplotou nižší nebo rovnou 

13 °C (N13) a průměrná teplota těchto dní (T13) je uvažována jako průměrná venkovní teplota 

v topných dnech. Počet denostupňů (D21) je pak určen D(21) = (21-T13)*N13 [19] 

 

Obr. 4.4 Graf – Počet denostupňů pro místo Olomouc (nadmořská výška 210 m) [19] 

Otopné sezóny s největším počtem denostupňů jsou 2010/2011 a 2012/2013. Pokud se 

podíváme do grafu v obr. 4.7 tak vidíme, že měrná spotřeba tepla byla v roce 2010 nejvyšší za 

sledované období. Jenže pokud by dlouhé otopné období mělo naprosto zásadní vliv na výši 

spotřeby, měla by měrná spotřeba tepla v letech 2012–2013 být podobná té v roce 2010, což 

ovšem není, naopak je mnohem nižší. Lze tedy říci, že tuhost zimy neměla v období 2009-2012 

ten největší vliv. Délka otopné sezóny a měrná spotřeba tepla jsou nejkratší, resp. nejmenší 

v roce 2014 a poté mírně rostou, mají v těchto letech podobný trend. Vliv intenzity zimních 

období by mohl být rozdělen na dvě, a to kdy neměla vliv v letech 2009-2012, a kdy jej měla 

v letech 2013-2016.  

Faktem ale zůstává, že i při nejslabší zimě nedošlo ke snížení měrné spotřeby pod 45 kWh/m2, 

jak se předpokládalo. To nelze dát za vinu ničemu jinému než neschopnosti obyvatel se 

zatepleným domem pracovat. Na druhou stranu těžko můžeme ony obyvatele z této 

neschopnosti vinit, když nejsou instruováni, jak například správně topit, popřípadě temperovat 

a větrat. U velké skupiny lidí je naprostým zvykem zatopit naplno, když udeří mrazy, a poté až 

je v bytě nesnesitelné horko, otevřít ventilaci na oknech, což způsobuje masivní odchod tepla, 
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a tuto situaci nechat probíhat po několik hodin. Lidé si také byty nevytápí na 20 °C, jak 

předpokládá projekt, ale na 23 °C až 25 °C. 

Dalším faktorem ovlivňujícím spotřebu tepla mohou být i tzv. černé odběry. Jedná se o topení, 

na kterém není nainstalován měřič. Tento problém se ve sledovaném domě, s jedním 

z nájemníků, řešil. Přes koupelny vedou neizolované stupačky, kterými neustále koluje teplá 

voda. Někteří obyvatelé si na ně připojili na černo topení.  

Stálo by tedy vzít v úvahu, zda provádět instruktáž lidem, jejichž domy byly zatepleny, ve které 

by se jim vysvětlil princip zateplení a popsaly výhody zateplení. Jeden příklad za všechny.  

Obyvatelé bytů 1. N.P. zapínali topení ve sklepních chodbách, aby si vyhřívali podlahy bytů 

a nebyla jim tak zima od noh i přesto, že došlo k zateplení sklepních stropů, přes které teplo 

nemohlo proniknout, takže docházelo pouze k zbytečnému vytápění neobývaných prostor. Lidé 

totiž berou jako fakt, že dům je zateplený, a tím šetří, i když nezmění své návyky při vytápění.  

4.3.3 Finanční úspora 

Úsporná opatření jsou v dnešní době na vzestupu. U každého novostavby je snaha 

minimalizovat ztráty tepla, a to od těch nejzákladnějších opatření, jako jsou plastová okna 

a zateplení obvodových stěn, popřípadě střech a sklepů, až po výstavbu tzv. pasivních domů, 

které využívají rekuperaci tepla. Tato opatření přidávají na nákladech výstavby. Na druhou 

stranu i zvedají hodnotu domů, právě protože se předpokládá, že jejich provoz bude značně 

levnější. Návratnost investice, jinak řečeno rentability do těchto opatření, je v dnešní době také 

velikou diskuzí. 

Ona rentabilita je úzce spjata s cenami energií, které přirozeně neustále rostou (viz. obr. 4.5). 

Graf znázorňuje vývoj cen tepelné energie vč. DPH vyrobené z uhlí a je sestaven z údajů 

zpracovaných Energetickým regulačním úřadem z cen tepelné energie v oblasti držitelů licencí 

na výrobu a rozvod tepelné energie. [18] Ve sledovaném období 2009-2016 vzrostla cena 

tepelné energie o 103,41 Kč/GJ tedy o 21,35 %. 

 

Obr. 4.5 Graf – Cena tepelné energie v ČR 2009-2016 [18] 
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Rentabilita investice do opatření pro snížení spotřeby tepla rozebíraného domu se řeší v této 

kapitole. Jelikož nedochází k předpokládané úspoře tepla, tak nedochází ani k plné potenciální 

úspoře financí za něj. Důležité je, že k úspoře dochází, a je především hlavní určit, za jak dlouho 

bude úspora tak vysoká, že převýší pořizovací náklady.  

Na grafu níže je vidno, že cena tepelné energie dodané do rozebíraného domu rostla. Za 

sledované období narostla o 111,92 Kč/GJ, tedy o 22,97 %. Data jsou z výpisu údajů o spotřebě 

tepelné energie (tab. 4.6). 

 

Obr. 4.6 Graf – Cena tepelné energie pro rozebíraný dům 2009-2016 

 

Tab. 4.7 Finanční bilance [Kč] 
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spotřebě 
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2009 244 043,76 104 978,87 -139 064,89 440 911,25 +196 867,49 

2010 260 101,74 111 630,14 -148 471,60 468 846,58 +208 744,84 

2011 185 279,97 115 661,41 -69 618,57 485 777,91 +300 497,94 

2012 191 598,52 123 795,04 -67 803,48 519 939,19 +328 340,66 

2013 204 058,39 127 854,32 -76 204,07 536 988,15 +332 929,76 

2014 167 452,09 128 877,76 -38 574,33 541 286,59 +373 834,50 

2015 169 935,34 127 358,76 -42 576,58 534 906,80 +364 971,46 

2016 194 370,25 129 093,22 -65 277,03 542 191,53 +347 821,27 

 

V tab. 4.7 je znázorněno porovnání, kolik by bylo možné v jednotlivých rocích ušetřit při 

dodržení předpokladu spotřeby 45 kWh/m2 a kolik se ušetřilo oproti situaci bez zateplení, tedy 

spotřebě 189 kWh/m2. Vidíme, že se jedná o uspořené částky v hodnotách řádů statisíců. 
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Obr. 4.7 Graf – Roční útrata 

V grafu na obr. 4.8 je graficky určeno, po kolika letech došlo k navrácení investice do zateplení. 

Pořizovací náklady činily 1 597 920 Kč. Tato částka je brána jako vstupní hodnota a je 

přiřazena roku 2008. Ten bereme jako nultý rok, protože dům ještě nebyl zateplen a nedochází 

tak ani k úspoře. Prvním rokem, od kterého se úspora počítá, je tedy rok 2009. Od tohoto roku 

dále se k pořizovacím nákladům připočítávají uspořené částky po jednotlivých letech. 

Důležitým bodem v grafu je bod, kdy spojnice trendu protne nulovou osu. V tomto okamžiku 

dochází k vyrovnání výše úspor a pořizovacích nákladů – navrácení investice. K tomu došlo 

počátkem 6. roku od zateplení, tedy v roce 2014.  

 

Obr. 4.8 Graf – finanční bilance 

Za sledované období bylo za tepelnou energii ušetřeno celkem 2 454 007 Kč. Jelikož došlo 

k převýšení nákladů investice, tak se dá hovořit i o zisku investora, který v roce 2016 činil 

856 087 Kč. 
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4.3.4 Ekologické dopady 

Zateplení by mělo přinést i jakousi ekologickou úsporu, která je v podstatě základní myšlenkou 

dotačního programu Zelená úsporám. V kapitole 4.1.1. je uvedeno, že program financuje 

projekty zaměřené na energetické úspory, které jdou ruku v ruce se snižováním ekologických 

dopadů spojených s výrobou tepla a vlastně kterékoliv energie, jež je produkována spalováním 

fosilních paliv. Tato myšlenka je ukotvena v samotné smlouvě o poskytnutí podpory 

z programu Zelená úsporám. V čl. 2 odst. 2. stojí: ,,Účelem této dotace je podpora následujících 

opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů.“  

Domácnosti v Olomouci jsou vytápěny olomouckou teplárnou, která pro výrobu tepla používá 

kotle na spalování uhlí.  

 

Obr. 4.8 Graf – Emise CO2 

V grafu na obr. 4.15 je znázorněno, kolik kilogramů skleníkového plynu CO2 bylo přibližně 

vyprodukováno pro vytápění domu ve skutečnosti a kolik by bylo vyprodukováno, pokud by 

zateplení nebylo provedeno. Výpočet byl proveden pomocí orientačního kalkulátoru na 

webových stránkách Zelená úsporám. Vstupní data do kalkulátoru byla následující: bytový 

dům, podlahová plocha 1330 m2, zdroj vytápění tepelná energie [GJ], spotřeba pro jednotlivé 

roky, okres Olomouc. 

Z těchto dat vyplývá, že i z tohoto pohledu dochází k úspoře. 

4.4 Shrnutí reálných úspor a dopadů 

To, že nedochází k předpokládané úspoře tepla a tím plné potenciální úspoře financí, není 

zásadní problém. Z kalkulací vyplývá, že návratnost investice byla dosažena v sedmém roce od 

zateplení domu. Mohlo k tomu dojít dříve, pokud by byl dodržen předpoklad v projektu pro 

zateplení, ale je na místě uznat, že z tohoto hlediska mělo zateplení smysl. 

Problém je, že nedochází k dostatečné úspoře tepla tak, aby byly splněny podmínky pro získání 

dotace. Příjemci podpory hrozí sankce dle článku 5 Smlouvy o poskytnutí podpory z programu 

Zelená úsporám, jejíž celé znění je přílohou této práce. Příjemce podpory se vystavuje riziku, 

že kdykoliv v průběhu 15 let od uzavření smlouvy, které proběhlo 24.2.2011, může přijít 

kontrola prováděná Fondem životního prostředí České republiky, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 
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1. V čl. 5 odst. 2 stojí: ,,Pokud bude v průběhu kontroly zjištěno, že došlo k nesplnění závazků 

vyplývajících z této smlouvy nebo že byly porušeny podmínky pro poskytnutí podpory, vyjma 

změny vlastníka nemovitosti uvedené v čl. 2 odst. 2 této smlouvy, je příjemce podpory povinen 

ve lhůtě 30ti dnů ode dne obdržení výzvy vrátit Fondu celou poskytnutou podporu nebo její 

část, která bude Fondem vyčíslena podle závažnosti porušení podmínek na stanovený bankovní 

účet.“ V důsledku se tedy může stát, že pokud kontrola přijde, tak nařídí sankci. Je to čistě jen 

dohad, ale příjemci nemusí hrozit, že by musel vracet celou částku, nýbrž by se mohlo stát, že 

dojde k rekvalifikaci do skupiny s nižší výší poskytnuté dotace a vzniklý rozdíl by musel 

příjemce Fondu vrátit. 
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ZÁVĚR 
Cílem této práce bylo posouzení opatření snižování ztrát na konkrétním bytovém domě, který 

byl dostaven v roce 1968 a v roce 2009 prošel rekonstrukcí, jejíž cílem bylo snížení spotřeby 

tepelné energie. V práci bylo posuzováno hned vícero kritérií. Zaprvé, zda a k jak veliké úspoře 

tepla ve skutečnosti dochází. Zadruhé byla porovnána skutečná spotřeba se 

spotřebou  předpokládanou projektem pro zateplení. Dále je proveden rozbor nákladů na 

vytápění zatepleného domu, a nakonec je odhadnuto snížení emisí vypouštěných do ovzduší 

vzniklých výrobou tepla spalováním fosilních paliv. 

První část této práce se zabývá vedením tepla a vlivem zateplení. Získaný poznatek ukazuje, že 

při stejných klimatických podmínkách (teplota interiéru 21 °C, teplota exteriéru -13 °C) je 

teplota na vnitřní stěně zateplené budovy vyšší přibližně o 5 °C oproti stěně nezateplené.  

V druhé části zabývající se tepelnou izolací jsou jmenovány zásady, kterými by se měli lidé 

uvažující o zateplení svých domů řídit, jako například, že je potřeba dbát na kvalitní zateplení 

jak obvodových stěn, tak střech i suterénu. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat tepelným 

mostům a oknům. Práce obsahuje také rozbor trhu s materiály pro zateplení budov a kritéria 

výběru vhodných oken. 

Tématem třetí části je popis bytového domu, pro který byly provedeny kalkulace. Jsou zde 

popsány rozměry domu relevantní pro výpočty, lokalita a popis provedeného zateplení včetně 

výpisu použitých materiálů. 

Ve čtvrté části je na začátku popsán projekt, na základě kterého Společenstvo vlastníků žádalo 

o dotaci Zelená úsporám a který sloužil jako podklad pro výpočty v práci. Projekt předpokládal, 

že po zateplení bude měrná spotřeba 45 kWh/m2, a je v něm také určena měrná spotřeba bez 

zateplení 189 kWh/m2. 

Zaprvé byla porovnána skutečná měrná spotřeba za sledované období (2009-2016) oproti 

předpokládané spotřebě. V ani jednom ze sledovaných let nebyla skutečná spotřeba nižší, než 

předpokládal projekt. V prvních dvou letech tj. 2009 a 2010 byla měrná spotřeba dokonce 

vysoko nad předpokladem. V roce 2009 činila 104,61 kWh/m2 a v roce 2010 104,85 kWh/m2. 

V následujících letech došlo k výraznému poklesu měrné spotřeby na úroveň v rozmezí 

60 kWh/m2 – 70 kWh/m2. Tyto hodnoty sice nejsou nižší nebo rovny předpokladu, ale jsou 

mnohem nižší než vypočítaná měrná spotřeba bez zateplení. Dále bylo určeno, že za sledované 

období došlo k celkové úspoře 4322,22 GJ tepelné energie. Bylo stanoveno, že příčinou vyšší 

spotřeby nebyly tuhé zimy, ale bezohlednost a neschopnost obyvatel domu se zateplením 

pracovat. 

V kalkulacích finančních úspor bylo vypočítáno, kolik obyvatelé utratili za tepelnou energii ve 

skutečnosti díky snížení spotřeby. Také je zde výpočet potenciální úspory, kolik bylo možné 

uspořit, pokud by byl dodržen předpoklad spotřeby, a také je vypočítána částka, pokud by 

k zateplení nedošlo. Jedná se o úspory v řádech statisíců za každý rok. Důležitým údajem je, 

kdy dojde k navrácení investice do zateplení. Na rozebíraném domě úspora za energie převýšila 

pořizovací náklady v sedmém roce. 

Výroba tepla je ekologicky náročnou záležitostí. Zateplením a tím snížením spotřeby tepla se 

šetří životní prostředí, protože není potřeba tolik tepelné energie vyrábět. Olomouckým 
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domácnostem dodává tepelnou energii Teplárna Olomouc ze svých kotlů na uhlí. Díky 

zateplení došlo k odhadovanému snížení produkce CO2 v průměru o 40 tun ročně. 

Na základě poznatků vyplývajících z této bakalářské práce dojdeme k jednoznačnému závěru, 

že zateplování bytových domů má smysl z důvodu finanční úspory na provoz domu a snížení 

energetické náročnosti domu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

Symbol Veličina Jednotka 

�̇� Tepelný tok W 

�̇� Měrný tepelný tok W/m2 

T Termodynamická teplota  𝐾 

δ Tloušťka stěny m 

S Plocha m2 

λ Tepelná vodivost W/m.K 

µ Faktor difuzního odporu - 

g Celková tepelná prostupnost slunečního záření - 

τ Optická prostupnost - 

R´w Index vzduchové neprůzvučnosti dB 

Uf Součinitel prostupu tepla W/(m2.K) 

Ti Navrhovaná vnitřní teplota °C 

Te Navrhovaná venkovní teplota °C 

Tae Teplota na vnější straně °C 

Tai Navrhovaná teplota vnitřního vzduchu °C 

RHi Relativní vlhkost v interiéru % 

Mc,a Roční množství zkondenzované vodní páry kg/m2×rok 

Mev,a Roční množství odpařitelné vodní páry kg/m2×rok 

   

 

 

  



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Jan Vašíř  

Posouzení opatření snižování ztrát bytového domu 

 

38 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 
 

Obr. 1.1 Průběh teploty jednoduchou rovinnou stěnnou [3] 

Obr. 1.2 Průběh teploty stěnou složenou z materiálů uvedených v tab. 1.2 [3] 

Obr. 1.3 Průběh teploty stěnou složenou z materiálů uvedených v tab. 1.3 [3] 

Obr. 2.1 Polystyren EPS [6] 

Obr. 2.2 Kamenná vlna [8] 

Obr. 2.3 Blok pěnového skla [10] 

Obr. 2.4 Hodnoty součinitele Uf v závislosti na počtu komor plastových oken [11] 

Obr. 3.1 Cihla CDm [12] 

Obr. 3.2 Frontrock Max E [13] 

Obr. 3.3 Styrotherm plus 70 [14] 

Obr 3.4 GLEAN S 8000IQ [15] 

Obr. 3.5 Půdorys Nadzemního podlaží – náčrt 

Obr. 3.6 Svislý řez domem 

Obr. 4.1 Graf – Roční reálná měrná spotřeba 

Obr. 4.2 Graf – Roční reálná procentuální úspora 

Obr. 4.3 Graf – Kumulativní měrná spotřeba 

Obr. 4.4 Graf – Počet denostupňů pro místo Olomouc (nadmořská výška 210 m) [19] 

Obr. 4.5 Graf – Cena tepelné energie v ČR 2009-2016 [18] 

Obr. 4.6 Graf – Cena tepelné energie pro rozebíraný dům 2009-2016 

Obr. 4.7 Graf – Roční útrata 

Obr. 4.8 Graf – Emise CO2 

 

  



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Jan Vašíř  

Posouzení opatření snižování ztrát bytového domu 

 

39 

 

SEZNAM TABULEK 
 

Tab. 1.1 Tepelná vodivost běžných materiálů [2] 

Tab. 1.2 Tepelná vodivost materiálů se zvýšenou izolační vlastností [2] 

Tab. 2.1 Charakteristiky pěnových polystyrenů [5] 

Tab. 2.2 Charakteristiky kamenné vlny [7] 

Tab. 2.3 Charakteristika pěnového skla [9] 

Tab. 3.1 Použité materiály 

Tab. 4.1 Vstupní data 

Tab. 4.2 Skladba konstrukce obálky 

Tab. 4.3 Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

Tab. 4.4 Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

Tab. 4.5 Měrná potřeba tepla – výpočet dle TNI 730330 

Tab. 4.6 Spotřeba 2009–2016  

Tab. 4.7 Finanční bilance [Kč] 

 

 

 

  



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Jan Vašíř  

Posouzení opatření snižování ztrát bytového domu 

 

40 

 

SEZNAM PŘÍLOH 
 

1 Posouzení měrné potřeby tepla na vytápění od společnosti Alfaprojekt 

   

   

   

 


