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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 
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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 
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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.  
Při zvyšování nároků na tepelnou izolaci obvodových stěn se po 

polovině 20. stol. začal hromadně používat pěnový polystyren 
a začala éra prefabrikace a typizace.  

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.  
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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. 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.  

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. 

 

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“.  
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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. 
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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. 

 

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 [3].  

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 
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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. 

V květnu 2012 nabyla účinnosti změna ČSN 73 0540-2 

„Tepelná ochrana budov, Část 2: Požadavky“ spočívající ve vyřazení 
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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. 

 

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 % 

[4].  

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.  
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Graf. 1 Průměrné roční hodnoty dokončených bytů v ČR [4] 

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 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 m2  
 

B. střední od 100 m2
 do 150 m

2  
 

C. velké nad 150 m2 
 

3.2.1 Tvary a objemy objektů 

Dnešní ekonomickou nutností v oblasti navrhování domů je 
snížení energetické náročnosti budov tak, aby spotřeba byla 
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minimální, při optimalizaci vzhledem ke stavebním nákladům 
a k provozu objektu.  

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. 1. 

Obr. 1 Tvary středních rodinných domů 

3.2.2 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).  

3.2.3 Vliv světové orientace  

Základním předpokladem pro zajištění příjemného vnitřního 
prostředí je vhodná orientace budov ke světovým stranám. Jednotlivé 
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světové strany působí rozdílnými vlivy na stavební objekty, které se 
projevují na přirozené teplotě v místnostech a také na osvětlení. 

 
Obr. 2 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.   

3.2.4 Zdroje a podíly spotřeby energií pro rodinný dům  

Podle průzkumu, který provedla Study on the Energy Savings 

Potentials in EU Member States [6] 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. [7] se uvažuje potřeba energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé 
vody, větrání a osvětlení. 

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 
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plochy a objemů domů. Také potřeba energie na chlazení, ohřev 
teplé vody, větrání a osvětlení je navržena u všech typů rodinných 
domů stejným způsobem. 

3.2.5 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 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
]; 
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 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. 

5.1.1 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.  

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 
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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 [5]: 

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. 

Na obr. 3 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. 3 Schéma rozměrů a objemů etalonů pro teoretický výpočet  
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5.1.2 Klasifikační třída Energet. štítku obálky budovy 

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).  

5.1.3 Ostatní dané a zvolené standardy 

a) Klimatické podmínky zimní   

Etalony jsou situovány do klimatického pásma podle ČSN 
730540-3 přílohy H do teplotní oblasti II (- 15 °C).  

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. 4 Plocha zasklení 25% 
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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 

 

Tab. 1 Hodnoty součinitele prostupu tepla 

Popis konstrukce 

Součinitel prostupu tepla U [Wm-2K-1] 

Požadované   
hodnoty 

Doporučené  
 hodnoty 

Dop. hodnoty pro 

 pasivní budovy 

vnější stěna 0,3 0,25 0,18  

plochá střecha 0,24 0,16 0,15 

podlaha na terénu 0,45 0,3 0,22 

okno 1,5 1,2 0,8 

vchodové dveře 1,7 1,2 0,9 

 

g) Tepelné mosty 

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
2K dle ČSN 730540-4, čl. 

H.2.3. 

h) Kondenzace vodní páry.  

Ve všech etalonech se ze stejných důvodů jako v předešlých 
parametrech neuvažuje kondenzace vodních par.   
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5.2 Použité metody 

5.2.1 Schéma výpočtu souboru etalonů 

 

 
Obr. 5 Schéma výpočtu 
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5.2.2 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) [10]. 

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. 
 

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. 

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
]              (1.1) 
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Kde:  

HT…je měrná ztráta prostupem tepla stanovená ze součinitel 
prostupu tepla všech teploměrných konstrukcí tvořících 
obálku budovy. 

A…je plocha obálky budovy. 

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]  (1.2) 

Kde:  

ΦT,i …je návrhová tepelná ztráta vytápěného prostoru prostupem 

          tepla. 

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

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]  (1.3) 

Kde:  
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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 [-]. 

 

6 Analýza výsledků výpočtů  

Analýza výsledků je provedena prostřednictvím 
normalizovaných hodnot k poměru stran jednotlivých stupňů S1, S2, 
S3, S4, S5. 

Na Grafu 2 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.  

 

Graf. 2 Diference půdorysných rozměrů etalonu 9x9 

Na Grafu 3 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. 3 Diference půdorysných rozměrů etalonu 12x12 
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Na Grafu 4 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. 4 Diference půdorysných rozměrů etalonu 15x15 

6.1 Analýza průměrného součinitele prostupu tepla 

Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla pro jednotlivé 

etalony je proveden výpočtem podle vzorce 1.1 vypočítaného 

programem Energie 2011. 

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    (1.4) 

Kde:  

Uem…vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla pro S1až S5. 

Uem,min…minimální vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla  

             (stupně S1). 

Znázornění závislosti diference Uem na jednotlivých stupních 

etalonu 9x9 vyjadřuje Graf 5. 
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Graf. 5 Závislost diference Uem na stupních etalonu 9x9 

Znázornění závislosti diference Uem na jednotlivých stupních 

etalonu 12x12 vyjadřuje Graf 6. 

 

 
Graf. 6 Závislost diference Uem na stupních etalonu 12x12 

Znázornění závislosti diference Uem na jednotlivých stupních 

etalonu 15x15 vyjadřuje Graf 7. 

 
Graf. 7 Závislost diference Uem na stupních etalonu 15x15 

Na základě klasifikační třídy prostupu tepla obálkou budovy 

jsou jednotlivé etalony zařazeny do klasifikační třídy Energetického 

štítku obálky budovy v Tab. 2. 
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Tab. 2 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/( m
2
.K)] 

C - Vyhovující ≤ 1,0   →→  

Etalony o rozměrech 9x9, 
12x12, 15x15 navržené na Udop 

[W/( m
2
.K)]. 

D - Nevyhovující ≤ 1,5   →→ 

Etalony o rozměrech 9x9, 
12x12, 15x15 navržené na Upoz 

[W/( m
2
.K)]. 

E - Nehospodárná ≤ 2,0   →→       

F - Velmi nehospodárná ≤ 2,5   →→      

G - Mimořádně nehospodárná ≥ 2,5   →→   

6.2 Analýza tepelného výkonu 

Výpočet tepelného výkonu (orientační tepelné ztráty) pro 
jednotlivé etalony je proveden výpočtem podle vzorce 1.2 na 

základě hodnot měrného tepelného toku vypočítaného programem 
Energie 2011. 

Pro normalizované hodnoty tepelného výkonu (celkové orientační 

tepelné ztráty): 

Φi,norm = Φi / Φi,min      (1.5) 

Kde:  

Φi …vypočtená hodnota celkové orientační tepelné ztráty pro S1 až   

        S5. 

Φi,min …minimální vypočtená hodnota celkové orientační tepelné  

             ztráty (stupně S1). 

Rozdíl maximálních diferencí u etalonu 9x9 je znázorněn na Grafu 8. 
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Graf. 8 Vztah norm. hodnot orient. celk. tepel. ztrát etalonu 9x9 

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. 

 

Graf. 9 Vztah  norm. hodnot orient. celk. tepel. ztrát etalonu 12x12 

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. 

 
Graf. 10 Vztah norm. hodnot orient. celk. tepel. ztrát etalonu 15x15 
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6.3 Analýza měrné potřeby tepla na vytápění 

Výpočet měrné potřeby tepla pro jednotlivé etalony je proveden 

výpočtovým programem Energie 2011. 

Pro normalizované hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění: 

 

QH,nd,norm = QH,nd / QH,nd,min    (1.6) 

Kde:  

QH,nd …vypočtená hodnota měrné potřeby tepla na vytápění pro S1  

           až S5. 

QH,nd,min …min. vypočtená hodnota měr. potřeby tepla na vytápění 

Pro etalon 9x9 má trend závislosti u orientace I pozvolnější 

charakter směrem od požadovaných do pasivních hodnot součinitele 

prostupu tepla, než trend u oriantace II. 

 

  
Graf 10 Normalizované hodnoty Upoz, Udop a Upas pro etalonu 9x9 

 

Pro etalon 12x12 nemá trend závislosti jednoznačný charakter 
jako trend závislosti u etalonu 9x9. 

 



   
Graf 11 Normalizované hodnoty Upoz, Udop a Upas pro etalonu 12x12 

 

Pro etalon 15x15 nemá trend závislosti jednoznačný charakter  
obdobně jako etalon 12x12. 

 

  
Graf 12 Normalizované hodnoty Upoz, Udop a Upas pro etalonu 15x15 
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7 Závěr  

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 
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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 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 



35 

 

(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.  

 

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. 
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