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Anotace 

V současné době se zvyšují nároky na úsporu energií, zdroje se vyčerpávají a zvyšují se proto 
nároky na šetření energiemi. Tento trend bude pokračovat i nadále a stavebnictví jej musí brát 
na zřetel. Energetická efektivita u výstavby rodinných domů v realitě nezávisí pouze na 
teoretické přímé spotřebě energií, ale na poměru jeho vnějších ploch a podlahové ploše. Dále 
také na expozici jednotlivých ploch vůči slunečnímu záření a na rozvrhu místností podle 
způsobů jejich užívání. Ačkoli je možné zjistit jednotlivé konkrétní případy, nejsou známy 
závislosti při plynulých změnách jednotlivých parametrů. Znalosti zákonitostí závislostí 
těchto průběhů může být prostředkem k cílevědomému plánování a řízení výstavby jak u 
jednotlivých objektů, tak při tvorbě urbanistických plánů. 

Tato předkládaná disertační práce: „Tvar a konstrukční řešení obvodového pláště 
v návaznosti na energetickou efektivitu budov “ se zabývá průzkumem bytové výstavby 
individuálního charakteru, jejímž cílem je nalézt zákonité závislosti mezi tvarem a velikostí 
rodinných domů a tepelnými ztrátami obálkou budovy a potřebou tepla na vytápění, které 
mají vliv na energetickou náročnost budovy v obvyklých rozsazích a v obvyklých 
technologiích jejích konstrukcí. 

Pro teoretickou práci jsou vytvořeny etalony pro předběžný odhad tepelných ztrát 

a potřeby tepla na vytápění v určitých typických tvarech a situacích pomocí normalizovaných 

hodnot. 

 

Klíčová slova: výstavba, konstrukce, tvar, objem, efektivita budovy, tepelné ztráty, průměrný 

součinitel prostupu tepla, potřeba tepla 

 



 

Anotation  

Currently, demands for energy saving are increasing, resources are depleting and 

therefore the demand for energy efficiency increases. This trend will continue and the 

construction industry must take this trend into account.  The energy efficiency of the house in 

reality does not depend only on the theoretical direct energy consumption, but on the ratio of 

its external surfaces and floor area, as well. Furthermore, the energy efficiency of the house 

depends on the exposure to different areas to sunlight and to schedule rooms according to 

their methods of use. Although it is possible to identify a specific individual cases, but there 

are not known smooth changes depending on various parameters. Knowledge of the rules 

relating these courses can be a means of purposeful planning and construction management 

for individual buildings and the creation of urban plans. 

The present doctoral thesis: "The shape and design of the building cladding in relation 

to the energy efficiency of buildings" is engaged in the exploration of housing individual 

character, which aims to find the inevitable relationship between the shape and size of houses 

and heat loss through the building cladding and heating demand, that affect the energy 

performance of buildings within the usual ranges and conventional technologies of their 

structures. 

For theoretical work are created standards for preliminary estimation of heat loss and 

heating demand in certain typical shapes and situations using normalized values. 

 

Keywords: construction, structure, shape, volume, , efficiency of building, heat losses,  

average heat transfer coefficient, heat demand 

 



 

Seznam použitých značek a zkratek 

k [W/(m.K)] lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby mezi konstrukcemi 

k [W/K]  bodový činitel prostupu tepla tepelné vazby mezi konstrukcemi 
Mc [kg/(m

2
.a)] množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce 

Uem  [Wm
-2

K
-1

] průměrný součinitel prostupu tepla 

A  [m
2
]  plocha obálky budovy 

Φi  [W]  celková návrhová tepelná ztráta vytápěného prostoru  
ΦT,i   [W]  návrhová tepelná ztráta prostupem tepla vytápěného prostoru 

HT,ie [W/K]  součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do                       
venkovního prostředí pláštěm budovy 

HT,iue [W/K]  součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do 
venkovního prostředí nevytápěným prostorem 

HT,ig  [W/K]  součinitel tepelné ztráty prostupem do zeminy z vytápěného prostoru do 
zeminy v ustáleném stavu 

HT,ij  [W/K]  součinitel tepelné ztráty z vytápěného prostoru do sousedního prostoru   
vytápěného na výrazně jinou teplotu 

θint,i  [°C]  výpočtová vnitřní teplota vytápěného prostoru  
θe  [°C]  výpočtová venkovní teplota 

ΦV,i   [W]  návrhová tepelná ztráta větráním pro vytápěný prostor  
HV,i [W/K]  součinitel návrhové tepelné ztráty větráním  
Vi  [m

3
/hod] výměna vzduchu ve vytápěném prostoru  

ρ  [kg/m
3
] hustota vzduchu při θint,i  

cp  [kJ/(kg.K)] měrná tepelná kapacita vzduchu při θint,i  

V  [m
3
/hod] výměna vzduchu ve vytápěném prostoru pro přirozené větrání 

Vinf  [m
3
/hod] výměna vzduchu infiltrací 

Vmin  [m
3
/hod] výměna vzduchu z hygienických důvodů 

QH,nd  [W/K]  potřeba tepla na vytápění 
QH,ht [W/K]  potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty 

QH,gn [W/K]  velikost tepelných zisků 

ηH,gn [-]  stupeň využitelnosti tepelných zisků  
 

EPS  Pěnovým polystyrenem 

ETIC  External thermal insulation composite system 

EU  Evropská unie 

CEN  Comité Européen de Normalisation 

SEN  Stupeň energetické náročnosti 
RD  Rodinný dům 

TUV  Teplá užitková voda 

ČNI  Český normalizační institut 
NKN  Národní kalkulační nástroj 
ESOB  Energetický štítek obálky budovy 
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1 Úvod a přehled současného stavu problematiky 

Již v polovině 19. století se v ČR ustálila technologie zděných obytných staveb na 

tloušťce obvodového zdiva 450 mm a existoval obecný vztah pro tzv. ekonomickou tloušťku 

zdiva s ohledem na ekonomičnost a návratnost prostředků k obvyklému vytápění. V mnohých 

severních státech Evropy se používaly metrické cihly, tloušťka zdiva 375 mm dostačující 

klimatu ovlivněným Golfským teplým proudem zvyšujícím teplotu klimatu až o 10 °C, 

zejména v Německu, Velké Británii, Irsku a Norsku. Ve druhé polovině 20. století se tepelná 

energie začala zdražovat a postupně se požadavky na tepelné izolace začaly zvyšovat. 

V panelových domech se postupně zesilovala vnitřní vrstva polystyrénu obvodového pláště, 

u ostatních domů se pak dodatečné zateplování provádělo různými izolačními obklady. 

Při zvyšování nároků na tepelnou izolaci obvodových stěn se po polovině 20. stol. 

začal hromadně používat pěnový polystyren a začala éra prefabrikace a typizace. Na tradiční 

způsob výstavby navázala tzv. těžká prefabrikace, nejprve blokopanelová, posléze modulová 

prefabrikace (těžké parapetní a meziokenní dílce) a nakonec celostěnové dílce, často zcela 

kompletované v panelárnách. Od jednovrstvých technologií se většinou postupně přešlo 

k vrstveným obvodovým panelům – tzv. sendvičům, ve kterých se osvědčil a téměř výhradně 

používal pěnový polystyren (PPS). V prvních typových vrstvených panelech se užívaly desky 

PPS tlusté 40 mm, v 70. letech se již uplatňovalo 60 mm PPS a po revizi tepelně technických 

norem se po roce 1977 rozvíjely stavební soustavy s obvodovými stěnami s 80 mm PPS, 

výjimečně 100 mm PPS [1].   

Po prudkém odklonu od typizace a prefabrikace po roce 1989 se po roce 2000 začalo 

stavebnictví znovu opatrně vracet k principům prefabrikace, avšak – na vyšší technologické 

úrovni, bez centrálně řízené typizace a k provádění tepelných izolací na stavbě formou 

vnějších tepelně izolačních (zateplovacích) systémů. 

Zpřísnění tepelně technických funkčních požadavků vedlo ke zvýšenému užívání 

tepelných izolací, především z pěnového polystyrenu EPS jak u nových, tak u již existujících 

budov. Pro zvyšování tepelně izolačních vlastností obvodových stěn a podhledů se výrazně 

rozšířily zateplovací technologie dodatečnými tepelnými izolacemi. Užívaly se zejména 

vnější kontaktní zateplovací systémy ETICS (External thermal insulation composite system) 

[1], v nichž výrazně většinový podíl tvořily systémy s pěnovým polystyrenem EPS.  

Různorodost obvodových stěn a jejich kombinované uplatňování kladlo zvýšené 

nároky na materiály a znalosti projektantů a na schopnosti zhotovitelů staveb pracovat 

bezchybně s novými technologiemi. 

Požadavky na šetření teplem a zdroji teplené energie se pak začaly rychle zvyšovat 

energetickou a celosvětovou ekonomickou krizí v letech 2008-2010, která trvá dodnes. Navíc 

v této době u nás došlo k hromadnému uzavírání dolů na pevná fosilní paliva a pozornost se 

obrátila nejprve na naftu a zemní plyn, ale později na tzv. trvale obnovitelné zdroje: sluneční 

(sluneční a elektrovoltaické panely) a zemní tepelná energie, biopaliva, odpadové teplo apod. 

[1].  
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K uspokojivému řešení dosud nedošlo a je reálný předpoklad, že se tato celosvětová 

ekonomická krize bude zvětšovat. V tomto prostředí vznikla v EU hodnotící stupnice 

energetické náročnosti pro posuzování stavebních objektů i jiných spotřebičů tepla. 

Od 1. 1. 2013 je účinná změna zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, která 

výrazně změnila a upřesnila stávající pohled na problematiku hospodaření s energií. Zákon 

řeší především následující oblasti a stanovuje některá opatření pro zvyšování hospodárnosti 

užití energie a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií, pravidla pro 

tvorbu Státní energetické koncepce, Územní energetické koncepce a Státního programu na 

podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie; požadavky na 

ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie, požadavky na uvádění spotřeby energie 

a jiných hlavních zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie, 

požadavky na informování a vzdělávání v oblasti úspor energie a využití obnovitelných 

a druhotných zdrojů. Hodnocení energetické náročnosti závisí na splnění některých ukazatelů 

energetické náročnosti EN (celková primární energie za rok; neobnovitelná primární energie 

za rok; celková dodaná energie za rok; dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, 

chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok; průměrný 

součinitel prostupu tepla; součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové 

hranici; účinnost technických systémů). Hodnocená budova musí splnit požadavky na 

ukazatele neobnovitelné primární energie za rok, celkové dodané energie za rok a průměrného 

součinitele prostupu tepla obálkou budovy a současně jsou pro uvedené požadavky stanoveny 

klasifikační třídy A – G [2].  

Klasifikační třída A odpovídá tzv. pasivním domům a třída B tzv. nízkoenergetickým 

domům. Třída C se podrobněji dělí na C1 (budova vyhovuje doporučené hodnotě součinitele 

prostupu tepla), a C2 (budova vyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla). 

Rozmezí tříd D a E odpovídá průměrnému stavu stavebního fondu ČR do roku 2006.  

Na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale 

také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách je zaměřen v ČR 

program Zelená úsporám. V programu Zelená úsporám je podporováno kvalitní zateplení 

domů, výměna oken, pořízení rekuperace tepla, výměna neekologického zdroje vytápění či 

teplé vody za ekologický (kotle na biomasu, solární kolektory, tepelná čerpadla) a podporuje 

se také výstavba v pasivním energetickém standardu. Tento program je financován 

z prostředků získaných z prodeje emisních povolenek na vypouštění skleníkových plynů dle 

tzv. Kjótského protokolu. Program Zelená úsporám je prvním dotačním titulem určeným i pro 

drobné investory a jednotlivé majitele malých objektů k bydlení.  

Tato předkládaná disertační práce: „Tvar a konstrukční řešení obvodového pláště 
v návaznosti na energetickou efektivitu budov “ se zabývá průzkumem bytové výstavby 
individuálního charakteru, jejímž cílem je nalézt zákonité závislosti mezi tvarem a velikostí 
rodinných domů a parametry mající vliv na energetickou náročnost, jako tepelné ztráty 

obálkou budovy a potřeba tepla na vytápění. Závislost těchto parametrů je definována 
v obvyklých rozsazích a v obvyklých technologiích jejích konstrukcí. 
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2 Vývoj a současný stav tepelné ochrany budov  

Poprvé se tepelně technické požadavky na základní konstrukce budovy jednoznačně 

formulovaly v úvodních částech ČSN 1450-1949 „Výpočet tepelných ztrát budovy při 

navrhování ústředního vytápění“. Od roku 1954 do roku 1961 platily rozšířené tepelně 

technické požadavky uvedené v revizi této topenářské normy.  

V období od roku 1955 do roku 1962 platila pro navrhování tepelně technických 

vlastnosti stavebních konstrukcí také ČSN 73 0020 „Obytné budovy“.  

Vývoj topenářských a tepelně technických norem se rozdělil v roce 1961, kdy vznikla 

samostatná topenářská norma ČSN 06 0210. Souběžně se připravovala první samostatná 

tepelně technická norma ČSN 73 0540 „Navrhování stavebních konstrukcí z hlediska tepelné 

techniky“, která byla vydána v roce 1962.  

V březnu 1977 byly vydány nové požadavky v ČSN 73 0540 „Tepelně technické 

vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Názvosloví “.  

Celý soubor tepelně technických norem z let 1977 a 1978 byl v roce 1982 revidován. 

Od května 1992 platila poslední Změna 4 s již přísnějšími požadavky - jako součást přípravy 

komplexní revize souboru tepelně technických norem.  

Revize normy připravovaná společně českými a slovenskými odborníky v letech 1991 

až 1993 vyšla po oddělení ČR a SR v květnu 1994 jako česká norma členěná do částí: Část 1 

– Termíny a definice“, Část 2 - Funkční požadavky“, Část 3 - Výpočtové hodnoty veličin pro 

navrhování a ověřování“, Část 4 - Výpočtové metody pro navrhování a ověřování“. 

Požadavky byly koncipovány jako parametrické, závislé na podmínkách prostředí, 

energetický požadavek byl sjednocen na celkovou tepelnou charakteristiku budovy qc (dříve 

platila jen pro občanské budovy) určovaný nově v závislosti na geometrické charakteristice 

budovy: 

  An/Vn          (0.1) 

Kde: An…plocha obálky budovy, 

 Vn…objem budovy. 

 

Od roku 1995 až dosud byl v CEN (Comiteé Européen de Normalisation) přijat nebývale 

rozsáhlý soubor evropských tepelně technických norem (výpočtových, zkušebních 

a výrobkových), které jsme povinni přejímat do systému českých technických norem jako 

ČSN EN, resp. ČSN EN ISO. 

V návaznosti na tyto požadavky vyšla v listopadu 2002 ČSN 73 0540-2 „Tepelná 

ochrana budov - Část 2: Požadavky“, kde došlo ke změně stavebně energetického požadavku 

– v souladu s tehdy novou vyhláškou se hodnotila měrná potřeba tepla na vytápění eV a jako 

způsob vyjádření se doporučoval energetický štítek budovy s využitím Stupně energetické 

náročnosti SEN.  

 

SEN = 100 x eV / eV,N         (0.2) 

Kde: eV…vypočtená měrná potřeba tepla při vytápění,  

eV,N…požadovaná normová měrná potřeba tepla při vytápění. 
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V roce 2005 vyšla revize této normy. Ve změně požadavků Z1:2005 se nově objevily 
požadavky na lineární a bodové činitele prostupu tepla Ψk a χj tepelných vazeb mezi 
konstrukcemi, doplnily se požadavky na součinitele prostupu tepla U jednotlivých konstrukcí, 
upravily se požadavky na průvzdušnost konstrukcí a nově byl formulován požadavek na 
stavebně energetické vlastnosti budovy průměrným součinitelem prostupu tepla Uem, stupeň 
energetické náročnosti SEN byl nahrazen stupněm tepelné náročnosti STN [4].  

 

STN = 100 x Uem / Uem,N        (0.3) 

Kde: Uem…vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla,  
Uem,N…požadovaný normový průměrný součinitel tepla. 
 

V dubnu 2007 vyšla nová revize ČSN 73 0540-2 „Tepelná ochrana budov - Část 2: 
Požadavky“ zejména pro doplnění potřebných změn ve formulaci požadavků na vnitřní 
povrchovou teplotu a prostup tepla obálkou budovy s respektováním vazeb na nové předpisy. 
Novela této normy z roku 2007 zjednodušila hodnocení stavebně-energetických vlastností 
budovy na hodnocení prostupu tepla obálkou budovy pomocí průměrných hodnot 
vypočteného součinitele prostupu tepla Uem udávaným ve [Wm

-2
K

-1
] požadovaného 

normového součinitele prostupu tepla Uem,N  a součinitele prostupu tepla stavebního fondu 
Uem,s. Tato revize nahradila STN takzvaným "klasifikačním ukazatelem"  CI:  

 

a) je-li Uem menší nebo rovno Uem,rq  pak CI=Uem / Uem,rq 

b) je-li Uem větší než Uem,rq a zároveň je-li Uem menší nebo rovno Uem,s, pak  

  

    CI=1 + (Uem- Uem,rq) / (Uem,s - Uem,rq)      (0.4)

  

c) je-li Uem větší než Uem,s  pak  CI= 1 + Uem / Uem,s 

 

Kde: Uem… průměrný vypočtený součinitel prostupu tepla, 

           Uem,rq… průměrný požadovaný normový součinitel prostupu tepla, 

            Uem,s… průměrný ssoučinitel prostupu tepla stavebního fondu. 

 

V říjnu 2011 vyšla nová revize ČSN 73 0540-2 „Tepelná ochrana budov - Část 2: 

Požadavky“, kde je požadavek na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu výplní otvorů definován 

teplotním faktorem vnitřního povrchu fRsi. Dále nově stanovuje výpočet požadované hodnoty 

Uem pro každý posuzovaný případ metodou referenční budovy. Tato Novela nadále využívá 

hodnotící „klasifikační ukazatel“  CI, ale nerozlišuje již výpočet CI dle různých okrajových 

podmínek a vrací se tak k principu hodnocení z roku 2005. Pro všechny případy je: 

  

CI=Uem / Uem,N          (0.5) 

Kde: Uem…vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla,  

Uem,N…požadovaný normový průměrný součinitel tepla. 
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V květnu 2012 nabyla účinnosti změna ČSN 73 0540-2 „Tepelná ochrana budov, Část 2: 

Požadavky“ spočívající ve vyřazení požadavků na minimální povrchové teploty 

zabudovaných otvorových výplní. 

Veškeré tepelně technické vlastnosti konstrukcí v disertační práci jsou navrhovány 

a posuzovány dle současně platné normy ČSN 73 0540-2. 

2.1 Průzkum současných tepelně-technických výpočetních metod 

Pro hodnocení tepelně technických a energetických vlastností budovy je vyvinut 

software Stavební fyzika (2011) [16], který obsahuje nástroje Teplo, Area, Ztráty, Energie a 
jiné pro hodnocení také akustických a dalších specifických vlastností objektu.  

Pro základní tepelně technické posouzení skladeb stavebních konstrukcí podle ČSN 
730540, ČSN EN ISO 6946 a ČSN EN ISO 13788 je určen nástroj Teplo. 

Pro komplexní hodnocení stavebních detailů (tepelných mostů) z hlediska 

dvourozměrného stacionárního vedení tepla a vodní páry je určen nástroj Area. Výpočet 
teplotního pole je kompatibilní s mezinárodními normami ČSN EN ISO 10211 a ČSN EN 
ISO 10077-2. 

  Pro výpočet tepelných ztrát a celkové tepelné charakteristiky budov je určen nástroj 
Ztráty. Tento program umožňuje výpočet tepelných ztrát budov podle ČSN EN 12831, 
průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy podle ČSN 730540 a měrné potřeby 

tepla na vytápění podle STN 730540. 
Nástroj Energie je určen pro výpočet potřeby energie na vytápění, chlazení, přípravu 

teplé vody, osvětlení, mechanické větrání a úpravu vlhkosti vzduchu podle směrnice EPBD 
a EN ISO 13790 Energy performance of buildings. Dále je určen pro výpočet celkové měrné 
potřeby energie podle národních vyhlášek o energetické náročnosti a výpočet průměrného 
součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540. Tento nástroj pracuje dále s vyhláškou MPO 
ČR č.148/2007 Sb. O energetické náročnosti budov. 

  

Pro hodnocení energetické náročnosti budov jsou dále vyvinuty moduly společnosti 
Protech [17], kterými jsou Tepelná ochrana budov, Tepelný výkon, Obálka, Hodnocení budov 
a Energetická náročnost budov.   

Pro posuzování stavebních konstrukcí dle ČSN 73 0540:2011 a STN 73 0540:2002 je 
určen modul Tepelná ochrana budov (TOB).  

Modul Tepelný výkon (TV) je určen k výpočtu návrhového tepelného výkonu podle 
ČSN EN 12831 a STN EN 12831. Ve spolupráci s modulem Obálka 2011 lze zpracovat 
Energetický štítek obálky budovy podle ČSN 73 0540-2:2011 a ve spolupráci s modulem 
ENB, lze vypracovat štítek energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Ve 
spolupráci s modulem PD lze provést hodnocení nízkoenergetických a pasivních budov podle 
TNI 73 0329 (RD) a TNI 73 0330 (BD). Dále lze vypočítat potřebu energie na ohřev TUV, 
provádět analýzu vlivu konstrukcí na celkové tepelné ztráty, dimenzovat otopná tělesa, 
akumulační kotelnu a akumulační kamna. 

Modul Hodnocení Budov (HB) umožňuje vstup do modulu Obálka 2011 (štítek 
energetické náročnosti obálky budovy podle ČSN 73 0540-2:2011, do modulu ENB 2011 

(energetická náročnost budov pro zpracování Průkazu ENB), do modulu PD 
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(nízkoenergetické a pasivní domy) nebo modulu PT (potřeba tepla - Zelená úsporám). Jedná 
se o zjednodušenou verzi programu TV (tepelný výkon - výpočet tepelných ztrát podle ČS EN 
12831). Pro zadávání konstrukcí do úlohy, umožňuje spolupráci s programem TOB. 

Modul Energetická náročnost budov (ENB 2011) umožňuje zpracovat Průkaz 
energetické náročnosti budov podle vyhlášky č. 148/2007 Sb., s úpravami podle 
aktualizované ČSN 73 0540-2:20011. Výpočtové postupy vycházejí z metodiky publikované 
k NKN a byly doplněny o některé postupy z Energie 2011 od pana doc. Svobody. 

Program Obálka 2011 je určen pro výpočet energetické náročnosti obálky budovy 
podle ČSN 73 0540-2:2011. Vyžaduje spolupráci s programem TV, nebo HB. 

 

Pro vyjádření celkové dodané energie pro potřeby hodnocení energetické náročnosti 
budovy podle vyhlášky MPO č. 148/2007 Sb. je určen výpočetní nástroj Národní kalkulační 
nástroj [18]. Dodaná energie je v NKN počítána v souladu s platnými normami vydanými 
CEN a převzatými ČNI v souvislosti s implementací Směrnice 2002/91/EC o energetické 
náročnosti budov. Funkční algoritmus obsažený v NKN a jako v dalších výpočetních 
programech (Energie, Protech ENB) plně zohledňuje požadavky na výpočet dané směrnicí 
EPBD II [18], ale především národní právní předpisy a technické normy. Funkční algoritmus 
je v podobě výpočetního nástroje proveden v prostředí tabulkového procesoru MS Excel sady 
MS Office. Výpočetní nástroj tak ověřuje funkčnost výpočetního postupu a provádí 
hodnocení energetické náročnosti budov podle národní metodiky a je vytvořen jako pilotní 
pomůcka pro výpočet energetické náročnosti budov ve smyslu zpracování Průkazu 
energetické náročnosti budov ve formě protokolu průkazu ENB a grafického znázornění 
průkazu ENB. 
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3 Průzkum současného stavu objektů pro bydlení 

3.1 Vývojové tendence v oblasti bydlení  

V období 1991-2001 došlo k výraznému zvýšení počtu neobydlených domů a bytů. Až 

do roku 1991 u trvale obydlených bytů v rodinných domech docházelo k úbytkům. V tomto 

období se počet bytů v RD zvýšil o 7 %, zatímco dřívější relativně vysoké přírůstky bytů 

v bytových domech se snížily o 0,7 %. Po celé období 1991 - 2001 i v dalších letech přetrvává 

tendence růstu vlastnického bydlení, zatímco nájemní bydlení vykazuje relativní ústup 

v podílu bytů z bytového fondu i v podílu na celkové bytové výstavbě. V období 1991-2001 

bylo postaveno více bytů v rodinných domech, než v ostatních budovách. Podíl bytů 

v rodinných domech v těchto letech činil 10,6 %, v bytových domech pak činil jen 6,2%. 

V období 1997 - 2009 bylo po celé období dokončováno bytů v bytových domech 

méně než bytů v rodinných domech cca o 27 % [5].  

Přestože počet nových dokončených bytů v RD se v roce 2011 snížil o 18 % oproti 

roku 2010, je počet nových bytů v RD stále vyšší, než počet nových bytů v bytových domech. 

Zkvalitnění výstavby nových rodinných domů je tedy nutnou součástí budoucí výstavby, 

a proto se disertační práce zaměřuje na tento druh výstavby.  

 

 

Graf. 1 Průměrné roční hodnoty dokončených bytů v ČR [5] 

Vývoj struktury bytů dokončovaných v letech 1997 až 2010 podle počtu pokojů 

víceméně směřoval ke zvyšování podílu tří- a vícepokojových bytů, i když největší podíl 

zaujímají dvoupokojové byty (pohybují se v rozmezí 28 a 40 %). Byty se 4 a více pokoji 

nehrají dlouhodobě v nových bytových domech významnou roli [5].  

Další charakteristikou bytů je jejich plošná velikost, vyjádřená obytnou plochou, resp. 

užitkovou plochou. Průměrná obytná plocha nově budovaných bytů se přes místy kolísavý 

vývoj zvyšovala z 68,5 m2
 v roce 1997 až na 79,3 m2

 v posledním roce 2010. V letech 1997-

2010 byly stavěny plošně zdaleka největší byty v rodinných domech v hlavním městě Praze, 

kde v čtrnáctiletém období byla jejich užitková plocha v průměru 167,6 m2. Naopak nejmenší 

byty v rodinných domech se v roce 2010 stavěly v Moravskoslezském kraji, kde užitková 

plocha nedosáhla ani 130 m2
 [5]. 
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Aby disertační práce pokryla větší okruh domů, je zde zahrnut vzorek malých domů 

o půdorysné ploše 81 m2, středně velkých domů o půdorysné ploše 144 m2
 a velkých domů 

o půdorysné ploše 225 m
2
. 

3.2 Dosavadní obecný vývoj a použití materiálů 

Až do poloviny 20. století bylo obvyklou technologií cihelné zdivo. Po polovině století 

se začaly řízeně preferovat montované betonové panelové technologie, později také domy 

montované z dřevěných deskových panelů s vrstvou tepelně izolační vložky. Po roce 1990 se 

řízení uvolnilo, tvary a technologie se velmi rozrůznily.  

V posledních letech lze sledovat značný nárůst počtu dřevostaveb rodinných domů 

jako řešení zdravého, ekologického a moderního bydlení. Dalším stavebním materiálem 

z obnovitelných přírodních zdrojů, který v dnešní době nachází častější uplatnění je sláma. 

Nadále se však tato práce zaměřuje na nejobvyklejší, standardní, konstrukční 

a technologické řešení, jako na typový model podle kapitoly 3.3.2. 

3.3 Průzkum projektovaných a realizovaných objektů 

Na základě průzkumu typových podkladů se velikost zastavěné plochy jednopodlažních 

objektů pohybuje od 110 m
2
 a velikost zastavěné plochy dvoupodlažních objektů se pohybuje 

od 63 m
2. Na základě nabídek typových katalogů projekčních a realizačních firem jsou 

rodinné domy rozděleny do tří základních skupin: 

A. malé do 100 m
2  

 

B. střední od 100 m2
 do 150 m

2  
 

C. velké nad 150 m2 
 

Jednotlivé příklady katalogových domů jsou uvedeny na následujících obrázcích: 

 

A - rozměr 7,7 x 8,0m
 

 

 

 
 

 

Obr. 1 Možnosti malých RD o zastavěných plochách 81,8 m
2
 (9,0m x 9,1m), 81,21m

2
 (10,15m 

x 8,0m), 81,98m
2
 (12,0m x 6,75m) [6] 
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Obr. 2 Možnosti středních RD o zastavěných plochách 144 m
2
 (12,0m x 12,0m), 144,1 m

2
 

(13,1m x 11,0m), 144m
2
 (15,0m x 9,6m) [6] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Obr. 3 Možnosti velkých RD o zastavěných plochách 225,1 m
2
 (15,0m x 15,1m), 224,4 m

2
 

(17,0m x 13,2m), 225m
2
 (20,0m x 11,25m) [6] 
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3.3.1 Tvary a objemy objektů 

Dnešní ekonomickou nutností v oblasti navrhování domů je snížení energetické 

náročnosti budov tak, aby spotřeba byla minimální, při optimalizaci vzhledem ke stavebním 

nákladům a k provozu objektu. Kompaktní budova, především bez různých výstupků, má 

menší poměr ochlazovaných ploch k její užitné půdorysné ploše a k jejímu objemu. Každá 

členitost obvodového pláště tento podíl zvyšuje a navíc přibývají detaily v obvodovém plášti, 

které zvyšují riziko vzniku tepelných mostů.  

V realizaci jsou nejčastější uzavřené obdélníkové tvary, ale velmi často s různými 

výstupky. Další obměny tvarů využívají půdorysnou plochu rozvrženou do křídel, jak je 

patrno z vybraných modelů na Obr. 4.  

 
Obr. 4 Tvary středních rodinných domů 

3.3.2 Převažující, obvyklé varianty konstrukcí 

V současné době jsou novostavby rodinných domů nejčastěji navrhovány 

v jednovrstvém systému (Porotherm, Ytong, Liatherm), který nabízí kompletní katalog 

výrobků pro řešení svislých i vodorovných konstrukcí. Další variantou jsou vícevrstvé 

konstrukce z dřevoštěpkových a štěpkocementových desek (Velox, Durisol). Obvodové 

konstrukce jsou navrženy na minimální požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla U, 

kdy se pro jednovrstvé zdivo nejpozději do 31. 12. 2012 připouští hodnota 0,38 [Wm
-2

K
-1

]. 

Od 1.1.2013 je tato hodnota 0,30 [Wm
-2

K
-1

]. V Tab. 1 jsou znázorněny orientační tepelně 

technické vlastnosti zděných a pro komplexní přehled i panelových obvodových stěn.   
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Tab. 1 Orientační tepelně technické vlastnosti obvodových stěn [1] 

Konstrukce a její tloušťka max. Tepelný odpor R min. Součinitel prostupu tepla U  

  [m
2
·K/W] [Wm

-2
K

-1
] 

Panel struskobetonový 240 mm      

Panel škvárobetonový 300 mm 0,37 1,85 

Zdivo cihelné CP 300 mm      

Panel struskobetonový 300 mm 0,41÷0,49 1,74÷1,52 

Panel křemelinový 200 mm      

Panel expanditbetonový 270 mm 0,53 1,43 

Zdivo smíšené 600 mm 0,53÷0,76 1,43÷1,08 

Zdivo cihelné CDK 375 mm 0,57÷0,85 1,35÷0,99 

Zdivo cihelné CP 450 mm      

Zdivo cihelné CDm 375 mm 0,58÷0,91 1,33÷0,93 

Zdivo cihelné CD TÝN 300 mm     

Zdivo křemelina 250 mm     

Zdivo škvárobetonové 375 mm  0,73÷0,80 1,11÷1,03 

Zdivo cihelné CDK 450 mm     

Zdivo cihelné CP 600 mm 0,76÷1,09 1,08÷0,78 

Zdivo porobetonové lehké 300 mm 0,99 0,86 

Zdivo cihelné CD INA 375 mm 1,01 0,85 

Zdivo cihelné CD IVA 450 mm      

Panel pórobetonový 250 mm 1,1 0,79 

Zdivo cihelné THERM 365 mm 3 0,32 

Zdivo cihelné THERM 400 mm 3,6 0,26 

Zdivo cihelné THERM 440 mm 3,95 0,24 

Zdivo cihelné 240 P+D s EPS-F 120 mm 3,8 0,25 

 

Převažující, obvyklé varianty konstrukcí pro stavby individuálního charakteru jsou 

následující: 

 

1. Obvodové stěny  

Porotherm 400 P+D (keramická tvárnice) skladba (Obr. 5): univerzální omítka + 

tepelně izolační omítka tl. 35 mm, zdivo tl. 400 mm a vnitřní univerzální omítka tl. 10 

mm. 
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Obr. 5 Obvodová stěna Porotherm tl. 400 mm [7] 

 

Porotherm 44 P+D (keramická tvárnice) skladba (Obr. 6): univerzální omítka + 

tepelně izolační omítka tl. 35 mm, zdivo tl. 440 mm a vnitřní univerzální omítka tl. 10 

mm. 

 

 

Obr. 6 Obvodová stěna Porotherm tl. 440 mm [7] 

 

Ytong Theta 500 mm (pórobeton) skladba (Obr. 7): vnější omítka tl. 22 mm, Ytong 

Theta tl. 500 mm, vnitřní omítka tl. 5 mm. 
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Obr. 7 Obvodová stěna Ytong tl. 500 mm [8] 

 

Liatherm 425 mm (lehký beton) skladba (Obr. 8): vnější omítka tl. 15 mm, Liatherm 

tl. 425 m, vnitřní omítka 15 mm.  

 

Liapor THERMOVIT, ULTRAVIT

vnější omítka

vnitřní omítka

Liatherm 425 (2 MPa)

(tepelně izolační zdící malta)

 
Obr. 8 Obvodová stěna Liatherm tl. 425 mm [9] 

 

Liatherm 365 mm (lehký beton) skladba (Obr. 9): vnější omítka tl. 15 mm, Liatherm 

tl. 365 m, vnitřní omítka 15 mm.  
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Liapor THERMOVIT, ULTRAVIT

vnější omítka

vnitřní omítka

(tepelně izolační zdící malta)

Liapor SL 365 (2 MPa)

 

Obr. 9 Obvodová stěna Liatherm tl. 365 mm [9] 

2. Podlaha na terénu  

Skladba (Obr. 5): štěrkový podsyp, podkladový beton, izolace proti vodě, tepelná 

izolace, separační vrstva, betonová mazanina, podlahová krytina. 

 

3. Okna  

Obvyklá okna jsou plastová pětikomorová s izolačním dvojsklem, součinitel prostupu 

tepla Uw = 1,14 [Wm
-2

K
-1

]při zasklení Ug = 1,1 [Wm
-2

K
-1

]. Na Obr. 10, Obr. 11 je 

znázorněno řešení umístění okna v obvodové stěně. 

 

Obr. 10 Provedení okna v obvodové stěně Porotherm [7] 
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 Obr. 11 Provedení okna v obvodové stěně Ytong [8] 

4. Střešní konstrukce 

 (Obr. 12): skladba střešní konstrukce je převážně následující: 1-železobetonová 

stropní konstrukce, 2-penetrační asfaltový nátěr, 3-parozábrana z asfaltového pásu, 4-

spádové izolační desky, 5-vrchní modifikovaný asfaltový pás. 

 

Obr. 12 Skladba střechy 

3.3.3 Vliv světové orientace  

Základním předpokladem pro zajištění příjemného vnitřního prostředí je vhodná 

orientace budov ke světovým stranám. Jednotlivé světové strany působí rozdílnými vlivy na 

stavební objekty, které se projevují na přirozené teplotě v místnostech a také na osvětlení. 

Při orientaci vnitřních prostorů budov v našem podnebném pásu se vychází ze zásady, 

že podřadné vedlejší místnosti jsou orientovány spíše na stranu neslunnou. Místnosti 

pobytové naopak na stranu slunnou. Sever je chladný, prakticky bez slunečního světla a odtud 

u nás převážně působí větry a deště. Skýtá však rovnoměrné osvětlení, a proto se zde navrhují 

garáže, chodby, schodiště, WC atd. Východ umožňuje příznivé proslunění. Na severní straně 

jsou místnosti v létě velmi příjemné, v zimě naopak chladné, a proto sem navrhujeme ložnice, 

jídelny, kuchyně. Jih poskytuje hluboké proslunění místnosti v zimě. V létě slunce stojí 

vysoko, místnosti jsou prosluněny méně, proto se sem navrhují obytné pokoje a terasy. Západ 

má hluboké proslunění navečer [10]. 
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Obr. 13 Proslunění budovy v letním a zimním období 

Umístění objektu však v praxi bývá zpravidla kompromisem mezi požadavky 

investora, možnostmi parcely a okolní zástavbou, do které musí být stavba vhodně začleněna. 

Není tedy vždy zajištěna optimální orientace místností uvnitř objektu. 

Světová orientace je pro jednotlivé rodinné domy v modelovém případě volena ve 

dvou  základních variantách. V první variantě je RD orientován nejdelší stranou na jih 

a v druhé variantě je RD orientován nejkratší stranou na jih.   

3.3.4 Zdroje a podíly spotřeby energií pro rodinný dům  

Podle průzkumu, který provedla Study on the Energy Savings Potentials in EU 

Member States [11] tvoří spotřeba energie v obytných domech téměř 40 % celkové spotřeby 

energie v rámci EU a je tak jejím největším podílem. Podle předpisů vyhl.148/2007 Sb. [12] 

se uvažuje potřeba energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení. 

 

Tab. 2 Průměrná roční spotřeba energie u rodinných domů [1] 

Druh budovy Spotřeba energie (kWh/m
2
) 

staré domy 269 

staré, částečně renovované domy 197 

nově renovované domy 74 - 113 

nově postavené domy 74 - 113 

energeticky pasivní domy 3 

 

V rámci technické vybavenosti nově postavených bytů byly v roce 2010 zjišťovány 

2 nové charakteristiky. Kromě typů vytápění se zjišťovaly i způsoby vytápění. Pokud jde 

o rodinné domy, nejčastějším způsobem vytápění je centrální domovní kotel na zemní plyn 

bez dalšího zdroje (32,4 %), následuje centrální domovní kotel na zemní plyn a krbová kamna 

na dřevo na přitápění (20,3 %) a centrální domovní elektrokotel bez dalších zdrojů (7,6 %) 

viz. Graf 2. I v případě bytových domů je nejčastěji užito vytápění pomocí centrálního 
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domovního kotle na zemní plyn bez dalšího zdroje (40,5 %), následuje centrální dálkové 

vytápění bez dalšího zdroje (36,0 %) a lokální plynová kamna na zemní plyn bez dalšího 

zdroje (8,7 %). 

 

Graf 2. Způsoby vytápění rodinných a bytových domů [5] 

 

Dalším nově zjišťovaným ukazatelem je energetická účinnost, která se sleduje u nově 

postavených rodinných a bytových domů. Téměř dvě třetiny bytů v rodinných domech 

postavených v roce 2010 měly pouze „vyhovující“ energetickou účinnost, zatímco nejvyšší 

stupeň získalo jen 3,9 % bytů [5]. 

Ve všech posuzovaných případech RD je způsob vytápění centrálním domovním 

kotlem na zemní plyn bez dalšího zdroje. Způsob a typ vytápění však není pro danou práci 

rozhodující, neboť důležitým činitelem je stanovení vzájemných relací potřeby tepla na 

vytápění jednotlivých variant domů podle zastavěné půdorysné plochy a objemů domů. Také 

potřeba energie na chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení je navržena u všech typů 

rodinných domů stejným způsobem. 
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Obr. 14 Podíl bytů v RD podle kategorií energetické účinnosti [5] 

3.4 Rešerše 

Teoretickým výzkumem v oblasti energetických výpočtů pomocí počítačových 
energetických simulací v kombinaci s numerickými matematickými simulacemi MonteCarlo 

s dílčím cílem posouzení tvaru objektu se zabývala disertační práce s názvem Metoda Monte 
Carlo jako nástroj optimalizace energetické náročnosti budov od Ing. Petra Kotka. Pro určení 
optimálního poměru mezi spotřebou tepla a chladu byla provedena studie 70-ti variant 

administrativních objektů stejných objemů lišících se tvarem. Na základě energetických 
simulací byly stanoveny nové hodnotící křivky spotřeby energie zahrnující tvar objektu 

(stejné objemy, stejná užitná plocha, jiné tvary, různé plochy), procento a kvalitu zasklení. 
Předmětem dílčího výzkumu bylo stanovení nového hodnotícího koeficientu FT (faktor tvaru) 
pro administrativní objekty charakteristické velkým procentem zasklení a s tím spojené 
nadměrné tepelné zátěže okny.  

Cílem této studie bylo poukázat na fakt, že používaný ukazatel tzv. faktor tvaru (dříve 
geometrická charakteristika) je zavádějící. Byl tedy hledán nový ukazatel, který není závislý 
na objemu stavby, a pro tvarově stejné objekty bude vykazovat stejnou hodnotu. V zahraniční 
literatuře je možné se setkat jak s termínem shape factor (SF - námi používaný FT), ale také 
tzv. building relative compactness (ukazatel poměrné kompaktnosti), zkráceně RC indicator, 
který je určen především právě pro porovnávání různých tvarů objektů různých objemů 
s referenční kostkou nebo koulí.  

Pro další postup a celkovou analýzu energetické bilance pomocí softwaru IES<VE> 
bylo postupováno následovně: 
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 Z 27 segmentů 3 x 3 x 3 m tvořících kostku bylo dle vlastního cítění „vygenerováno“ 

70 různých objektů, které mají tedy stejný objem jako původní kostka (tedy i stejnou 

užitnou plochu), ale jinou plochu ochlazovaných konstrukcí; 

 Pro těchto 70 objektů byla vypočtena celková plocha ochlazovaných konstrukcí; 

 Dále byly vypočteny koeficienty FT i RC (jako referenční byla použita kostka) 

a zařazeny dle kategorií se stejným koeficientem; 

 Následně bylo těchto 70 objektů posuzováno v softwaru IES<VE> a pomocí 
automatických simulací provedeny dílčí závěry energetické bilance. 

Postup při zadávání pro energetické simulace byl následující: 
1. Všechny konstrukce tvořící obálku objektu splňovaly ČSN 730540:2; 

2. Určeny okrajové podmínky výpočtu jako vnitřní tepelné zisky, počty osob, použitá 

klimatická databáze, denní, týdenní a roční profily vytápění, chlazení; 
3. Nejdříve byl proveden prostý výpočet tepelné ztráty obálkovou metodou jako 

orientační hodnota pro další výstupy z energetických simulací; 
4. Poté bylo provedeno 6 kombinací pro každý objekt. Kombinace spočívaly ve změně 

procenta zasklení a součinitele propustnosti slunečního záření g; 

5. Následně byly provedeny další 4 kombinace na různé světové orientace. Důvodem 
byla informace, jak se mění energetická bilance s orientací samotného objektu. Tím se 
prokázaly rozdíly energetické bilance objektů stejných koeficientů RC; 

6. Celkem tedy bylo provedeno 10 kombinací každého objektu. 

Z výsledků bylo zjištěno, že ani se součinitelem RC není možné vystačit pro další 
hodnocení energetické náročnosti. Je tedy nutné do hodnotících koeficientů zahrnout nějakým 
způsobem plochu zasklení nebo alespoň plochu fasád. 
Byl použit nový hodnotící koeficient RC, který v sobě zahrnuje plochu fasády. Pracovní 
název nového koeficientu byl v dalších postupech označen jako RCW (relativní kompaktnost 
vztažená k ploše stěn). 

Z výsledků energetických simulací u měrného tepelného výkonu bylo zjištěno, že i pro 

objekty, které mají normové hodnoty součinitele prostupu tepla U dle ČSN 730540:2, může 

vlivem procenta zasklení, hodnoty solární propustnosti a tvaru objektu nabývat hodnota qvyt. 

U měrného chladícího výkonu jsou tyto rozdíly vlivem procenta zasklení, hodnoty g a tvaru 
objektu markantnější. Bylo zjištěno, že s klesajícím koeficientem RCW roste celková roční 
energetická bilance objektů (chlad+teplo). Na základě energetické simulace byla vytvořena 

představa o tom, že hodnotící koeficient faktoru tvaru FT je nevhodný u objektů s vyšším 
procentem zasklení.  

Na základě poznatků uvedených výše byl tedy aplikován nový hodnotící koeficient RCW 

zahrnující plochu zasklení (respektive celé fasády včetně obvodových stěn). Pomocí 
koeficientu RCW, zahrnující celou obvodovou stěnu, bylo docíleno vhodného porovnání 
všech alternativ 70ti objektů.  
 

3.5 Závěr průzkumu 

Se záměrem najít optimální návrh mezi tvarem a energetickou náročností objemných 
objektů, jako jsou administrativní a bytové domy, byly prováděny teoretické výzkumné studie 
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v oblasti energetických výpočtů pomocí počítačových energetických simulací v kombinaci 

s numerickými matematickými simulacemi. Neméně důležitým záměrem je však teoretický 
výzkum v oblasti energetických výpočtů pro malé stavebníky, který by odhalil postupné 
vzájemné souvislosti mezi měnícím se tvarem rodinného domu a jeho energetickou 
náročností, ať už ve formě hodnocení obálky budovy, tepelných ztrát nebo měrnou potřebou 
tepla na vytápění. Jak vyplývá z průzkumu současného stavu, zájem o bydlení v rodinném 
domě je stále aktuální a s nároky na kvalitu rodinného života se i nadále bude vyvíjet.    
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4 Cíle disertační práce 

Vzhledem k závěrům průzkumu současného stavu byl definován jako hlavní cíl této 

disertační práce teoretické řešení závislosti změny tepelných ztrát a měrné potřeby tepla na 

vytápění na tvaru a objemu objektu při zachování požadovaných, doporučených a pasivních 

normou předepsaných tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí. Základem práce 

je prvotně vyhodnocení etalonu na základě minimálních požadavků a ověření splnění 

normových hodnot pro průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy. Dále je 

provedeno vyhodnocení nejnižšího přípustného klasifikačního ukazatele CI Energetického 

štítku obálky budovy. 

 

Pro analýzu teoretického řešení jsou použity tři základní skupiny etalonů o půdorysné ploše: 

 81 m
2
 (9x9 m); 

 144 m
2
 (12x12 m); 

 255 m
2
 (15x15). 

 

Každý výchozí model se snižuje pravidelně po intervalech délek stran o 1m a je uvažován ve 

variantě jednopodlažní, dvoupodlažní a třípodlažní. 

 Etalony jsou uvažovány v první poloze nejdelší stranou na jih (Orientace I) a v další 

poloze nejkratší stranou na jih (Orientace II). 

 

Jednotlivé výstupy disertační práce: 

 Stanovení vzájemných souvislostí Uem [Wm
-2

K
-1

] jednotlivých variant domů 

navržených na požadované hodnoty součinitele prostupu tepla a normovanou 

hodnotou Uem [Wm
-2

K
-1

]; 

 Stanovení vzájemných souvislostí Uem [Wm
-2

K
-1

] jednotlivých variant domů 

navržených na doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla a normovanou hodnotou 

Uem [Wm
-2

K
-1

]; 

 Stanovení vzájemných souvislostí Uem [Wm
-2

K
-1

] jednotlivých variant domů 

navržených na pasivní hodnoty součinitele prostupu tepla a normovanou hodnotou 

Uem [Wm
-2

K
-1

]; 

 Stanovení vzájemných relací tepelných ztrát jednotlivých variant domů podle 

zastavěné půdorysné plochy;   

 Stanovení vzájemných relací tepelných ztrát jednotlivých variant domů podle 

variantních objemů domů, 

 Stanovení vzájemných relací potřeby tepla na vytápění jednotlivých variant domů 

podle zastavěné půdorysné plochy a orientace;   

 Stanovení vzájemných relací potřeby tepla na vytápění jednotlivých variant domů 

podle variantních objemů domů a orientace. 

 

Jednotlivé závislosti jsou vyjádřeny v normalizovaných hodnotách. 
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5 Metody zpracování disertační práce 

Metody zpracování disertační práce jsou založeny na stanovení výpočetních standardů 

etalonů, popisu použité metody výpočtu a teoretickém základu výpočtů. 

5.1 Stanovení výpočetních standardů etalonů 

Mezi stanovené výpočetní standardy jsou zahrnuty rozměry a objemy etalonů, 

klasifikační třída ESOB, zimní klimatické podmínky, vnitřní dispozice objektu, okenní a 

dveřní otvory, teplota a relativní vlhkost vnitřního vzduchu, obvodové konstrukce, tepelné 

mosty a kondenzace vodní páry.  

5.1.1 Rozměry a objemy etalonů 

Ideálním tvarem objektu by byla vzhledem k poměru ochlazovaných stran k objemu 

koule, avšak v praxi se nejčastěji realizují stavby kompaktního obdélníkového půdorysu 

a kubických útvarů, a podobných podélných tvarů. 

Řešení je provedeno v teoretické povaze, aby výsledky měly obecnou platnost. Pro 

výpočet tepelných ztrát a potřeby tepla na vytápění je rozhodující rozsah různě ochlazovaných 

nebo sluncem ozářených ploch, jaké vyplývají z celkového tvaru objektu. Tvar se proto 

schematizuje na pravoúhlé kubusy s pravidelně stupňovitými rozměry podle celkové 

zastavěné plochy a podle počtu podlaží Obr. 15.  

Standardní výška podlaží je pro teoretický výpočet stanovena 3m a pro více podlažní 

varianty je uvažována konstrukce střechy v tloušťce 0,5m. Pro variantu jednopodlažního 

objektu je výška 3,5m, pro variantu dvoupodlažního objektu je výška 6,5m a pro variantu 

třípodlažního objektu je výška 9,5m. Tyto rozměry jsou blízké skutečně se vyskytujícím, ale 

jsou zaokrouhleny pro snadnost výpočtů, což nijak podstatně nezmenšuje účinnost etalonů 

v jejich orientační použitelnosti.  

Konkrétním zjištěním na pěti obdobných objektech je vypočítána a zprůměrována 

plocha příček, se kterou se nadále uvažuje. Plocha příček u standardního jednopatrového 

objektu (4+1) tvoří váženým průměrem 11% celkové podlahové plochy, z té je 4,8% 

podlahové plochy příček tloušťky 150mm a 6,8% podlahové plochy příček tloušťky 300mm. 

U dvoupatrového objektu je plocha příček 9,8% podlahové plochy, z té je 6% podlahové 

plochy příček tloušťky 150mm a 2,1% podlahové plochy příček tloušťky 300mm. 

U třípatrového objektu je plocha příček 13% podlahové plochy, z té je 8% podlahové plochy 

příček tloušťky 150 mm a 2,8% podlahové plochy příček tloušťky 300mm.  

Pro výpočetní model etalonu se použije rodinný dům malé, střední a velké velikosti, 

který se svými rozměry může využít ve variantě jednopodlažní, dvoupodlažní i třípodlažní  

Pro analýzu jsou použity tři základní skupiny etalonů o půdorysné ploše [12]: 

1. skupina 81 m
2
 (9x9 m) 

2. skupina 144 m
2
 (12x12 m) 

3. skupina 255 m
2
 (15x15 m) 

Každý výchozí model se snižuje pravidelně po intervalech délek stran o 1m a ve výšce se 

zvyšuje z jednoho do tří podlaží viz. Obr. 15. 
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Definice parametrů jednotlivých skupin jsou uvedeny v následujících tabulkách: 

1. skupina:  

etalon o rozměrech 9x9 m ve variantě jednopodlažní - Řada A, dvoupodlažní – Řada 

B, trojpodlažní Řada C. 

 

Řada A1 

Stupeň  a [m] b [m] S [m
2
] v [m] V3,5 [m

3
] o [m] 

S1 9 9,00 

81,00 3,50 283,50 

36,00 

S2 8 10,13 36,25 

S3 7 11,57 37,14 

S4 6 13,50 39,00 

S5 5 16,20 42,40 

 

Kde: a …je rozměr v ose x [m] 

b … je rozměr v ose y [m] 

S …je obsah půdorysné plochy [m
2
] 

v …je výška podlaží [m] 

V …je objem [m3
] 

o …je obvod [m] 

 

Řada A2 

Stupeň  a [m] b [m] S [m
2
] v [m] V6,5 [m

3
] o [m] 

S1 9 9,00 

81,00 6,50 526,50 

36,00 

S2 8 10,13 36,25 

S3 7 11,57 37,14 

S4 6 13,50 39,00 

S5 5 16,20 42,40 

 

Řada A3 

Stupeň  a [m] b [m] S [m
2
] v [m] V9,5 [m

3
] o [m] 

S1 9 9,00 

81,00 9,50 769,50 

36,00 

S2 8 10,13 36,25 

S3 7 11,57 37,14 

S4 6 13,50 39,00 

S5 5 16,20 42,40 
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2. skupina:  

etalon o rozměrech 12x12 m ve variantě jednopodlažní - Řada A, dvoupodlažní – 

Řada B, trojpodlažní Řada C. 

 Řada A1 

 Stupeň  a [m] b [m] S [m
2
] v [m] V3,5 [m

3
] o [m] 

S1 12,00 12,00 

144,00 3,50 504,00 

48,00 

S2 11,00 13,09 48,18 

S3 10,00 14,40 48,80 

S4 9,00 16,00 50,00 

S5 8,00 18,00 52,00 

 

Řada A2 

 Stupeň  a [m] b [m] S [m
2
] v [m] V6,5 [m

3
] o [m] 

S1 12,00 12,00 

144,00 6,50 936,00 

48,00 

S2 11,00 13,09 48,18 

S3 10,00 14,40 48,80 

S4 9,00 16,00 50,00 

S5 8,00 18,00 52,00 

 

Řada A3 

 Stupeň  a [m] b [m] S [m
2
] v [m] V9,5 [m

3
] o [m] 

S1 12,00 12,00 

144,00 9,50 1368,00 

48,00 

S2 11,00 13,09 48,18 

S3 10,00 14,40 48,80 

S4 9,00 16,00 50,00 

S5 8,00 18,00 52,00 

 

3. skupina:  

etalon o rozměrech 15x15 m ve variantě jednopodlažní - Řada A, dvoupodlažní – 

Řada B, trojpodlažní Řada C. 

 

 Řada A1 

Stupeň  a [m] b [m] S [m
2
] v [m] V3,5 [m

3
] o [m] 

S1 15,00 15,00 

225,00 3,5 787,50 

60,00 

S2 14,00 16,07 60,14 

S3 13,00 17,31 60,62 

S4 12,00 18,75 61,50 

S5 11,00 20,46 62,92 
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Řada A2 

Stupeň  a [m] b [m] S [m
2
] v [m] V6,5 [m

3
] o [m] 

S1 15,00 15,00 

225,00 6,5 1462,50 

60,00 

S2 14,00 16,07 60,14 

S3 13,00 17,31 60,62 

S4 12,00 18,75 61,50 

S5 11,00 20,46 62,92 

 

Řada A3 

Stupeň  a [m] b [m] S [m
2
] v [m] V9,5 [m

3
] o [m] 

S1 15,00 15,00 

225,00 9,5 2137,50 

60,00 

S2 14,00 16,07 60,14 

S3 13,00 17,31 60,62 

S4 12,00 18,75 61,50 

S5 11,00 20,46 62,92 

 

Na obr. 15 je znázorněno schéma rozměrů a objemů etalonů pro teoretický výpočet. 

Dané schéma je použito pro výpočet etalonu 9x9, 12x12 i 15x15. V horizontální rovině jsou 

vyznačeny řady stupňujících se podlaží etalonů, a to A1 pro jednopodlažní, A2 pro 

dvoupodlažní a A3 pro třípodlažní variantu. Ve vertikální rovině jsou vyznačeny stupně 

etalonů, a to S1 až S5 s postupně ustupující hranou půdorysu o 1 m při zachování stejné 

půdorysné plochy. 
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Obr. 15 Schéma rozměrů a objemů etalonů pro teoretický výpočet  
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5.1.2 Klasifikační třída Energetického Štítku obálky budovy 

Zásadním požadavkem je zhodnocení etalonu na základě minimálních požadavků a 

ověření klasifikační třídy ESOB. Předpokladem je dosažení minimálně vyhovující 

klasifikační třídy.  

Ve výpočtu podle předpisů vyhlášky 148/2007 Sb. se uvažuje spotřeba energie na 

vytápění, ale také na chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení. V tomto řešení jsou tyto 

potřeby uvažovány pro jednotlivé řady a stupně etalonu vždy stejné. 

Pro teoretickou úlohu je nutné jednotné kritérium, tj. přesně nejnižší normou 

předepsaná hodnota pro tuto kategorii, a to klasifikační ukazatel CI ≤ 1  

Pro teoretickou úlohu etalonu se jako průkaz objektivity etalonu vyhotoví Energetický 

štítek obálky budovy – ESOB, který zavedla ČSN 730540/2011 (Tepelná ochrana budov – 

Část 2 : Požadavky).  

Energetický štítek umožňuje jednoduché srovnání etalonů z hlediska kvality 

ohraničujících konstrukcí a nároků na energii, potřebnou pro vytápění.  
 

Tab. 3 Klasifikační třídy Energetického štítku obálky budovy [4] 

Klasifikační třída Slovní vyjádření klasifikace Klasifikační ukazatel CI 

A Velmi úsporná ≤ 0,3 

B Úsporná ≤ 0,6 

C Vyhovující ≤ 1,0 

D Nevyhovující ≤ 1,5 

E Nehospodárná ≤ 2,0 

F Velmi nehospodárná ≤ 2,5 

G Mimořádně nehospodárná ≥ 2,5 

5.1.3 Ostatní dané a zvolené standardy 

Mezi dané a zvolené standardy je nutno zahrnout podmínky, které definují klimatické 

umístění etalonu, nadále pak orientaci místností, způsob zasklení, požadavky na teplotu 

a relativní vlhkost, tepelně technické parametry konstrukcí, vliv tepelných mostů a množství 

vodní páry uvnitř konstrukce.  

a) Klimatické podmínky zimní   
Etalony jsou situovány do klimatického pásma podle ČSN 730540-3 přílohy H do 

teplotní oblasti II (- 15 °C).  
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Obr. 16 Mapa teplotních oblastí dle ČSN 730540 - 3, příloha H1 

b) Vnitřní dispozice objektu 

V objektu jsou sice prostory (místnosti), kde optima jsou různá, ale při neznámém 

různém jejich rozmístění v dispozici, je v etalonu jako účelné a proveditelné zvoleno 

sjednocení pro celá podlaží    

Orientace jednotlivých místností podle jejich účelu není u etalonů brána v úvahu. 

Etalon je uvažován v základní poloze nejdelším průčelím na jih a v další poloze nejkratším 

průčelím na jih. 

c) Okenní a dveřní otvory 

Tepelně izolační vlastnosti jejich výplní budou uvažovány podle standardního typu 

plastových oken a dveří se zdvojeným zasklením v  minimální předepsané, nebo v obvyklé 

hodnotě tepelné propustnosti. Plocha otvorů je brána ve variantě 25% plochy obvodové stěny.  

 

 Obr. 17 Plocha zasklení 25% 

d) Teplota a relativní vlhkost vnitřního vzduchu 

V teoretickém řešení nejsou brány v úvahu různě normami předepsané požadavky 

podle druhů místností. Je uvažována jednotná teplota 20 
0
C pro obytné místnosti, relativní 

vlhkost v interiéru 60 % z důvodu pohody vnitřního mikroklima.  

e) Konstrukce 

Konstrukce etalonu jsou navrženy na požadované, doporučené a pasivní hodnoty 

součinitele prostupu tepla podle Tab. 4 
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Tab. 4 Hodnoty součinitele prostupu tepla 

Popis konstrukce 

Součinitel prostupu tepla U [Wm
-2

K
-1

] 

Požadované  hodnoty Doporučené  hodnoty 
Dop. hodnoty pro 

 pasivní budovy 

vnější stěna 0,3 0,25 0,18 (až 0,12) 

plochá střecha 0,24 0,16 0,15 (až 0,10) 

podlaha na terénu 0,45 0,3 0,22 (až 0,15) 

okno 1,5 1,2 0,8 (až 0,6) 

vchodové dveře 1,7 1,2 0,9 

 

g) Tepelné mosty 

Tepelné mosty v konstrukci vznikají v důsledku nezbytné nutnosti, zpravidla však 

z nesprávného provedení nebo v důsledku použití nevhodného materiálu. V těchto místech 

dochází k výrazně vyššímu prostupu tepelné energie, než v okolních místech. Tato skutečnost 

způsobuje jednak tepelné ztráty z vnitřního prostředí, ale také zhoršení užitných vlastností 

vnitřního prostoru. Jelikož přímým důsledkem zvýšeného úniku tepelné energie z interiéru je 

významný pokles vnitřní povrchové teploty konstrukce v tomto místě, může zde docházet 

k poklesu až pod teplotu rosného bodu a tím k následné kondenzaci vodních par, případně 

také ke vzniku plísní. Plísně jsou výraznými zdroji alergenů a tím vytváří vnitřní mikroklima 

nevhodné pro pobyt lidí. Vliv tepelných mostů na tepelné ztráty objektu je patrný z grafu na 

Obr. 18. 

 

Obr. 18 Vliv tepelných mostů na tepelné ztráty objektu [22] 

 Statiku staveb ohrožují tepelné mosty tím, že způsobují kondenzaci vodní páry 

v konstrukci, což může vést u dřevěných částí staveb k hnilobě, u kovových ke korozi 

a u ostatních k porušení mrazem, čímž se spoje i únosnost konstrukcí oslabí. 

Návrh a posouzení tepelných vazeb mezi konstrukcemi řeší lineární k [W/(m.K)] i bodový 

činitel prostupu tepla, který musí splňovat podmínku podle Tab. 6: 
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k k,N [W/(m.K)]      (1.1) 

Kde: k …je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby mezi konstrukcemi. 

k,N… je normou požadovaná hodnota. 

 

Tab. 5 Požadovaný a doporučený lineární činitel prostupu tepla ψk,N  

Typ lineární tepelné vazby 

 

Lineární činitel prostupu tepla  [W/(m.K)] 

Požadované 
hodnoty 

N 

Doporučené 
hodnoty 

rec 

Doporučené 

pro pasivní 
budovy 

pas 

Vnější stěna navazující na další konstrukci 
s výjimkou výplně otvoru, např. na základ, 
strop nad nevytápěným prostorem, jinou 
vnější stěnu, střechu, lodžii či balkon, 
myrkýzu či arkýř, vnitřní stěnu a strop (při 
vnitřní izolaci), aj. 

0,2 0,10 0,05 

Vnější stěna navazující na výplň otvoru, 
např. na okno, dveře, vrata a část prosklené 
stěny v parapetu, bočním ostění a v nadpraží 

0,1 0,03 0,01 

Střecha navazující na výplň otvoru, např. 
střešní okno, světlík, poklop výlezu 

0,3 0,10 0,02 

k k,N [W/K]       (1.2) 

Kde: k …je bodový činitel prostupu tepla tepelné vazby mezi konstrukcemi. 

k,N… je normou požadovaná hodnota. 

Tab. 6 Požadovaný a doporučený bodový činitel prostupu tepla k,N  

Typ bodové tepelné vazby Bodový činitel prostupu tepla (W/K) 
  N Nrec Npas 

Průnik tyčové konstrukce (sloupy, 
nosníky, konzoly, apod.) vnější 
stěnou, podhledem nebo střechou 

0,4 0,1 0,02 

 

Předpokládá se, že konstrukce navržené v etalonech jsou provedeny odborně 

a technologicky nutné tepelné mosty jsou v tak malém rozsahu, že nemají významný vliv 

a korekční činitel vyjadřující vliv tepelných vazeb (mostů) na součinitel prostupu tepla 

nepřekračuje standardní hodnoty 0,10 W/m
2
K dle ČSN 730540-4, čl. H.2.3. 

 

h) Kondenzace vodní páry.  
Pro stavební konstrukci, u které by zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce Mc 

v kg/(m
2
.a) ohrozit její požadovanou funkci, nesmí dojít ke kondenzaci vodní páry uvnitř 

konstrukce, tedy: 

Mc = 0  [kg/(m
2
.a)]      (1.3) 
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Pro stavební konstrukci, u které kondenzace vodní páry uvnitř neohrozí její 

požadovanou funkci, se požaduje omezení ročního množství zkondenzované vodní páry 

uvnitř konstrukce Mc v kg/(m
2.a) tak, aby splňovalo podmínku: 

 

Mc ≤ Mc,N [kg/(m
2
.a)]     (1.4) 

 

Ve všech etalonech se ze stejných důvodů jako v předešlých parametrech neuvažuje 

kondenzace vodních par.   

5.2 Použité metody 

V kapitole použité metody jsou stanovena kritéria užití a zákulisí výpočetního programu 

a názorné schéma výpočtu etalonů. 

5.2.1 Výpočetní programy 

Pro teoretický výpočet ohodnocení etalonů a pro ověření zařazení etalonů do kategorie 

energetické náročnosti je použit nástroj Energie ze softwaru Stavební fyzika (2011) [16]. 

 

Program Energie 2011 umožňuje provést výpočet: 

 Průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy podle ČSN 730540 Tepelná 

ochrana budov [15];  

 Energetické náročnosti budov podle ČSN EN ISO 13790 a evropské směrnice 

97/34/ES EPBD (implementované ve vyhlášce MPO ČR č. 148/2007 Sb. a MVRR 

SR č. 311/2009 Z.z.);  

 Energetické náročnosti nízkoenergetických bytových staveb podle TNI 730329 a TNI 

730330;  

 Měrné potřeby energie podle STN 730540. 

 

Vstupní data, která jsou zadávány do programu, jsou následující: 

→ Popis objektu a klimatických podmínek; 

→ Popis jednotlivých zón; 

→ Popis okenních konstrukcí; 

→ Popis konstrukcí ve styku s vnějším vzduchem; 

→ Popis konstrukcí ve styku se zeminou; 

→ Popis nevytápěných prostor a zimních zahrad; 

→ Zadání přerušovaného vytápění; 

→ Popis rozhraní mezi zónami; 

→ Popis přídavných spotřeb energie v nevytápěných prostorách. 

 

Celkový postup výpočtu je prováděn od dílčích částečných hodnocení k celku. Program 

Energie 2011 používá následující hrubý postup: 

→ Stanovení měrných tepelných ztrát a tepelných zisků jednotlivých zón; 
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→ Stanovení měrných tepelných ztrát/zisků na hranicích mezi zónami; 

→ Určení produkce energie v solárních kolektorech v jednotlivých zónách; 

→ Výpočet spotřeby energie na osvětlení v jednotlivých zónách; 

→ Výpočet spotřeby energie na přípravu teplé vody v jednotlivých zónách; 

→ Výpočet spotřeby energie vytápění v jednotlivých zónách; 

→ Výpočet spotřeby energie na chlazení v jednotlivých zónách; 

→ Výpočet spotřeby energie na úpravu vlhkosti vnitřního vzduchu a na mechanické 

větrání v jednotlivých zónách; 

→ Stanovení produkce elektřiny kogeneračními jednotkami v jednotlivých zónách; 

→ Stanovení produkce elektřiny fotovoltaickými články v jednotlivých zónách; 

→ Určení energetické náročnosti jednotlivých zón; 

→ Určení energetické náročnosti celé budovy; 

→ Stanovení primární energie a emisí CO2. 

 

Pro teoretický výpočet disertační práce je program Energie 2011 primárně použit pro: 

→ Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla budovy; 

→ Výpočet měrného tepelného toku; 

→ Výpočet měrné potřeby tepla na vytápění;  

→ Posouzení energetického štítku budovy. 

5.2.2 Schéma výpočtu souboru etalonů 

Výpočet je proveden pro etalony o rozměrech 9x9, 12x12 a 15x15, a to pro požadované Upoz 

požadované Upoz [Wm
-2

K
-1

], doporučené Udop [Wm
-2

K
-1

] a pasivní Upas [Wm
-2

K
-1

] hodnoty 

součinitele prostupu tepla. Dále jsou etalony vypočteny pro dvě světové orientace, a to 

Orientaci I pro posouzení delší strany orientované na jih a Orientaci II pro posouzení kratší 

strany orientované na jih. Další variantou výpočtu jsou typy podlaží, a to jednopodlažní 

varianta etalonu, dvoupodlažní varianta etalonu a třípodlažní varianta etalonu. Na  

Obr. 19 je znázorněno schéma výpočtu etalonů, podle kterého jsou získány výsledné 

hodnoty pro vyhodnocení jednotlivých etalonů.  
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Obr. 19 Schéma výpočtu 
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5.3 Výpočty 

5.3.1 Průměrný součinitel prostupu tepla 

Pro posouzení Energetického štítku obálky budovy je použit průměrný součinitel 

prostupu tepla Uem [Wm
-2

K
-1

], který se stanoví ze vztahu: 

                             Wm KT
em

H
U

A
           [Wm

-2
K

-1
] (1.5)   

Kde: HT…je měrná ztráta prostupem tepla stanovená ze součinitelů prostupu tepla všech 

teploměrných konstrukcí tvořících obálku budovy. 

A…je plocha obálky budovy. 

 

Stanovení normové hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla Uem   

Požadovaná hodnota Uem,N se stanoví výpočtem pro každý posuzovaný případ 

metodou referenční budovy, nejvýše však je rovna hodnotě dle Tab. 7. 

 

Tab. 7  Požadované hodnoty Uem pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou 

v intervalu 18 až 22°C včetně  

  

Požadované hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla 

Uem,N,20  [Wm
-2

K
-1

] 

Nové obytné budovy Výsledek výpočtu podle 5.3.4., nejvýše však 0,50 

Ostatní budovy Výsledek výpočtu podle 5.3.4., nejvýše však hodnota:  
                 Pro objemový faktor tvaru: 

                 A/V ≤ 0,2 Uem,N,20 = 1,05 

                 A/V > 1,2 Uem, N,20 = 0,45 

                 Pro ostatní hodnoty A/V 

                 Uem, N,20 = 0,30 + 0,15/(A/V) 

 

Doporučená hodnota Uem,rec se stanoví podle vztahu: 

Uem,rec= 0,75 Uem,N       (1.6) 

 

Doporučené hodnoty pro pasivní budovy jsou specifikovány v Tab. 8.  

 

Tab. 8 Průměrný součinitel prostupu tepla pro pasivní budovy 

  

Průměrný součinitel prostupu tepla  
Uem [Wm

-2
K

-1
] 

Rodinný dům 

  

≤ 0,25 požadovaného 

≤ 0,20 doporučeného 

Bytový dům 

 
≤ 0,30 požadovaného 

≤ 0,35 doporučeného 
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5.3.2 Výpočet tepelného výkonu 

Výpočet tepelného výkonu se řídí normou ČSN EN 12831/2005 Tepelné soustavy v 

budovách – Výpočet tepelného výkonu.  

 

Celková návrhová tepelná ztráta 

Celková návrhová tepelná ztráta vytápěného prostoru Φi se vypočítá z rovnice: 
Φi = ΦT,i + ΦV,i   [W]      (1.7) 

Kde: ΦT,i …je návrhová tepelná ztráta vytápěného prostoru prostupem tepla. 

ΦV,i …je návrhová tepelná ztráta vytápěného prostoru větráním. 

 

Návrhová tepelná ztráta prostupem 

Návrhová tepelná ztráta prostupem tepla vytápěného prostoru ΦT,i  se vypočítá: 

ΦT,i = (HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij) . (θint,i – θe)  [W]     (1.8) 

Kde: HT,ie …je součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního 

prostředí pláštěm budovy [W/K]. 

HT,iue …je součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního 

prostředí nevytápěným prostorem [W/K]. 

HT,ig …je součinitel tepelné ztráty prostupem do zeminy z vytápěného prostoru do 

zeminy v ustáleném stavu [W/K]. 

HT,ij …je součinitel tepelné ztráty z vytápěného prostoru do sousedního prostoru 

vytápěného na výrazně jinou teplotu [W/K]. 

θint,i …je výpočtová vnitřní teplota vytápěného prostoru [°C]. 

θe …je výpočtová venkovní teplota [°C]. 

 

Návrhová tepelná ztráta větráním 

Návrhová tepelná ztráta větráním pro vytápěný prostor ΦV,i  se vypočítá: 

ΦV,i = HV,i . (θint,i – θe)  [W]      (1.9) 

Kde: HV,i …je součinitel návrhové tepelné ztráty větráním [W/K]. 

θint,i … je výpočtová vnitřní teplota vytápěného prostoru [°C]. 

θe …je výpočtová venkovní teplota [°C]. 

 

Součinitel návrhové tepelné ztráty větráním vytápěného prostoru HV,i  se vypočítá: 

HV,i = Vi . ρ . cp   [W/K]     (1.10) 

Kde: Vi …je výměna vzduchu ve vytápěném prostoru [m3
/hod]. 

ρ …je hustota vzduchu při θint,i [kg/m
3
]. 

cp …je měrná tepelná kapacita vzduchu při θint,i [kJ/(kg.K)]. 

 

Přirozené větrání 
Výměna vzduchu ve vytápěném prostoru se stanoví pro přirozené větrání ze vztahu: 

V = max (Vinf, Vmin)  [m
3
/hod]   (1.11)  

Kde: Vinf …je výměna vzduchu infiltrací. 

Vmin …je výměna vzduchu z hygienických důvodů. 
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Požadovaná výměna vzduchu z hygienických důvodů je definována jako: 

Vmin = ηmin . V                  (1.12)

  

Kde: V …je objem vzduchu v místnosti [m3
]. 

ηmin …je minimální intenzita výměny vzduchu v místnosti (pro bytové objekty 

obvykle doporučováno 0,5 h-1
). 

5.3.3 Výpočet měrné potřeby tepla na vytápění 

Měrná potřeba tepla na vytápění charakterizuje tepelně-izolační vlastnosti budovy bez 

ohledu na účinnost topného systému a zdroje tepla. Vyjadřuje množství tepla, které je 

vztaženo na jednotku plochy - kWh/(m
2.rok), popř. na jednotku objemu vytápěného prostoru - 

kWh/(m3.rok). Potřeba tepla vychází z tepelných ztrát, nedá se ovlivnit tepelnými zisky ani 

vhodným systémem vytápění (na rozdíl od spotřeby tepla).  

 

Potřebu tepla na vytápění hodnocené zóny QH,nd lze stanovit postupem z EN ISO 13790. 

Používá se vztah:  

QH,nd = QH,ht - ηH,gn . QH,gn [W/K]    (1.13) 

Kde: QH,ht  …je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty [W/K]. 

QH,gn …je velikost tepelných zisků [W/K]. 

ηH,gn …je stupeň využitelnosti tepelných zisků [-]. 

 

Potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty se v programu stanovuje standardním způsobem podle 

evropských norem jako: 

QH,ht,j = (HT,ie + HT,ig + HT,ij+ HV,i ) . (θint,i – θe) [W/K]  (1.14) 

Kde: HT,ie …je součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního 

prostředí pláštěm budovy [W/K]. 

HT,ig …je součinitel tepelné ztráty prostupem do zeminy z vytápěného prostoru do 

zeminy v ustáleném stavu [W/K]. 

HT,ij …je součinitel tepelné ztráty z vytápěného prostoru do sousedního prostoru 

vytápěného na výrazně jinou teplotu [W/K]. 

HV,i … je součinitel návrhové tepelné ztráty větráním [W/K]. 

θint,i … je výpočtová vnitřní teplota vytápěného prostoru [°C]. 

θe …je výpočtová venkovní teplota [°C]. 
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6 Výsledky výpočtů  

Na základě výše definovaných postupů v předchozích kapitolách byly vypočteny 

následující výsledky. 

6.1 Výsledky výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla 

Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla pro jednotlivé etalony je proveden 

výpočtem podle vzorce 1.5 vypočítaného programem Energie 2011. Podrobné výsledky jsou 

uvedeny ve výpočetních protokolech v přílohách 1až 54 viz. samostatný svazek příloh. 

Výsledky získané pro jednotlivé vyšetřované varianty jsou uvedeny v tabulkové 

formě. 

6.1.1 Výsledky výpočtu Uem pro etalon 9x9 

Výsledky výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla pro etalon 9x9 při užití 

požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla v jednopodlažní, dvoupodlažní a třípodlažní 

variantě pro orientaci I a orientaci II a pro jednotlivé stupně půdorysného tvaru jsou uvedeny 

v Tab. 8.  

Tab. 8 Průměrný součinitel prostupu tepla pro požadované hodnoty U  

 

Orientace I Orientace II 

Uem S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

1NP 0,44 0,44 0,45 0,45 0,46 0,44 0,44 0,45 0,45 0,46 

2NP 0,50 0,50 0,51 0,51 0,52 0,50 0,50 0,51 0,51 0,52 

3NP 0,54 0,54 0,54 0,54 0,55 0,54 0,54 0,54 0,54 0,55 

 

Výsledky výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla pro etalon 9x9 při užití 

doporučených hodnot součinitele prostupu tepla v jednopodlažní, dvoupodlažní a třípodlažní 

variantě pro orientaci I a orientaci II a pro jednotlivé stupně půdorysného tvaru jsou uvedeny 

v Tab. 9.  

Tab. 9 Průměrný součinitel prostupu tepla pro doporučené hodnoty U  

 

Orientace I Orientace II 

Uem S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

1NP 0,36 0,36 0,36 0,36 0,37 0,36 0,36 0,36 0,36 0,37 

2NP 0,41 0,41 0,41 0,41 0,42 0,41 0,41 0,41 0,41 0,42 

3NP 0,44 0,44 0,44 0,44 0,45 0,44 0,44 0,44 0,44 0,45 

 

Výsledky výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla pro etalon 9x9 při užití 

pasivních hodnot součinitele prostupu tepla v jednopodlažní, dvoupodlažní a třípodlažní 

variantě pro orientaci I a orientaci II a pro jednotlivé stupně půdorysného tvaru jsou uvedeny 

v Tab. 10.  
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Tab. 10 Průměrný součinitel prostupu tepla pro pasivní hodnoty U  

 

Orientace I Orientace II 

Uem S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

1NP 0,28 0,28 0,28 0,28 0,29 0,28 0,28 0,28 0,28 0,29 

2NP 0,31 0,31 0,31 0,31 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 0,32 

3NP 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

6.1.2 Výsledky výpočtu Uem pro etalon 12x12 

Výsledky výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla pro etalon 12x12 při užití 

požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla v jednopodlažní, dvoupodlažní a třípodlažní 

variantě pro orientaci I a orientaci II a pro jednotlivé stupně půdorysného tvaru jsou uvedeny 

v Tab. 11.  

Tab. 11 Průměrný součinitel prostupu tepla pro požadované hodnoty U  

 

Orientace I Orientace II 

Uem S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

1NP 0,41 0,41 0,42 0,42 0,42 0,41 0,42 0,42 0,42 0,42 

2NP 0,47 0,47 0,48 0,48 0,48 0,47 0,47 0,48 0,48 0,48 

3NP 0,51 0,51 0,51 0,51 0,52 0,51 0,51 0,51 0,51 0,52 

 

Výsledky výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla pro etalon 12x12 při užití 

doporučených hodnot součinitele prostupu tepla v jednopodlažní, dvoupodlažní a třípodlažní 

variantě pro orientaci I a orientaci II a pro jednotlivé stupně půdorysného tvaru jsou uvedeny 

v Tab. 12.  

Tab. 12 Průměrný součinitel prostupu tepla pro doporučené hodnoty U  

 

Orientace I Orientace II 

Uem S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

1NP 0,33 0,33 0,33 0,33 0,34 0,33 0,33 0,33 0,33 0,34 

2NP 0,38 0,38 0,39 0,39 0,39 0,38 0,38 0,39 0,39 0,39 

3NP 0,41 0,41 0,42 0,42 0,42 0,41 0,41 0,42 0,42 0,42 

 

Výsledky výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla pro etalon 12x12 při užití 

pasivních hodnot součinitele prostupu tepla v jednopodlažní, dvoupodlažní a třípodlažní 

variantě pro orientaci I a orientaci II a pro jednotlivé stupně půdorysného tvaru jsou uvedeny 

v Tab. 13. 

  

Tab. 13 Průměrný součinitel prostupu tepla pro pasivní hodnoty U  

 

Orientace I Orientace II 

Uem S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

1NP 0,26 0,26 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26 0,27 0,27 0,27 
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2NP 0,28 0,29 0,30 0,30 0,30 0,28 0,29 0,3 0,3 0,3 

3NP 0,31 0,31 0,31 0,31 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 0,32 

6.1.3 Výsledky výpočtu Uem pro etalon 15x15 

Výsledky výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla pro etalon 15x15 při užití 

požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla v jednopodlažní, dvoupodlažní a třípodlažní 

variantě pro orientaci I a orientaci II a pro jednotlivé stupně půdorysného tvaru jsou uvedeny 

v Tab. 14.  

Tab. 14 Průměrný součinitel prostupu tepla pro požadované hodnoty U  

 

Orientace I Orientace II 

Uem S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

1NP 0,39 0,39 0,39 0,39 0,40 0,39 0,39 0,39 0,39 0,40 

2NP 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

3NP 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

 

Výsledky výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla pro etalon 15x15 při užití 

doporučených hodnot součinitele prostupu tepla v jednopodlažní, dvoupodlažní a třípodlažní 

variantě pro orientaci I a orientaci II a pro jednotlivé stupně půdorysného tvaru jsou uvedeny 

v Tab. 15.  

Tab. 15 Průměrný součinitel prostupu tepla pro doporučené hodnoty U  

 

Orientace I Orientace II 

Uem S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

1NP 0,31 0,31 0,31 0,31 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 0,32 

2NP 0,36 0,36 0,36 0,36 0,37 0,36 0,36 0,36 0,36 0,37 

3NP 0,39 0,39 0,39 0,40 0,40 0,39 0,39 0,39 0,40 0,40 

 

Výsledky výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla pro etalon 15x15 při užití 

pasivních hodnot součinitele prostupu tepla v jednopodlažní, dvoupodlažní a třípodlažní 

variantě pro orientaci I a orientaci II a pro jednotlivé stupně půdorysného tvaru jsou uvedeny 

v Tab. 16. 

  

Tab. 16 Průměrný součinitel prostupu tepla pro pasivní hodnoty U  

 

Orientace I Orientace II 

Uem S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

1NP 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 

2NP 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

3NP 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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6.2 Výsledky výpočtu tepelného výkonu 

Výpočet tepelného výkonu (orientační tepelné ztráty) pro jednotlivé etalony je proveden 

výpočtem podle vzorce 1.7 na základě hodnot měrného tepelného toku vypočítaného 

programem Energie 2011. Podrobné výsledky jsou uvedeny ve výpočetních protokolech 

v přílohách 1až 54 viz. samostatný svazek příloh. 

Výsledky získané pro jednotlivé vyšetřované varianty jsou uvedeny v tabulkové 

formě, a ve formě grafů. 

6.2.1 Výsledky výpočtu tepelného výkonu pro etalon 9x9 

Výsledky výpočtu tepelného výkonu (orientační celkové navrhované tepelné ztráty) 

pro etalon 9x9 při užití požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla v jednopodlažní, 

dvoupodlažní a třípodlažní variantě pro orientaci I a orientaci II a pro jednotlivé stupně 

půdorysného tvaru jsou uvedeny v Tab. 17 a grafu 2.  

 

Tab. 17 Orientační celková navrhovaná tepelná ztráta pro požadované hodnoty U  

Upoz Orientace I Orientace II 

Φi [kW]  S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

1NP 5,539 5,557 5,624 5,761 6,010 5,539 5,557 5,624 5,761 6,010 

2NP 9,153 9,189 9,316 9,579 10,060 9,153 9,189 9,316 9,579 10,060 

3NP 12,766 12,818 13,009 13,392 14,111 12,766 12,818 13,009 13,392 14,111 

 

 

Graf. 2 Orientační celková navrhovaná tepelná ztráta pro požadované hodnoty U 

Výsledky výpočtu tepelného výkonu (orientační celkové navrhované tepelné ztráty) 

pro etalon 9x9 při užití doporučených hodnot součinitele prostupu tepla v jednopodlažní, 

dvoupodlažní a třípodlažní variantě pro orientaci I a orientaci II a pro jednotlivé stupně 

půdorysného tvaru jsou uvedeny v Tab. 18 a grafu 3.  

 

Tab. 18 Orientační celková navrhovaná tepelná ztráta pro doporučené hodnoty U 

Udop Orientace I Orientace II 

Φi [kW] S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

1NP 4,710 4,725 4,779 4,890 5,091 4,710 4,725 4,779 4,890 5,091 
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2NP 7,899 7,928 8,033 8,248 8,641 7,899 7,928 8,033 8,248 8,641 

3NP 11,087 11,130 11,286 11,600 12,191 11,087 11,130 11,286 11,600 12,191 

 

 

Graf. 3 Orientační celková navrhovaná tepelná ztráta pro doporučené hodnoty U 

Výsledky výpočtu tepelného výkonu (orientační celkové navrhované tepelné ztráty) 

pro etalon 9x9 při užití pasivních hodnot součinitele prostupu tepla v jednopodlažní, 

dvoupodlažní a třípodlažní variantě pro orientaci I a orientaci II a pro jednotlivé stupně 

půdorysného tvaru jsou uvedeny v Tab. 19 a grafu 4.  

 

Tab. 19 Orientační celková navrhovaná tepelná ztráta pro pasivní hodnoty U 

Upas Orientace I Orientace II 

Φi [kW]  S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

1NP 3,987 3,998 4,036 4,115 4,258 3,987 3,998 4,036 4,115 4,258 

2NP 6,599 6,620 6,694 6,848 7,129 6,599 6,620 6,694 6,848 7,129 

3NP 9,211 9,242 9,353 9,512 10,000 9,211 9,242 9,353 9,512 10,000 

 

 

Graf. 4 Orientační celková navrhovaná tepelná ztráta pro doporučené hodnoty U 

6.2.2 Výsledky výpočtu tepelného výkonu pro etalon 12x12 

Výsledky výpočtu tepelného výkonu (orientační celkové navrhované tepelné ztráty) 

pro etalon 12x12 při užití požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla v jednopodlažní, 

dvoupodlažní a třípodlažní variantě pro orientaci I a orientaci II a pro jednotlivé stupně 

půdorysného tvaru jsou uvedeny v Tab. 20 a grafu 5.  
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Tab. 20 Orientační celková navrhovaná tepelná ztráta pro požadované hodnoty U 

Upoz Orientace I Orientace II 

Φi [kW]   S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

1NP 8,651 8,665 8,711 8,801 8,950 8,651 8,665 8,711 8,801 8,950 

2NP 13,983 14,011 14,121 14,270 14,555 13,983 14,011 14,121 14,270 14,555 

3NP 19,316 19,356 19,433 19,739 20,160 19,316 19,356 19,433 19,739 20,160 

 

 

Graf. 5 Orientační celková navrhovaná tepelná ztráta pro požadované hodnoty U 

Výsledky výpočtu tepelného výkonu (orientační celkové navrhované tepelné ztráty) 

pro etalon 12x12 při užití doporučených hodnot součinitele prostupu tepla v jednopodlažní, 

dvoupodlažní a třípodlažní variantě pro orientaci I a orientaci II a pro jednotlivé stupně 

půdorysného tvaru jsou uvedeny v Tab. 21 a grafu 6.  

 

Tab. 21 Orientační celková navrhovaná tepelná ztráta pro doporučené hodnoty U 

Udop Orientace I Orientace II 

Φi [kW]    S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

1NP 7,401 7,412 7,450 7,524 7,647 7,401 7,412 7,450 7,524 7,647 

2NP 12,166 12,189 12,295 12,402 12,638 12,166 12,189 12,295 12,402 12,638 

3NP 16,931 16,964 17,027 17,281 17,629 16,931 16,964 17,027 17,281 17,629 

 

 

Graf. 6 Orientační celková navrhovaná tepelná ztráta pro doporučené hodnoty U 
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Výsledky výpočtu tepelného výkonu (orientační celkové navrhované tepelné ztráty) 

pro etalon 12x12 při užití pasivních hodnot součinitele prostupu tepla v jednopodlažní, 

dvoupodlažní a třípodlažní variantě pro orientaci I a orientaci II a pro jednotlivé stupně 

půdorysného tvaru jsou uvedeny v Tab. 22 a grafu 7.  

 

Tab. 22 Orientační celková navrhovaná tepelná ztráta pro pasivní hodnoty U 

Upas Orientace I Orientace II 

Φi [kW]    S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

1NP 6,396 6,404 6,431 6,483 6,571 6,396 6,404 6,431 6,483 6,571 

2NP 10,197 10,408 10,471 10,561 10,729 10,197 10,408 10,471 10,561 10,729 

3NP 14,389 14,413 14,455 14,638 14,888 14,389 14,413 14,455 14,638 14,888 

 

 
Graf. 7 Orientační celková navrhovaná tepelná ztráta pro pasivní hodnoty U 

6.2.3 Výsledky výpočtu tepelného výkonu pro etalon 15x15 

Výsledky výpočtu tepelného výkonu (orientační celkové navrhované tepelné ztráty) 

pro etalon 15x15 při užití požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla v jednopodlažní, 

dvoupodlažní a třípodlažní variantě pro orientaci I a orientaci II a pro jednotlivé stupně 

půdorysného tvaru jsou uvedeny v Tab. 23 a grafu 8.  

 

Tab. 23 Orientační celková navrhovaná tepelná ztráta pro požadované hodnoty U 

Upoz Orientace I Orientace II 

Φi [kW]    S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

1NP 12,366 12,378 12,415 12,484 12,594 12,366 12,378 12,415 12,484 12,594 

2NP 19,674 19,696 19,766 19,895 20,102 19,674 19,696 19,766 19,895 20,102 

3NP 26,982 27,014 27,117 27,306 27,609 26,982 27,014 27,117 27,306 27,609 
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Graf. 8 Orientační celková navrhovaná tepelná ztráta pro požadované hodnoty U  

Výsledky výpočtu tepelného výkonu (orientační celkové navrhované tepelné ztráty) 

pro etalon 15x15 při užití doporučených hodnot součinitele prostupu tepla v jednopodlažní, 

dvoupodlažní a třípodlažní variantě pro orientaci I a orientaci II a pro jednotlivé stupně 

půdorysného tvaru jsou uvedeny v Tab. 24 a grafu 9.  

 

Tab. 24 Orientační celková navrhovaná tepelná ztráta pro doporučené hodnoty U 

Udop Orientace I Orientace II 

Φi [kW]    S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

1NP 10,621 10,654 10,661 10,717 10,807 10,621 10,654 10,661 10,717 10,807 

2NP 17,220 17,238 17,296 17,402 17,571 17,220 17,238 17,296 17,402 17,571 

3NP 23,819 23,846 23,931 24,086 24,335 23,819 23,846 23,931 24,086 24,335 

 

 

Graf. 9 Orientační celková navrhovaná tepelná ztráta pro doporučené hodnoty U 

Výsledky výpočtu tepelného výkonu (orientační celkové navrhované tepelné ztráty) 

pro etalon 15x15 při užití pasivních hodnot součinitele prostupu tepla v jednopodlažní, 

dvoupodlažní a třípodlažní variantě pro orientaci I a orientaci II a pro jednotlivé stupně 

půdorysného tvaru jsou uvedeny v Tab. 25 a grafu 10.  
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Tab. 25 Orientační celková navrhovaná tepelná ztráta pro pasivní hodnoty U 

Upas Orientace I Orientace II 

Φi [kW]    S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

1NP 9,323 9,345 9,351 9,391 9,455 9,323 9,345 9,351 9,391 9,455 

2NP 14,961 14,974 15,015 15,091 15,212 14,961 14,974 15,015 15,091 15,212 

3NP 20,600 20,618 20,679 20,790 20,968 20,600 20,618 20,679 20,790 20,968 

 

 

 

Graf. 10 Orientační celková navrhovaná tepelná ztráta pro pasivní hodnoty U 

6.3 Výsledky výpočtu měrné potřeby tepla na vytápění 

Výpočet měrné potřeby tepla pro jednotlivé etalony je proveden výpočtovým 

programem Energie 2011. Podrobné výsledky jsou uvedeny v přílohách 1 až 54 viz. 

samostatný svazek příloh. 

Výsledky získané pro jednotlivé vyšetřované varianty jsou uvedeny v tabulkové 

formě, a ve formě grafů. 

6.3.1 Výsledky výpočtu měrné potřeby tepla pro etalon 9x9 

Výsledky výpočtu měrné potřeby tepla na vytápění pro etalon 9x9 při užití 

požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla v jednopodlažní, dvoupodlažní a třípodlažní 

variantě pro orientaci I a orientaci II a pro jednotlivé stupně půdorysného tvaru jsou uvedeny 

v Tab. 26 a grafu 11.  

Tab. 26 Měrná potřeba tepla pro požadované hodnoty U 

Upoz Orientace I Orientace II 

[kWh/(m
2
.a)] S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

1NP 143 143 145 148 153 143 145 146 150 156 

2NP 108 108 109 112 118 108 109 111 114 120 

3NP 96 96 97 100 105 96 97 98 102 108 
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Graf. 11 Měrná potřeba tepla pro požadované hodnoty U  

Výsledky výpočtu měrné potřeby tepla na vytápění pro etalon 9x9 při užití 

doporučených hodnot součinitele prostupu tepla v jednopodlažní, dvoupodlažní a třípodlažní 

variantě pro orientaci I a orientaci II a pro jednotlivé stupně půdorysného tvaru jsou uvedeny 

v Tab. 27 a grafu 12.  

Tab. 27 Měrná potřeba tepla pro doporučené hodnoty U  

Udop Orientace I Orientace II 

[kWh/(m
2
.a)] S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

1NP 112 112 113 115 119 112 113 114 117 122 

2NP 85 85 85 87 91 85 85 87 89 94 

3NP 76 76 77 79 82 76 77 78 81 85 

 

 

Graf. 12 Měrná potřeba tepla pro doporučené hodnoty U 

Výsledky výpočtu měrné potřeby tepla na vytápění pro etalon 9x9 při užití pasivních 

hodnot součinitele prostupu tepla v jednopodlažní, dvoupodlažní a třípodlažní variantě pro 

orientaci I a orientaci II a pro jednotlivé stupně půdorysného tvaru jsou uvedeny v Tab. 28 

a grafu 13.  

Tab. 28 Měrná potřeba tepla pro pasivní hodnoty U 

Upas Orientace I Orientace II 

[kWh/(m
2
.a)] S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

1NP 85 85 85 86 88 85 86 86 88 91 

2NP 62 61 62 62 64 62 62 63 65 67 
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3NP 54 54 54 55 57 54 55 56 58 60 

 

 
Graf. 13 Měrná potřeba tepla pro pasivní hodnoty U 

6.3.2 Výsledky výpočtu měrné potřeby tepla pro etalon 12x12 

Výsledky výpočtu měrné potřeby tepla na vytápění pro etalon 12x12 při užití 

požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla v jednopodlažní, dvoupodlažní a třípodlažní 

variantě pro orientaci I a orientaci II a pro jednotlivé stupně půdorysného tvaru jsou uvedeny 

v Tab. 29 a grafu 14.  

Tab. 29 Měrná potřeba tepla pro požadované hodnoty U 

Upoz Orientace I Orientace II 

[kWh/(m
2
.a)] S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

1NP 120 120 120 121 123 120 120 121 122 125 

2NP 87 87 88 89 90 87 88 89 90 92 

3NP 76 76 76 77 79 76 77 77 79 81 

 

 

Graf. 14 Měrná potřeba tepla pro požadované hodnoty U pro etalon 12x12 

Výsledky výpočtu měrné potřeby tepla na vytápění pro etalon 12x12 při užití 

doporučených hodnot součinitele prostupu tepla v jednopodlažní, dvoupodlažní a třípodlažní 

variantě pro orientaci I a orientaci II a pro jednotlivé stupně půdorysného tvaru jsou uvedeny 

v Tab. 30 a grafu 15.  
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Tab. 30 Měrná potřeba tepla pro doporučené hodnoty U 

Udop Orientace I Orientace II 

[kWh/(m
2
.a)] S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

1NP 95 95 95 96 97 95 95 96 97 98 

2NP 69 69 70 70 71 69 69 70 71 72 

3NP 61 61 61 62 63 61 61 62 63 64 

 

 

Graf. 15 Měrná potřeba tepla pro doporučené hodnoty U pro etalon 12x12 

Výsledky výpočtu měrné potřeby tepla na vytápění pro etalon 12x12 při užití 

pasivních hodnot součinitele prostupu tepla v jednopodlažní, dvoupodlažní a třípodlažní 

variantě pro orientaci I a orientaci II a pro jednotlivé stupně půdorysného tvaru jsou uvedeny 

v Tab. 31 a grafu 16.  

Tab. 31 Měrná potřeba tepla pro pasivní hodnoty U 

Upas Orientace I Orientace II 

[kWh/(m
2
.a)] S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

1NP 74 74 74 74 75 74 74 75 75 76 

2NP 52 52 52 52 53 52 52 53 53 54 

3NP 45 45 45 45 46 45 45 46 46 47 

 

 

Graf. 16 Měrná potřeba tepla pro pasivní hodnoty U pro etalon 12x12 
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6.3.3 Výsledky výpočtu měrné potřeby tepla pro etalon 15x15 

Výsledky výpočtu měrné potřeby tepla na vytápění pro etalon 15x15 při užití 

požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla v jednopodlažní, dvoupodlažní a třípodlažní 

variantě pro orientaci I a orientaci II a pro jednotlivé stupně půdorysného tvaru jsou uvedeny 

v Tab. 32 a grafu 17.  

Tab. 32 Měrná potřeba tepla pro požadované hodnoty U 

Upoz Orientace I Orientace II 

[kWh/(m
2
.a)] S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

1NP 108 108 108 109 109 108 108 109 109 110 

2NP 77 77 77 77 78 77 77 77 78 79 

3NP 67 67 67 67 68 67 67 67 67 68 

 

 

Graf. 17 Měrná potřeba tepla pro požadované hodnoty U 

Výsledky výpočtu měrné potřeby tepla na vytápění pro etalon 15x15 při užití 

doporučených hodnot součinitele prostupu tepla v jednopodlažní, dvoupodlažní a třípodlažní 

variantě pro orientaci I a orientaci II a pro jednotlivé stupně půdorysného tvaru jsou uvedeny 

v Tab. 33 a grafu 18. 

Tab. 33 Měrná potřeba tepla pro doporučené hodnoty U 

Udop Orientace I Orientace II 

[kWh/(m
2
.a)] S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

1NP 86 86 86 86 87 86 86 86 87 88 

2NP 61 61 61 61 62 61 61 62 62 63 

3NP 54 54 54 54 54 54 54 54 55 55 
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Graf. 18 Měrná potřeba tepla pro doporučené hodnoty U 

Výsledky výpočtu měrné potřeby tepla na vytápění pro etalon 12x12 při užití 

pasivních hodnot součinitele prostupu tepla v jednopodlažní, dvoupodlažní a třípodlažní 

variantě pro orientaci I a orientaci II a pro jednotlivé stupně půdorysného tvaru jsou uvedeny 

v Tab. 34 a grafu 19.  

Tab. 34 Měrná potřeba tepla pro pasivní hodnoty U  

Upas Orientace I Orientace II 

[kWh/(m
2
.a)] S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

1NP 70 70 70 70 70 70 70 70 70 71 

2NP 48 48 48 48 48 48 48 48 49 49 

3NP 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 

 

 

 

Graf. 19 Měrná potřeba tepla pro pasivní hodnoty U  
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7 Analýza výsledků 

Analýza výsledků je provedena prostřednictvím normalizovaných hodnot k poměru stran 

jednotlivých stupňů S1, S2, S3, S4, S5. 

Pro normalizované hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla: 

Uem,norm = Uem / Uem,min       (1.15) 

Kde: Uem…vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla pro S1 až S5. 

 Uem,min…minimální vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla (stupně S1). 

   

Pro normalizované hodnoty tepelného výkonu (celkové orientační tepelné ztráty): 

Φi,norm = Φi / Φi,min        (1.16) 

Kde: Φi …vypočtená hodnota celkové orientační tepelné ztráty pro S1 až S5. 

 Φi,min …minimální vypočtená hodnota celkové orientační tepelné ztráty (stupně S1). 

 

Pro normalizované hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění: 

QH,nd,norm = QH,nd / QH,nd,min        (1.17) 

Kde: QH,nd …vypočtená hodnota měrné potřeby tepla na vytápění pro S1 až S5. 

 QH,nd,min …minimální vypočtená hodnota měrné potřeby tepla na vytápění (stupně S1). 

 

Dílčí analýza je provedena diferencí normalizovaných hodnot Δx pro průměrného součinitele 

prostupu tepla Uem,norm, celkové orientační tepelné ztráty Φi,norm a měrnou potřebu tepla na 

vytápění QH,nd,norm.   

 

Z výsledků jsou odvozeny kontinuální grafy a tabulky vzájemných souvislostí:  

- mezi proměnami půdorysného tvaru etalonu (redukovaného na  pravoúhlé 

čtyřúhelníky),  

 - růstem objemu etalonu,  

 - proměnami orientace etalonu, 

- růstem průměrného součinitele prostupu tepla, 

- růstem orientačních celkových tepelných ztrát, 

- růstem potřeby tepla na vytápění. 

 

Na Grafu 20 je znázorněna diference půdorysných rozměrů pro etalon 9x9. Poměr stran je pro 

první stupeň (S1) 1, pro druhý stupeň (S2) 0,79, pro třetí stupeň (S3) 0,60, pro čtvrtý stupeň 

(S4) 0,44 a pro pátý stupeň (S5) 0,31.  
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Graf. 20 Diference půdorysných rozměrů etalonu 9x9 

Na Grafu 21 je znázorněna diference půdorysných rozměrů pro etalon 12x12. Poměr stran je 

pro první stupeň (S1) 1, pro druhý stupeň (S2) 0,84, pro třetí stupeň (S3) 0,69, pro čtvrtý 

stupeň (S4) 0,56 a pro pátý stupeň (S5) 0,44.  

 

Graf. 21 Diference půdorysných rozměrů etalonu 12x12 

Na Grafu 22 je znázorněna diference půdorysných rozměrů pro etalon 15x15. Poměr stran je 

pro první stupeň (S1) 1, pro druhý stupeň (S2) 0,87, pro třetí stupeň (S3) 0,75, pro čtvrtý 

stupeň (S4) 0,64 a pro pátý stupeň (S5) 0,54.  

 

 

Graf. 22 Diference půdorysných rozměrů etalonu 15x15 
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7.1 Analýza průměrného součinitele prostupu tepla 

Průměrný součinitel prostupu tepla je vyhodnocen z hlediska vlivu orientace I 

a orientace II a splnění normových hodnot na průměrný součinitel prostupu tepla při užití 

minimálních normou předepsaných hodnot součinitele prostupu tepla pro konstrukce obálky 

budovy. Dále je podle ČSN 730540-2 (2011) provedeno zařazení etalonů do tříd 

klasifikačního ukazatele ESOB a posouzení zařazení do tříd pro požadované, doporučené 

a pasivní hodnoty součinitele prostupu tepla. 

7.1.1 Průměrný součinitel prostupu tepla pro Upoz 

Hodnota průměrného součinitele prostupu tepla se v závislosti na orientaci I 

a orientaci II nemění. 

Závislost velikosti ochlazované plochy obálky a velikosti Uem,N se u etalonu 9x9 

nejznatelněji projevuje u jednopodlažní varianty, kde dochází ke změně Uem,N ve čtvrtém 

i v pátém stupni. U dvoupodlažní a třípodlažní varianty se Uem,N mění až v pátém stupni 

etalonu. U etalonu 12x12 se závislost mezi velikostí ochlazovaných ploch a změnou Uem,N 

neprojevuje. U etalonu 15x15 se nejznatelněji projevuje tato závislost u dvoupodlažní 

varianty, kde dochází ke změně Uem,N ve druhém stupni. U jednopodlažní a třípodlažní 

varianty se tato závislost neprojevuje. 

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy vyhodnocená podle výsledků 

posouzení dle ČSN 730540-2 (2011) je pro etalon 9x9, navrženého na požadované hodnoty 

součinitele prostupu D – nevyhovující s klasifikačním ukazatelem CI 1,1 pro všechny tři typy 

nadzemního podlaží. Podrobné posouzení etanolu je uvedeno v Tab. 35. 

Tab. 35 Průměrný součinitel prostupu tepla etanolu 9x9  

 9x9 

S1 S2 S3 S4 S5 

Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N 

1NP 0,44  >  0,42 0,44  >  0,42 0,45  >  0,42 0,45  >  0,43 0,46  >  0,44 

2NP 0,50  >   0,48 0,50  >   0,48 0,51  >   0,48 0,51  >   0,48 0,52  >   0,49 

3NP 0,54  >  0,51 0,54  >  0,51 0,54  >  0,51 0,54  >  0,51 0,55  >  0,52 

 

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy vyhodnocená podle výsledků 

posouzení dle ČSN 730540-2 (2011) je pro etalon 12x12, navrženého na požadované hodnoty 

součinitele prostupu D – nevyhovující s klasifikačním ukazatelem CI 1,1 pro všechny tři typy 

nadzemního podlaží. Podrobné posouzení etanolu je uvedeno v Tab. 36. 

 

Tab. 36 Průměrný součinitel prostupu tepla etanolu 12x12  

12x12 

S1 S2 S3 S4 S5 

Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N 

1NP 0,41  > 0,39 0,41  > 0,39 0,41  > 0,39 0,41  > 0,39 0,41  > 0,39 

2NP 0,47  >  0,45 0,47  >  0,45 0,47  >  0,45 0,47  >  0,45 0,47  >  0,45 
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3NP 0,51  > 0,48 0,51  > 0,48 0,51  > 0,48 0,51  > 0,48 0,51  > 0,48 

 

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy vyhodnocená podle výsledků 

posouzení dle ČSN 730540-2 (2011) je pro etalon 15x15, navrženého na požadované hodnoty 

součinitele prostupu D – nevyhovující s klasifikačním ukazatelem CI 1,1 pro všechny tři typy 

nadzemního podlaží. Podrobné posouzení etanolu je uvedeno v Tab. 37. 

 

Tab. 37 Průměrný součinitel prostupu tepla etanolu 15x15 

 15x15 

S1 S2 S3 S4 S5 

Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N 

1NP 0,39  > 0,37 0,39  > 0,37 0,39  > 0,37 0,39  > 0,37 0,40  > 0,37 

2NP 0,45  >  0,42 0,45  >  0,42 0,45  >  0,42 0,45  >  0,42 0,45  >  0,42 

3NP 0,49  > 0,46 0,49  > 0,46 0,49  > 0,46 0,49  > 0,46 0,49  > 0,46 

7.1.2 Průměrný součinitel prostupu tepla pro Udop 

Hodnota průměrného součinitele prostupu tepla se v závislosti na orientaci I 

a orientaci II nemění. 

 Pro doporučené hodnoty je závislost velikosti ochlazované plochy obálky a velikosti 

Uem,N  stejná jako požadovaných hodnot, shodné jsou i hodnoty Uem,N. 

 

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy vyhodnocená podle výsledků 

posouzení dle ČSN 730540-2 (2011) je pro etalon 9x9, navrženého na doporučené hodnoty 

součinitele prostupu tepla shodná, a to C – vyhovující s klasifikačním ukazatelem CI 0,9 pro 

všechny tři typy nadzemního podlaží. Podrobné posouzení etanolu je uvedeno v Tab. 38. 

 

Tab. 38 Průměrný součinitel prostupu tepla etanolu 9x9 

 9x9 

S1 S2 S3 S4 S5 

Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N 

1NP 0,36 < 0,42 0,36 < 0,42 0,36 < 0,42 0,36 < 0,43 0,37 < 0,44 

2NP 0,41 < 0,48 0,41 < 0,48 0,41 < 0,48 0,41 < 0,48 0,42 < 0,49 

3NP 0,44 < 0,51 0,44 < 0,51 0,44 < 0,51 0,44 < 0,51 0,45 < 0,52 

 

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy vyhodnocená podle výsledků 

posouzení dle ČSN 730540-2 (2011) je pro etalon 12x12, navrženého na doporučené hodnoty 

součinitele prostupu tepla shodná, a to C – vyhovující s klasifikačním ukazatelem CI 0,9 pro 

všechny tři typy nadzemního podlaží. Podrobné posouzení etanolu je uvedeno v Tab. 39. 
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Tab. 39 Průměrný součinitel prostupu tepla etanolu 12x12 

 12x12 

S1 S2 S3 S4 S5 

Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N 

1NP 0,33 < 0,39 0,33 < 0,39 0,33 < 0,39 0,33 < 0,39 0,34 < 0,40 

2NP 0,38 < 0,45 0,38 < 0,45 0,39 < 0,45 0,39 < 0,45 0,39 < 0,45 

3NP 0,41 < 0,48 0,41 < 0,48 0,42 < 0,48 0,42 < 0,48 0,42 < 0,49 

 

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy vyhodnocená podle výsledků 

posouzení dle ČSN 730540-2 (2011) je pro etalon 15x15, navrženého na doporučené hodnoty 

součinitele prostupu tepla shodná, a to C – vyhovující s klasifikačním ukazatelem CI 0,9 pro 

všechny tři typy nadzemního podlaží. Podrobné posouzení etanolu je uvedeno v Tab. 40. 

 

Tab. 40 Průměrný součinitel prostupu tepla etanolu 15x15 

 15x15 

S1 S2 S3 S4 S5 

Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N 

1NP 0,31 < 0,37 0,31 < 0,37 0,31 < 0,37 0,31 < 0,37 0,32 < 0,37 

2NP 0,36 < 0,42 0,36 < 0,42 0,36 < 0,42 0,36 < 0,42 0,37 < 0,42 

3NP 0,39 < 0,46 0,39 < 0,46 0,39 < 0,46 0,40 < 0,46 0,40 < 0,46 

 

7.1.3 Průměrný součinitel prostupu tepla pro Upas 

Hodnota průměrného součinitele prostupu tepla se v závislosti na orientaci I 

a orientaci II nemění. 

Pro pasivní hodnoty je závislost velikosti ochlazované plochy obálky a velikosti Uem,N  

stejná jako požadovaných a doporučených hodnot, shodné jsou i hodnoty Uem,N. 

 

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy vyhodnocená podle výsledků 

posouzení dle ČSN 730540-2 (2011) je pro etalon 9x9, navrženého na pasivní hodnoty 

součinitele prostupu tepla shodná, a to B – úsporná s klasifikačním ukazatelem CI 0,7 pro 

všechny tři typy nadzemního podlaží. Podrobné posouzení etanolu je uvedeno v Tab. 41. 

 

Tab. 41 Průměrný součinitel prostupu tepla etanolu 9x9 

 9x9 

S1 S2 S3 S4 S5 

Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N 

1NP 0,28 < 0,42 0,28 < 0,42 0,28 < 0,42 0,28 < 0,43 0,29 < 0,44 

2NP 0,31 < 0,48 0,31 < 0,48 0,31 < 0,48 0,31 < 0,48 0,32 < 0,49 

3NP 0,33 < 0,51 0,33 < 0,51 0,33 < 0,51 0,33 < 0,51 0,33 < 0,51 

 

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy vyhodnocená podle výsledků 

posouzení dle ČSN 730540-2 (2011) je pro etalon 12x12, navrženého na pasivní hodnoty 
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součinitele prostupu tepla shodná, a to B – úsporná s klasifikačním ukazatelem CI 0,7 pro 

všechny tři typy nadzemního podlaží. Podrobné posouzení etanolu je uvedeno v Tab. 42. 

 

Tab. 42 Průměrný součinitel prostupu tepla etanolu 12x12 

 12x12 

S1 S2 S3 S4 S5 

Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N 

1NP 0,26 < 0,39 0,26 < 0,39 0,27 < 0,39 0,27 < 0,39 0,27 < 0,40 

2NP 0,28 < 0,45 0,29 < 0,45 0,30 < 0,45 0,30 < 0,45 0,30 < 0,45 

3NP 0,31 < 0,48 0,31 < 0,48 0,31 < 0,48 0,31 < 0,48 0,31 < 0,49 

 

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy vyhodnocená podle výsledků 

posouzení dle ČSN 730540-2 (2011) je pro etalon 12x12, navrženého na pasivní hodnoty 

součinitele prostupu tepla shodná, a to B – úsporná s klasifikačním ukazatelem CI 0,7 pro 

všechny tři typy nadzemního podlaží. Podrobné posouzení etanolu je uvedeno v Tab. 43. 

 

Tab. 43 Průměrný součinitel prostupu tepla etanolu 15x15 

 15x15 

S1 S2 S3 S4 S5 

Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N Uem 

 
 Uem,N 

1NP 0,25 < 0,37 0,25 < 0,37 0,25 < 0,37 0,25 < 0,37 0,26 < 0,37 

2NP 0,28 < 0,42 0,28 < 0,42 0,28 < 0,42 0,28 < 0,42 0,28 < 0,42 

3NP 0,30 < 0,46 0,30 < 0,46 0,30 < 0,46 0,30 < 0,46 0,30 < 0,46 

 

Na základě klasifikační třídy prostupu tepla obálkou budovy jsou jednotlivé etalony 

zařazeny do klasifikační třídy Energetického štítku obálky budovy v Tab. 44. 

 

Tab. 44 Klasifikační třídy Energetického štítku obálky budovy 

Klasifikační třída 
Klasifikační 
ukazatel CI 

Vyhodnocení Uem [Wm
-

2
K

-1
] 

A - Velmi úsporná ≤ 0,3   →→  

B - Úsporná ≤ 0,6   →→    

Etalony o rozměrech 
9x9, 12x12, 15x15 

navržené na Upas [W/( 

m2.K)] 

C - Vyhovující ≤ 1,0   →→  

Etalony o rozměrech 
9x9, 12x12, 15x15 

navržené na Udop [W/( 

m2.K)]. 

D - Nevyhovující ≤ 1,5   →→ 

Etalony o rozměrech 
9x9, 12x12, 15x15 

navržené na Upoz [W/( 

m2.K)]. 

E - Nehospodárná ≤ 2,0   →→       
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F - Velmi 

nehospodárná ≤ 2,5   →→      

G - Mimořádně 
nehospodárná ≥ 2,5   →→   

7.1.4 Průměrný součinitel prostupu tepla pro etalon 9x9 

Požadavek na normovou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla při užití 

požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla není splněn a je překročen v záporných 

hodnotách od 0,02 do 0,03 Wm
-2

K
-1

. Znázornění závislosti diference Uem na jednotlivých 

stupních etalonu vyjadřuje Graf 23, Graf 24 a Graf 25. 

 

 
Graf. 23 Závislost diference Uem na stupních etalonu pro 1NP 

Požadavek na normovou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla při užití 

doporučených je splněn a je překročen v kladných hodnotách od 0,06 do 0,07 Wm
-2

K
-1

.
 

Znázornění závislosti diference Uem na jednotlivých stupních etalonu vyjadřuje Graf 23, Graf 

24 a Graf 25. 

 

Graf. 24 Závislost diference Uem na stupních etalonu pro 2NP 

Požadavek na normovou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla při užití 

pasivních hodnot součinitele prostupu tepla je splněn a je překročen v kladných hodnotách od 

0,14 do 0,18 Wm
-2

K
-1. Znázornění závislosti diference Uem na jednotlivých stupních etalonu 

vyjadřuje Graf 23, Graf 24 a Graf 25. 
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Graf. 25 Závislost diference Uem na stupních etalonu pro 3NP 

7.1.5 Průměrný součinitel prostupu tepla pro etalon 12x12 

Požadavek na normovou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla při užití 

požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla není splněn a je překročen v záporných 

hodnotách od 0,02 do 0,03 Wm
-2

K
-1

. Znázornění závislosti diference Uem na jednotlivých 

stupních etalonu vyjadřuje Graf 26, Graf 27 a Graf 28. 

 

 
Graf. 26 Závislost diference Uem na stupních etalonu pro 1NP 

Požadavek na normovou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla při užití 

doporučených je splněn a je překročen v kladných hodnotách od 0,06 do 0,07 Wm
-2

K
-1

.
 

Znázornění závislosti diference Uem na jednotlivých stupních etalonu vyjadřuje Graf 26, Graf 

27 a Graf 28. 

 
Graf. 27 Závislost diference Uem na stupních etalonu pro 2NP 
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Požadavek na normovou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla při užití 

pasivních hodnot součinitele prostupu tepla je splněn a je překročen v kladných hodnotách od 

0,12 do 0,17 Wm
-2

K
-1

. Znázornění závislosti diference Uem na jednotlivých stupních etalonu 

vyjadřuje Graf 26, Graf 27 a Graf 28. 

 

 
Graf. 28 Závislost diference Uem na stupních etalonu pro 3NP 

7.1.6 Průměrný součinitel prostupu tepla pro etalon 15x15 

Požadavek na normovou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla při užití 

požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla není splněn a je překročen v záporných 

hodnotách od 0,02 do 0,03 Wm
-2

K
-1. Znázornění závislosti diference Uem na jednotlivých 

stupních etalonu vyjadřuje Graf 29, Graf 30 a Graf 31. 

 

Graf. 29 Závislost diference Uem na stupních etalonu pro 3NP 

Požadavek na normovou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla při užití 

doporučených je splněn a je překročen v kladných hodnotách od 0,05 do 0,07 Wm
-2

K
-1

.
 

Znázornění závislosti diference Uem na jednotlivých stupních etalonu vyjadřuje Graf 29, Graf 

30 a Graf 31. 
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Graf. 30 Závislost diference Uem na stupních etalonu pro 3NP 

Požadavek na normovou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla při užití 

pasivních hodnot součinitele prostupu tepla je splněn a je překročen v kladných hodnotách od 

0,11 do 0,16 Wm
-2

K
-1. Znázornění závislosti diference Uem na jednotlivých stupních etalonu 

vyjadřuje Graf 29, Graf 30 a Graf 31. 

  

Graf. 31 Závislost diference Uem na stupních etalonu pro 3NP 

Závěr vyhodnocení průměrného součinitele prostupu tepla 

Hodnota průměrného součinitele prostupu tepla se v závislosti na orientaci I a 

orientaci II nemění. Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy je pro skupiny etalonů 

9x9, 12x12 i 15x15, navržených na požadované hodnoty součinitele prostupu tepla shodná, a 

to D – nevyhovující s klasifikačním ukazatelem CI 1,1. Pro skupiny etalonů 9x9, 12x12 i 

15x15, navržených na doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla je klasifikační třída 

shodná, a to C – vyhovující s klasifikačním ukazatelem CI 0,9. Pro skupiny etalonů 9x9, 

12x12 i 15x15, navržených na pasivní hodnoty součinitele prostupu tepla je klasifikační třída 

shodná a to B – úsporná s klasifikačním ukazatelem CI 0,7. Všechny teoretické výpočty jsou 

uvažovány pro jednopodlažní, dvoupodlažní i třípodlažní variantu etalonů. 

Všechny etalony jsou posouzeny na normové hodnoty součinitele prostupu tepla Uem,N 

[Wm
-2

K
-1] a splnění jejich požadavku. Požadavek na Uem,N při užití požadovaných hodnot 

součinitele prostupu tepla není splněn a diference Uem [Wm
-2

K
-1] je překročena v záporných 

hodnotách pohybujících se v řádu setin Wm-2K-1. Požadavek na Uem,N při užití doporučených 

hodnot součinitele prostupu tepla je splněn a diference Uem [Wm-2K-1] je překročena 

v kladných hodnotách pohybujících se v řádu setin Wm
-2

K
-1. Požadavek na Uem,N při užití 
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pasivních hodnot součinitele prostupu tepla je splněn a diference Uem [Wm
-2

K
-1

] je 

překročena v kladných hodnotách pohybujících se v řádu desetin Wm
-2

K
-1

. 

7.2 Analýza tepelného výkonu 

Pro posouzení tepelného výkonu jsou vypočítány hodnoty orientační celkové 

navrhované tepelné ztráty (tepelného výkonu) ΦH,nd [kW], které se v závislosti na orientaci I a 

orientaci II nemění. 

7.2.1 Tepelný výkon pro Upoz 

Nárůst orientačních celkových navrhovaných tepelných ztrát (tepelného výkonu) má 

charakter kvadratické závislosti. Rozptyl maximální diference normalizovaných hodnot 

k poměru stran je přímo úměrný velikosti poměrů stran jednotlivých etalonů znázorněných na 

Grafu 19, Grafu 20 a Grafu 21. Procentuální přírůstek vztažený ke stupni S1 se pro S2 

pohybuje od  0,1% do 0,4%, pro S3 se pohybuje od 0,4% po 1,9%, pro S4 se pohybuje od 

0,9% do 4,9% a pro S5 se pohybuje od 1,8% do 10%. Rozdíl přírůstku je nejznatelnější u 

jednopodlažního objektu[25]. Se zvyšujícím se počtem podlaží maximální rozdíl přírůstku 

klesá.    

Na Grafu 32 je znázorněna závislost normalizovaných hodnot orientačních celkových 

tepelných ztrát k poměru stran etalonů u 1NP. Pro etalon 9x9 je procentuální přírůstek 

vztažený ke stupni S1 pro S2 roven 0,3%, pro S3 roven 1,5%, pro S4 roven 4% a pro S5 

roven 8,5%. 

Pro etalon 12x12 je procentuální přírůstek vztažený ke stupni S1 pro S2 roven 0,2%, 

pro S3 roven 0,7%, pro S4 roven 1,7% a pro S5 roven 3,4%. 

Pro etalon 15x15 je procentuální přírůstek vztažený ke stupni S1 pro S2 roven 0,1%, 

pro S3 roven 0,4%, pro S4 roven 0,9% a pro S5 roven 1,8%. 

 

 

Graf. 32 Závislost normalizovaných hodnot orientačních celkových tepelných ztrát k poměru 

stran etalonů pro 1NP  

Na Grafu 33 je znázorněna závislost normalizovaných hodnot orientačních celkových 

tepelných ztrát k poměru stran etalonů u 2NP. Pro etalon 9x9 je procentuální přírůstek 
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vztažený ke stupni S1 pro S2 roven 0,4%, pro S3 roven 1,9%, pro S4 roven 4,9% a pro S5 

roven 10%. 

Pro etalon 12x12 je procentuální přírůstek vztažený ke stupni S1 pro S2 roven 0,2%, 

pro S3 roven 1%, pro S4 roven 2% a pro S5 roven 4%. 

Pro etalon 15x15 je procentuální přírůstek vztažený ke stupni S1 pro S2 roven 0,1%, 

pro S3 roven 0,5%, pro S4 roven 1,1% a pro S5 roven 2,2%. 

 

 

Graf. 33 Závislost normalizovaných hodnot orientačních celkových tepelných ztrát k poměru 

stran etalonů pro 2NP  

Na Grafu 34 je znázorněna závislost normalizovaných hodnot orientačních celkových 

tepelných ztrát k poměru stran etalonů u 3NP. Pro etalon 9x9 je procentuální přírůstek 

vztažený ke stupni S1 pro S2 roven 0,4%, pro S3 roven 1,8%, pro S4 roven 4,7% a pro S5 

roven 10%. 

Pro etalon 12x12 je procentuální přírůstek vztažený ke stupni S1 pro S2 roven 0,2%, 

pro S3 roven 0,6%, pro S4 roven 2,2% a pro S5 roven 4,3%. 

Pro etalon 15x15 je procentuální přírůstek vztažený ke stupni S1 pro S2 roven 0,1%, 

pro S3 roven 0,5%, pro S4 roven 1,2% a pro S5 roven 2,3%. 

 

 

Graf. 34 Závislost normalizovaných hodnot orientačních celkových tepelných ztrát k poměru 

stran etalonů pro 3NP  
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7.2.2 Tepelný výkon pro Udop 

Nárůst orientačních celkových navrhovaných tepelných ztrát (tepelného výkonu) má 

charakter kvadratické závislosti. Rozptyl maximální diference normalizovaných hodnot 

k poměru stran je přímo úměrný velikosti poměrů stran jednotlivých etalonů znázorněných na 

Grafu 19, Grafu 20 a Grafu 21. Procentuální přírůstek vztažený ke stupni S1 se pro S2 

pohybuje od  0,1% do 0,5%, pro S3 se pohybuje od 0,4% po 1,8%, pro S4 se pohybuje od 

0,9% do 4,8% a pro S5 se pohybuje od 1,8% do 9,9%. Rozdíl přírůstku je nejznatelnější u 

jednopodlažního objektu[25]. Se zvyšujícím se počtem podlaží maximální rozdíl přírůstku 

klesá. Pokles maximálního přírůstku má ve srovnání s požadovanými hodnotami součinitele 

prostupu tepla stejnou velikost, a to u S2 o 0,1%, u S3 o 0,1%, u S4 o 0,1% a u S5 o 0,1%.  

Na Grafu 35 je znázorněna závislost normalizovaných hodnot orientačních celkových 

tepelných ztrát k poměru stran etalonů u 1NP. Pro etalon 9x9 je procentuální přírůstek 

vztažený ke stupni S1 pro S2 roven 0,3%, pro S3 roven 1,5%, pro S4 roven 3,8% a pro S5 

roven 8,0%[24]. 

Pro etalon 12x12 je procentuální přírůstek vztažený ke stupni S1 pro S2 roven 0,2%, 

pro S3 roven 0,7%, pro S4 roven 1,7% a pro S5 roven 3,3%. 

Pro etalon 15x15 je procentuální přírůstek vztažený ke stupni S1 pro S2 roven 0,1%, 

pro S3 roven 0,4%, pro S4 roven 0,9% a pro S5 roven 1,8%. 

 

 

Graf. 35 Závislost normalizovaných hodnot orientačních celkových tepelných ztrát k poměru 

stran etalonů pro 1NP  

Na Grafu 36 je znázorněna závislost normalizovaných hodnot orientačních celkových 

tepelných ztrát k poměru stran etalonů u 2NP. Pro etalon 9x9 je procentuální přírůstek 

vztažený ke stupni S1 pro S2 roven 0,4%, pro S3 roven 1,7%, pro S4 roven 4,8% a pro S5 

roven 9,4%. 

Pro etalon 12x12 je procentuální přírůstek vztažený ke stupni S1 pro S2 roven 0,2%, 

pro S3 roven 0,6%, pro S4 roven 1,9% a pro S5 roven 3,9%. 

Pro etalon 15x15 je procentuální přírůstek vztažený ke stupni S1 pro S2 roven 0,1%, 

pro S3 roven 0,5%, pro S4 roven 1,1% a pro S5 roven 2,2%. 
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Graf. 36 Závislost normalizovaných hodnot orientačních celkových tepelných ztrát k poměru 

stran etalonů pro 2NP  

Na Grafu 37 je znázorněna závislost normalizovaných hodnot orientačních celkových 

tepelných ztrát k poměru stran etalonů u 3NP. Pro etalon 9x9 je procentuální přírůstek 

vztažený ke stupni S1 pro S2 roven 0,4%, pro S3 roven 1,8%, pro S4 roven 4,7% a pro S5 

roven 9,9%. 

Pro etalon 12x12 je procentuální přírůstek vztažený ke stupni S1 pro S2 roven 0,2%, 

pro S3 roven 0,6%, pro S4 roven 2,1% a pro S5 roven 4,1%. 

Pro etalon 15x15 je procentuální přírůstek vztažený ke stupni S1 pro S2 roven 0,1%, 

pro S3 roven 0,5%, pro S4 roven 1,1% a pro S5 roven 2,2%. 

 

 
Graf. 37 Závislost normalizovaných hodnot orientačních celkových tepelných ztrát k poměru 

stran etalonů pro 3NP  

7.2.3 Tepelný výkon pro Upas 

Nárůst orientačních celkových navrhovaných tepelných ztrát (tepelného výkonu) má 

charakter kvadratické závislosti. Rozptyl maximální diference normalizovaných hodnot 

k poměru stran je přímo úměrný velikosti poměrů stran jednotlivých etalonů znázorněných na 

Grafu 19, Grafu 20 a Grafu 21. Procentuální přírůstek vztažený ke stupni S1 se pro S2 

pohybuje od  0,1% do 0,3%, pro S3 se pohybuje od 0,3% po 1,2%, pro S4 se pohybuje od 
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0,7% do 3,2% a pro S5 se pohybuje od 1,4% do 6,8%. Rozdíl přírůstku je nejznatelnější u 

jednopodlažního objektu. Se zvyšujícím se počtem podlaží maximální rozdíl přírůstku klesá. 

Pokles maximálního přírůstku má ve srovnání s doporučenými hodnotami součinitele 

prostupu tepla stejnou velikost, a to u S2 o 0,2%, u S3 o 0,6%, u S4 o 1,6% a u S5 o 3,1%. 

Na Grafu 38 je znázorněna závislost normalizovaných hodnot orientačních celkových 

tepelných ztrát k poměru stran etalonů u 1NP. Pro etalon 9x9 je procentuální přírůstek 

vztažený ke stupni S1 pro S2 roven 0,3%, pro S3 roven 1,2%, pro S4 roven 3,2% a pro S5 

roven 6,8%. 

Pro etalon 12x12 je procentuální přírůstek vztažený ke stupni S1 pro S2 roven 0,2%, 

pro S3 roven 0,6%, pro S4 roven 1,4% a pro S5 roven 2,7%. 

Pro etalon 15x15 je procentuální přírůstek vztažený ke stupni S1 pro S2 roven 0,1%, 

pro S3 roven 0,3%, pro S4 roven 0,7% a pro S5 roven 1,4%. 

 

 

Graf. 38 Závislost normalizovaných hodnot orientačních celkových tepelných ztrát k poměru 

stran etalonů pro 1NP  

Na Grafu 39 je znázorněna závislost normalizovaných hodnot orientačních celkových 

tepelných ztrát k poměru stran etalonů u 2NP. Pro etalon 9x9 je procentuální přírůstek 

vztažený ke stupni S1 pro S2 roven 0,3%, pro S3 roven 1,2%, pro S4 roven 3,1% a pro S5 

roven 6,7%. 

Pro etalon 12x12 je procentuální přírůstek vztažený ke stupni S1 pro S2 roven 0,2%, 

pro S3 roven 0,6%, pro S4 roven 1,3% a pro S5 roven 2,3%. 

Pro etalon 15x15 je procentuální přírůstek vztažený ke stupni S1 pro S2 roven 0,1%, 

pro S3 roven 0,4%, pro S4 roven 0,9% a pro S5 roven 1,7%. 
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Graf. 39 Závislost normalizovaných hodnot orientačních celkových tepelných ztrát k poměru 

stran etalonů pro 2NP  

Na Grafu 40 je znázorněna závislost normalizovaných hodnot orientačních celkových 

tepelných ztrát k poměru stran etalonů u 3NP. Pro etalon 9x9 je procentuální přírůstek 

vztažený ke stupni S1 pro S2 roven 0,3%, pro S3 roven 1,2%, pro S4 roven 3,1% a pro S5 

roven 6,6%. 

Pro etalon 12x12 je procentuální přírůstek vztažený ke stupni S1 pro S2 roven 0,1%, 

pro S3 roven 0,4%, pro S4 roven 0,9% a pro S5 roven 1,7%. 

Pro etalon 15x15 je procentuální přírůstek vztažený ke stupni S1 pro S2 roven 0,1%, 

pro S3 roven 0,4%, pro S4 roven 0,9% a pro S5 roven 1,8%. 

 
Graf. 40 Závislost normalizovaných hodnot orientačních celkových tepelných ztrát k poměru 

stran etalonů pro 3NP  

7.2.4 Tepelný výkon pro etalon 9x9 

Jednopodlažní varianta etalonu má vývojový trend téměř shodný pro všechny tři typy 

součinitele prostupu tepla. Rozdíl orientační celkové tepelné ztráty činí mezi skutečnými 

požadovanými, doporučenými a pasivními hodnotami 0,9 kW (u pátého stupně etalonu) 

a tudíž i diference mezi jednotlivými hodnotami je minimální, jak je patrno z Grafu 41. 

Všechny rozdíly se pohybují v řádu desetin kW. 
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Graf. 41 Vztah normalizovaných hodnot orientačních celkových tepelných ztrát pro 1NP   

Dvoupodlažní varianta etalonu má vývojový trend pro všechny tři typy součinitele 

prostupu tepla stejného charakteru, přičemž největší rozdíl je mezi pasivními a doporučenými 

hodnotami, kde dosahuje rozdílu skutečných hodnot o 2,5 kW (u pátého stupně etalonu), jak 

je znázorněno na Grafu 42.   

 

Graf. 42 Vztah normalizovaných hodnot orientačních celkových tepelných ztrát pro 2NP   

Třípodlažní varianta etalonu má vývojový trend pro všechny tři typy součinitele 

prostupu tepla stejného charakteru, oproti dvoupodlažní variantě má však strmější průběh. 

Největší rozdíl je mezi pasivními a doporučenými hodnotami, kde dosahuje rozdílu 

skutečných hodnot o 4,1 kW (u pátého stupně etalonu), jak je znázorněno na Grafu 43.   
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Graf. 43 Vztah normalizovaných hodnot orientačních celkových tepelných ztrát pro 3NP   

7.2.5 Tepelný výkon pro etalon 12x12 

Rozdíl maximálních diferencí u etalonu 12x12 je nižší, než u etalonu 9x9 a tudíž jsou i 

vývojové charakteristiky trendu orientačních celkových tepelných ztrát strmějšího průběhu. 

Všechny rozdíly se pohybují v řádu desetin kW. 

Jednopodlažní varianta etalonu má vývojový trend téměř shodný pro všechny tři typy 

součinitele prostupu tepla a tudíž i diference mezi jednotlivými hodnotami je minimální, jak 

je patrno z Grafu 44.  

 

 

Graf. 44 Vztah normalizovaných hodnot orientačních celkových tepelných ztrát pro 1NP 

Dvoupodlažní varianta etalonu má vývojový trend pro všechny tři typy součinitele 

prostupu tepla podobného charakteru, přičemž největší rozdíl je mezi pasivními a 

doporučenými hodnotami, kde dosahuje rozdílu skutečných hodnot o 1,9 kW (u pátého stupně 

etalonu), jak je znázorněno na Grafu 45.   
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Graf. 45 Vztah normalizovaných hodnot orientačních celkových tepelných ztrát pro 2NP  

Třípodlažní varianta etalonu má vývojový trend pro všechny tři typy součinitele 

prostupu tepla stejného charakteru, který má od třetího stupně strmější průběh. Největší rozdíl 

je mezi pasivními a doporučenými hodnotami, kde dosahuje rozdílu skutečných hodnot o 2,7 

kW (u pátého stupně etalonu), jak je znázorněno na Grafu 46.   

  

 
Graf. 46 Vztah normalizovaných hodnot orientačních celkových tepelných ztrát pro 3NP   

7.2.6 Tepelný výkon pro etalon 15x15 

Rozdíl maximálních diferencí u etalonu 15x15 je u jednopodlažní varianty vyšší, než 

u etalonu 9x9 a také 12x12. U dvoupodlažní a třípodlažní varianty je rozdíl maximálních 

normalizovaných diferencí nižší, než u etalonu 9x9, ale zároveň vyšší, než u etalonu 12x12. 

Všechny rozdíly se pohybují v řádu desetin kW. 

Jednopodlažní varianta etalonu má vývojový trend téměř shodný pro všechny tři typy 

součinitele prostupu tepla a tudíž i diference mezi jednotlivými hodnotami je minimální, jak 

je patrno z Grafu 47.  
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Graf. 47 Vztah normalizovaných hodnot orientačních celkových tepelných ztrát pro 1NP   

Dvoupodlažní varianta etalonu má vývojový trend pro všechny tři typy součinitele 

prostupu tepla stejného charakteru, přičemž největší rozdíl je mezi pasivními a doporučenými 

hodnotami, kde dosahuje rozdílu skutečných hodnot o 2,4 kW (u pátého stupně etalonu), jak 

je znázorněno na Grafu 48.   

 

 

Graf. 48 Vztah normalizovaných hodnot orientačních celkových tepelných ztrát pro 2NP 

Dvoupodlažní varianta etalonu má vývojový trend pro všechny tři typy součinitele 

prostupu tepla stejného charakteru, který je však strmější, než u dvoupodlažní varianty. 

Největší rozdíl je mezi pasivními a doporučenými hodnotami, kde dosahuje rozdílu 

skutečných hodnot o 3,4 kW (u pátého stupně etalonu), jak je znázorněno na Grafu 49.   
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Graf. 49 Vztah normalizovaných hodnot orientačních celkových tepelných ztrát pro 3NP 

Závěr vyhodnocení tepelného výkonu 

Pro posouzení tepelného výkonu jsou vypočítány hodnoty orientační celkové 

navrhované tepelné ztráty ΦH,nd [kW], které se v závislosti na orientaci I a orientaci II nemění. 

Nárůst orientačních celkových navrhovaných tepelných ztrát pro požadované, doporučené i 

pasivní hodnoty součinitele prostupu tepla (tepelného výkonu) má charakter kvadratické 

závislosti. Rozptyl maximální diference normalizovaných hodnot k poměru stran je přímo 

úměrný velikosti rozdílu poměrů stran jednotlivých etalonů. Přírůstek normalizovaných 

hodnot vztažených ke stupni etalonu roste ve směru od stupně S1 ke stupni S5. Rozdíl 

přírůstku je nejznatelnější u jednopodlažního objektu. Se zvyšujícím se počtem podlaží 

maximální rozdíl přírůstku klesá. Procentuální pokles maximálního přírůstku ztrát etalonu 

navrženého na doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla má ve srovnání 

s požadovanými hodnotami součinitele prostupu tepla stejnou velikost, a to 0,1%. 

Procentuální pokles maximálního přírůstku ztrát etalonu navrženého na pasivní hodnoty 

součinitele prostupu tepla roste v hodnotách vztažených ke stupni S1 pro S2 o 0,2%, pro S3 o 

0,6%, pro S4 o 1,6% a pro S5 o 3,1%. Trend závislosti ΦH,nd [kW] z hlediska posouzení se 

zohledněním jednotlivých nadzemních podlažích má pro etalony o rozměrech 9x9, 12x12 a 

15x15 téměř shodný charakter. 

7.3 Analýza měrné potřeby tepla na vytápění 

7.3.1 Měrná potřeba tepla pro Upoz 

Znázornění závislosti měrné potřeby tepla na jednotlivých stupních etalonu je 

provedeno pomocí normalizovaných hodnot měrné potřeby tepla na vytápění k poměru stran 

pro orientaci I a orientaci II. 

 Na grafu 50 jsou znázorněny normalizované hodnoty měrné potřeby tepla na 

vytápění k poměru stran pro jednopodlažní objekty etalonu 9x9, 12x12, 15x15. Diference 

mezi orientací I a orientací II dosahuje maxima ve stupni S5 a poměru stran 0,31 (9x9), 0,44 

(12x12) a 0,53 (15x15). Hodnota maximální diference normalizovaných hodnot je pro etalon 

9x9 rovna 0,021, pro etalon 12x12 je rovna 0,017 a pro etalon 15x15 je rovna 0,009.  
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Graf. 50 Normalizované hodnoty pro 1NP 

Na grafu 51 jsou znázorněny normalizované hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění 

k poměru stran pro dvoupodlažní objekty etalonu 9x9, 12x12, 15x15. Diference mezi 

orientací I a orientací II dosahuje maxima ve stupni S5 a poměru stran 0,31 (9x9), 0,44 

(12x12) a 0,53 (15x15). Hodnota maximální diference normalizovaných hodnot je pro etalon 

9x9 rovna 0,019, pro etalon 12x12 je rovna 0,029 a pro etalon 15x15 je rovna 0,013.  

 

 
Graf. 51 Normalizované hodnoty pro 2NP 

Na grafu 52 jsou znázorněny normalizované hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění 

k poměru stran pro třípodlažní objekty etalonu 9x9, 12x12, 15x15. Diference mezi orientací I 

a orientací II dosahuje maxima ve stupni S5 a poměru stran 0,31 (9x9) a 0,44 (12x12). 

Hodnota maximální diference normalizovaných hodnot je pro etalon 9x9 rovna 0,031, pro 

etalon 12x12 je rovna 0,026. Diference normalizovaných hodnot je u etalonu 15x15 nulová. 
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Graf. 52 Normalizované hodnoty pro 3NP 

7.3.2 Měrná potřeba tepla pro Udop 

Znázornění závislosti měrné potřeby tepla na jednotlivých stupních etalonu je 

provedeno pomocí normalizovaných hodnot měrné potřeby tepla na vytápění k poměru stran 

pro orientaci I a orientaci II. 

Na grafu 53 jsou znázorněny normalizované hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění 

k poměru stran pro jednopodlažní objekty etalonu 9x9, 12x12, 15x15. Diference mezi 

orientací I a orientací II dosahuje maxima ve stupni S5 a poměru stran 0,31 (9x9), 0,44 

(12x12) a 0,53 (15x15). Hodnota maximální diference normalizovaných hodnot je pro etalon 

9x9 rovna 0,041, pro etalon 12x12 je rovna 0,028 a pro etalon 15x15 je rovna 0,010. 

 

Graf. 53 Normalizované hodnoty pro 1NP 

Na grafu 54 jsou znázorněny normalizované hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění 

k poměru stran pro dvoupodlažní objekty etalonu 9x9, 12x12, 15x15. Diference mezi 

orientací I a orientací II dosahuje maxima ve stupni S5 a poměru stran 0,31 (9x9), 0,44 

(12x12) a 0,53 (15x15). Hodnota maximální diference normalizovaných hodnot je pro etalon 

9x9 rovna 0,035, pro etalon 12x12 je rovna 0,014 a pro etalon 15x15 je rovna 0,016.  

 



76 

 

 

Graf. 54 Normalizované hodnoty pro 2NP 

Na grafu 55 jsou znázorněny normalizované hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění 

k poměru stran pro třípodlažní objekty etalonu 9x9, 12x12, 15x15. Diference mezi orientací I 

a orientací II dosahuje maxima ve stupni S5 a poměru stran 0,31 (9x9) a 0,44 (12x12). 

Hodnota maximální diference normalizovaných hodnot je pro etalon 9x9 rovna 0,039, pro 

etalon 12x12 je rovna 0,016 a pro etalon 15x15 je rovna 0,019. 

 

 
Graf. 55 Normalizované hodnoty pro 3NP 

7.3.3 Měrná potřeba tepla pro Upas 

Na grafu 56 jsou znázorněny normalizované hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění 

k poměru stran pro jednopodlažní objekty etalonu 9x9, 12x12, 15x15. Diference mezi 

orientací I a orientací II dosahuje maxima ve stupni S5 a poměru stran 0,31 (9x9), 0,44 

(12x12) a 0,53 (15x15). Hodnota maximální diference normalizovaných hodnot je pro etalon 

9x9 rovna 0,035, pro etalon 12x12 je rovna 0,011 a pro etalon 15x15 je rovna 0,014. 
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Graf. 56 Normalizované hodnoty pro 1NP 

Na grafu 57 jsou znázorněny normalizované hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění 

k poměru stran pro dvoupodlažní objekty etalonu 9x9, 12x12, 15x15. Diference mezi 

orientací I a orientací II dosahuje maxima ve stupni S5 a poměru stran 0,31 (9x9), 0,44 

(12x12) a 0,53 (15x15). Hodnota maximální diference normalizovaných hodnot je pro etalon 

9x9 rovna 0,048, pro etalon 12x12 je rovna 0,019 a pro etalon 15x15 je rovna 0,021. 

 

 

Graf. 57 Normalizované hodnoty pro 2NP 

Na grafu 58 jsou znázorněny normalizované hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění 

k poměru stran pro třípodlažní objekty etalonu 9x9, 12x12, 15x15. Diference mezi orientací I 

a orientací II dosahuje maxima ve stupni S5 a poměru stran 0,31 (9x9), 0,44 (12x12) a 0,53 

(15x15). Hodnota maximální diference normalizovaných hodnot je pro etalon 9x9 rovna 

0,056, pro etalon 12x12 je rovna 0,022 a pro etalon 15x15 je rovna 0,024. 
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Graf. 58 Normalizované hodnoty pro 3NP 

7.3.4 Měrná potřeba tepla pro etalon 9x9 

Na grafu 59 jsou znázorněny normalizované hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění 

k poměru stran etalonu 9x9 pro variantu jednopodlažního objektu. Trend závislosti má 

u orientace I pozvolnější charakter směrem od požadovaných do pasivních hodnot součinitele 

prostupu tepla, než trend u oriantace II. K nejvýraznější odchylce od kvadratického trendu 

dochází u Orientace II ve druhém a třetím stupni etalonu s pasivními hodnotami.  

 

Graf. 59 Normalizované hodnoty Upoz, Udop a Upas pro 1NP etalonu 9x9 

Na grafu 60 jsou znázorněny normalizované hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění 

k poměru stran etalonu 9x9 pro variantu dvoupodlažního objektu. Trend závislosti má 

u orientace I pozvolnější charakter směrem od požadovaných do pasivních hodnot součinitele 

prostupu tepla, než trend u oriantace II a zároveň než u jednopodlažní varianty. Celkově jsou 

křivky závislosti pro dvoupodlažní variantu strmější, než křivky pro jednopodlažní variantu.  
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Graf. 60 Normalizované hodnoty Upoz, Udop a Upas pro 2NP etalonu 9x9 

Na grafu 61 jsou znázorněny normalizované hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění 

k poměru stran etalonu 9x9 pro variantu třípodlažního objektu. Trend závislosti má 

u orientace I pozvolnější charakter směrem od požadovaných do pasivních hodnot součinitele 

prostupu tepla, než trend u oriantace II. U Orientace I mají křivky pro požadované 

a doporučené hodnoty téměř shodný průběh a křivka pro pasivní hodnoty má oproti těmto 

průběh s určitým odstupem. 

 

 
Graf. 61 Normalizované hodnoty Upoz, Udop a Upas pro 3NP etalonu 9x9 

Hodnota maximální diference normalizovaných hodnot se pro etalon 9x9 snižuje 

směrem od jednopodlažní varianty k třípodlažní, přičemž přírůstek měrné potřeby tepla na 

vytápění se zvyšuje strměji u orientace II. Přírůstek měrné potřeby tepla na vytápění se 

u orientace I zvyšuje pozvolněji, přičemž u všech variant podlaží mají pasivní hodnoty 

součinitele prostupu tepla nejméně strmý průběh. Křivka závislosti má kvadratický charakter. 

Průběh křivky se pro všechny varianty podlaží a hodnoty součinitele prostupu tepla začíná 

měnit u orientace I od stupně S2 a u orientace II se průběh mění již od stupně S1.  

7.3.5 Měrná potřeba tepla pro etalon 12x12 

Na grafu 62 jsou znázorněny normalizované hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění 

k poměru stran etalonu 12x12 pro variantu jednopodlažního objektu. Trend závislosti nemá 
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jednoznačný charakter jako trend závislosti u etalonu 9x9. U orientace I se trend závislosti 

požadovaných i doporučených hodnot výrazně mění od stupně S3, u pasivních hodnot zůstává 

tento trend neměnný. U orientace II se trend závislosti požadovaných i doporučených hodnot 

výrazně mění od stupně S2, u pasivních hodnot se tento trend mění u stupně S4. 

 

 

Graf. 62 Normalizované hodnoty Upoz, Udop a Upas pro 1NP etalonu 12x12 

Na grafu 63 jsou znázorněny normalizované hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění 

k poměru stran etalonu 12x12 pro variantu dvoupodlažního objektu. Trend závislosti nemá 

jednoznačný charakter jako trend závislosti u etalonu 9x9. U orientace I se trend závislosti 

požadovaných i doporučených hodnot výrazně mění od stupně S2, u pasivních hodnot zůstává 

tento trend neměnný. U orientace II se trend závislosti požadovaných, doporučených 

i pasivních hodnot taktéž mění od stupně S2, přičemž křivky závislosti mají strmější průběh, 

než křivky oriantace I. 

 

 

Graf. 63 Normalizované hodnoty Upoz, Udop a Upas pro 2NP etalonu 12x12 

Na grafu 64 jsou znázorněny normalizované hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění 

k poměru stran etalonu 12x12 pro variantu třípodlažního objektu. Trend závislosti nemá 

jednoznačný charakter jako trend závislosti u etalonu 9x9. U orientace I se trend závislosti 

požadovaných i doporučených hodnot výrazně mění od stupně S3, u pasivních hodnot se tento 
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trend mění od stupně S4. U orientace II se trend závislosti požadovaných i doporučených 

hodnot výrazně mění již od stupně S1. 

 

 

Graf. 64 Normalizované hodnoty Upoz, Udop a Upas pro 3NP etalonu 12x12 

Hodnota maximální diference normalizovaných hodnot se pro etalon 12x12 snižuje 

směrem od jednopodlažní varianty k třípodlažní, přičemž přírůstek měrné potřeby tepla na 

vytápění se zvyšuje strměji u orientace II. Trend závislosti nemá jednoznačný charakter jako 

trend závislosti u etalonu 9x9. Přírůstek měrné potřeby tepla na vytápění se u orientace I 

zvyšuje pozvolněji, přičemž u všech variant podlaží mají pasivní hodnoty součinitele prostupu 

tepla nejméně strmý průběh. Průběh křivky se pro jednopodlažní a třípodlažní variantu a 

všechny hodnoty součinitele prostupu tepla začíná měnit u orientace I od stupně S3 a pro 

dvoupodlažní variantu od stupně S2. U orientace II se průběh pro jednopodlažní a 

dvoupodlažní variantu mění již od stupně S2 a pro třípodlažní variantu od stupně S1.  

7.3.6 Měrná potřeba tepla pro etalon 15x15 

Na grafu 65 jsou znázorněny normalizované hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění 

k poměru stran etalonu 15x15 pro variantu jednopodlažního objektu. Trend závislosti nemá 

jednoznačný charakter obdobně jako etalon 12x12. U orientace I se trend závislosti 

požadovaných hodnot výrazně mění od stupně S3, u doporučených hodnot od stupně S4 

a u pasivních hodnot zůstává tento trend neměnný. U orientace II se trend závislosti 

požadovaných hodnot výrazně mění od stupně S2, u doporučených hodnot od stupně S3 

a u pasivních hodnot se tento trend mění u stupně S4. 
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Graf. 65 Normalizované hodnoty Upoz, Udop a Upas pro 1NP etalonu 15x15 

Na grafu 66 jsou znázorněny normalizované hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění 

k poměru stran etalonu 15x15 pro variantu jednopodlažního objektu. Trend závislosti nemá 

jednoznačný charakter obdobně jako etalon 12x12. U orientace I se trend závislosti 

požadovaných hodnot výrazně mění od stupně S3, u doporučených hodnot od stupně S4 

a u pasivních hodnot zůstává tento trend neměnný. U orientace II se trend závislosti 

požadovaných hodnot výrazně mění od stupně S4, u doporučených hodnot od stupně S2 

a u pasivních hodnot se tento trend mění u stupně S3. 

 

 

Graf. 66 Normalizované hodnoty Upoz, Udop a Upas pro 2NP etalonu 15x15 

Na grafu 67 jsou znázorněny normalizované hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění 

k poměru stran etalonu 15x15 pro variantu třípodlažního objektu. Trend závislosti nemá 

jednoznačný charakter obdobně jako etalon 12x12. U orientace I se trend závislosti 

požadovaných i doporučených hodnot výrazně mění od stupně S4, u pasivních hodnot zůstává 

tento trend neměnný. U orientace II se trend závislosti pasivních i doporučených hodnot 

výrazně mění od stupně S3, u požadovaných hodnot se tento trend mění u stupně S4. 
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Graf. 67 Normalizované hodnoty Upoz, Udop a Upas pro 3NP etalonu 15x15 

Hodnota maximální diference normalizovaných hodnot se pro etalon 15x15 snižuje 

směrem od jednopodlažní varianty k třípodlažní, přičemž přírůstek měrné potřeby tepla na 

vytápění se zvyšuje strměji u orientace II. Trend závislosti nemá jednoznačný charakter jako 

trend závislosti u etalonu 9x9, ale obdobný jako trend u etalonu 12x12. Přírůstek měrné 

potřeby tepla na vytápění se u orientace I zvyšuje pozvolněji, přičemž u všech variant podlaží 

mají pasivní hodnoty součinitele prostupu tepla neměnný průběh. Průběh křivky se pro 

všechny varianty podlaží a všechny hodnoty součinitele prostupu tepla nemění u orientace I 

po stupeň S3. U orientace II se průběh křivek nemění po stupeň S2. 

 

Závěr vyhodnocení měrné potřeby tepla na vytápění 

Znázornění závislosti měrné potřeby tepla na jednotlivých stupních etalonu je 

provedeno pomocí normalizovaných hodnot měrné potřeby tepla na vytápění QH,nd 

[kWh/m
2
.a] k poměru stran pro orientaci I a orientaci II. 

U jednopodlažních, dvoupodlažních i třípodlažních variant etalonu 9x9, 12x12, 15x15 

navržených na požadované, doporučené i pasivní hodnoty U [Wm
-2

K
-1

] dosahuje diference 

mezi orientací I a orientací II maxima ve stupni S5 a poměru stran 0,31 (9x9), 0,44 (12x12) 

a 0,53 (15x15). Hodnota maximální diference normalizovaných hodnot se pohybuje v řádu 

setin. 

Trend závislosti měrné potřeby tepla na vytápění má u orientace I pozvolnější charakter 

směrem od požadovaných hodnot k pasivním hodnotám součinitele prostupu tepla, než trend 

u orientace II. Hodnota maximální diference normalizovaných hodnot se snižuje směrem od 

jednopodlažního objektu k třípodlažnímu objektu, přičemž přírůstek měrné potřeby tepla na 

vytápění se zvyšuje strměji u orientace II. 
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8 Závěr  

Ideálním tvarem objektu by byla vzhledem k poměru ochlazovaných stran k objemu 

koule, avšak v praxi se nejčastěji realizují stavby kompaktního obdélníkového půdorysu 

a kubických útvarů, a podobných podélných tvarů. 

Řešení je provedeno v teoretické povaze pomocí etalonů. Pro výpočet tepelných ztrát 

a potřeby tepla na vytápění je rozhodující rozsah různě ochlazovaných nebo sluncem 

ozářených ploch, jaké vyplývají z celkového tvaru objektu. Tvar se proto schematizuje na 

pravoúhlé kubusy s pravidelně stupňovitými rozměry podle celkové zastavěné plochy a podle 

počtu podlaží. 

V současné době je podmínkou pro posouzení konstrukčního řešení objektu zařazení 

do klasifikační třídy ukazatele ESOB C - vyhovující dle požadavků normy ČSN 730540 [4]. 

V teoretické úloze je pro posouzení Energetického štítku obálky budovy etalonu použit 

průměrný součinitel prostupu tepla Uem [Wm
-2

K
-1

]. Hodnota průměrného součinitele prostupu 

tepla se v závislosti na orientaci I a orientaci II nemění. Klasifikační třída prostupu tepla 

obálkou budovy je pro skupiny etalonů 9x9, 12x12 i 15x15, navržených na požadované 

hodnoty součinitele prostupu tepla shodná, a to D – nevyhovující s klasifikačním ukazatelem 

CI 1,1. Pro skupiny etalonů 9x9, 12x12 i 15x15, navržených na doporučené hodnoty 

součinitele prostupu tepla je klasifikační třída shodná, a to C – vyhovující s klasifikačním 

ukazatelem CI 0,9. Pro skupiny etalonů 9x9, 12x12 i 15x15, navržených na pasivní hodnoty 

součinitele prostupu tepla je klasifikační třída shodná a to B – úsporná s klasifikačním 

ukazatelem CI 0,7. Všechny teoretické výpočty jsou uvažovány pro jednopodlažní, 

dvoupodlažní i třípodlažní variantu etalonů. 

Všechny etalony jsou posouzeny na normové hodnoty součinitele prostupu tepla Uem,N 

[Wm
-2

K
-1] a splnění jejich požadavku. Požadavek na Uem,N při užití požadovaných hodnot 

součinitele prostupu tepla není splněn a diference Uem [Wm
-2

K
-1] je překročena v záporných 

hodnotách pohybujících se v řádu setin Wm
-2

K
-1. Požadavek na Uem,N při užití doporučených 

hodnot součinitele prostupu tepla je splněn a diference Uem [Wm
-2

K
-1] je překročena 

v kladných hodnotách pohybujících se v řádu setin Wm
-2

K
-1. Požadavek na Uem,N při užití 

pasivních hodnot součinitele prostupu tepla je splněn a diference Uem [Wm
-2

K
-1

] je 

překročena v kladných hodnotách pohybujících se v řádu desetin Wm
-2

K
-1

. 

Energetická efektivita budovy je podle předpisů vyhlášky 148/2007 Sb. ovlivněna 

spotřebou energie na vytápění, ale také na chlazení, ohřevem teplé vody, větráním a osvětlení. 

V teoretickém řešení jsou tyto potřeby uvažovány pro jednotlivé řady a stupně etalonu vždy 

stejné.  

Pro posouzení tepelného výkonu jsou vypočítány hodnoty orientační celkové 

navrhované tepelné ztráty ΦH,nd [kW], které se v závislosti na orientaci I a orientaci II nemění. 

Nárůst orientačních celkových navrhovaných tepelných ztrát pro požadované, doporučené i 

pasivní hodnoty součinitele prostupu tepla (tepelného výkonu) má charakter kvadratické 

závislosti. Rozptyl maximální diference normalizovaných hodnot k poměru stran je přímo 

úměrný velikosti rozdílu poměrů stran jednotlivých etalonů. Přírůstek normalizovaných 

hodnot vztažených ke stupni etalonu roste ve směru od stupně S1 ke stupni S5. Rozdíl 
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přírůstku je nejznatelnější u jednopodlažního objektu. Se zvyšujícím se počtem podlaží 

maximální rozdíl přírůstku klesá. Procentuální pokles maximálního přírůstku ztrát etalonu 

navrženého na doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla má ve srovnání 

s požadovanými hodnotami součinitele prostupu tepla stejnou velikost, a to 0,1%. 

Procentuální pokles maximálního přírůstku ztrát etalonu navrženého na pasivní hodnoty 

součinitele prostupu tepla roste v hodnotách vztažených ke stupni S1 pro S2 o 0,2%, pro S3 o 

0,6%, pro S4 o 1,6% a pro S5 o 3,1%. Trend závislosti ΦH,nd [kW] z hlediska posouzení se 

zohledněním jednotlivých nadzemních podlažích má pro etalony o rozměrech 9x9, 12x12 a 

15x15 téměř shodný charakter. 

Znázornění závislosti měrné potřeby tepla na jednotlivých stupních etalonu je 

provedeno pomocí normalizovaných hodnot měrné potřeby tepla na vytápění QH,nd 

[kWh/m
2
.a]k poměru stran pro orientaci I a orientaci II. 

U jednopodlažních, dvoupodlažních i třípodlažních variant etalonu 9x9, 12x12, 15x15 

navržených na požadované, doporučené i pasivní hodnoty U [Wm
-2

K
-1

] dosahuje diference 

mezi orientací I a orientací II maxima ve stupni S5 a poměru stran 0,31 (9x9), 0,44 (12x12) a 

0,53 (15x15). Hodnota maximální diference normalizovaných hodnot se pohybuje v řádu 

setin. 

Trend závislosti měrné potřeby tepla na vytápění má u orientace I pozvolnější 

charakter směrem od požadovaných do pasivních hodnot součinitele prostupu tepla, než trend 

u oriantace II. Hodnota maximální diference normalizovaných hodnot se snižuje směrem od 

jednopodlažního objektu k třípodlažnímu objektu, přičemž přírůstek měrné potřeby tepla na 

vytápění se zvyšuje strměji u orientace II. 

Přestože je konstrukční řešení obvodových stěn etalonů navrženo na normou 

stanovené minimální požadované hodnoty součinitele prostupu tepla, není zaručeno splnění 

normových hodnot pro zařazení objektu do klasifikační třídy Energetického štítku obálky 

budovy, tak aby odpovídalo předepsané hodnotě. Energetický štítek umožňuje jednoduché 

srovnání z hlediska kvality ohraničujících konstrukcí a nároků na energii, potřebnou pro 

vytápění, a může sloužit jako jeden z nástrojů pro stanovení výše kupní ceny nebo nájmu. 

Zlepšení navržených minimálních požadovaných hodnot u konstrukcí, které jsou vnímány 

jako nejslabší (okna, dveře) a také využití optimálního poměru stran a objemu kladně 

ovlivňuje celkovou koncepci efektivity budovy. Vysledovanou závislost mezi průměrným 

součinitelem prostupu tepla, tepelnými ztrátami a měrnou potřebou tepla na vytápění lze 

využít zejména v procesech plánování investic.  

 



86 

 

Doporučení dalšího postupu ve výzkumu 

Další rozvoj problematiky tvaru a konstrukčního řešení obvodového pláště v návaznosti 

na energetickou efektivitu budov lze směřovat k vysledování závislosti mezi objemy, poměry 

stran a kvalitou konstrukčního řešení obálky budovy z hlediska dynamických vlivů prostředí. 

V práci jsou zahrnuty podmínky, které definují klimatické umístění etalonu, orientaci 

místností, způsob zasklení, požadavky na teplotu a relativní vlhkost, tepelně technické 

parametry konstrukcí, vliv tepelných mostů a zdroje a potřebu energie na vytápění, chlazení, 

ohřev teplé vody, větrání a osvětlení. Další rozvoj k závislostem mezi objemy a poměry stran 

lze zaměřit na zohlednění použitých druhů zdrojů energie a jejich vliv na energetickou 

efektivitu budov. 
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Příloha 46 Výpočet Etalonu 15x15 pro U dop OrientaceII 1NP 

Příloha 47 Výpočet Etalonu 15x15 pro U dop OrientaceII 2NP 

Příloha 48 Výpočet Etalonu 15x15 pro U dop OrientaceII 3NP 

Příloha 49  Výpočet Etalonu 15x15 pro U pas OrientaceI 1NP 

Příloha 50 Výpočet Etalonu 15x15 pro U pas OrientaceI 2NP 

Příloha 51  Výpočet Etalonu 15x15 pro U pas OrientaceI 3NP 

Příloha 52 Výpočet Etalonu 15x15 pro U pas OrientaceII 1NP 

Příloha 53 Výpočet Etalonu 15x15 pro U pas OrientaceII 2NP 

Příloha 54 Výpočet Etalonu 15x15 pro U pas OrientaceII 3NP 

 

 


