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Anotace

Cílem práce je provést výpočet tepelných ztrát zvolené budovy, následně pak technické 

a ekonomické posouzení vhodných opatření pro danou budovu.

Klíčová slova: tepelné ztráty budovy, zateplení. 

Summary

The aim of this work is perform the calculation of heat loss of the selected building, 

followed by technical and economic assessment of appropriate measures for the building. 

Keywords: heat losses of the building, insulation.
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1 ÚVOD

Pří stavbě i rekonstrukci rodinného domu hraje stále důležitější roli otázka, jak zajistit co 

nejnižší náklady na vytápění. 

Z makroekonomického hlediska je to faktor související jednak s náklady na těžbu 

nerostných surovin, na získávání obnovitelných zdrojů, ale především s výrobou elektrické 

energie, která je finančně velmi náročná. Výhodou se zdála být dodávka zemního plynu ze 

zemí, které disponují tímto bohatstvím ve větší míře, než dokáží samy spotřebovat. Ceny 

na světových trzích jsou ale velmi nestálé a reagují i na politicko-ekonomická rozhodnutí 

vlád, což se ukazuje jako velmi nestabilní faktor, a to vzhledem k relativně krátké době 

jejich působení. Není divu, že se ke slovu stále ve větší míře dostává využitelnost 

atmosférických vlivů (vítr), povrchových vod, slunečního záření a geotermálních 

podzemních zdrojů.  Každá ze zmíněných alternativ znamená z hlediska makroekonomiky 

státu obrovskou finanční zátěž, než se ke konkrétnímu spotřebiteli dostane topné médium 

ve využitelné formě. Nelze pominout další výlohy související s ochranou ovzduší, vod 

a půd, které doprovázejí těžbu a získávání zdrojů, výrobu a distribuci elektrické energie.

Z mikroekonomického pohledu je snížení nákladů na vytápění motivováno zejména 

finančně, neboť v rodině s dvěma průměrnými výdělky lze počítat s částkou za vytápění 

cca 48 000 Kč za rok, což je v hrubém srovnání 10 % z celkových příjmů. V tomto 

srovnání není zohledněna vstupní investice na otopnou soustavu, ani případná rekonstrukce 

zařízení. Samozřejmě toto procento výdajů prudce stoupá, pokud si rodina zvolí 

komfortnějším způsob vytápění, např. elektrickou energii, přestože je její využívání

podporováno státem jako ekologické vytápění. Pokud uvažujeme rodinu s jedním členem, 

např. důchodcem, pak se dostáváme k částce za otop 20 % celkových příjmů a více 

v závislosti na otopné soustavě, což je pro tuto sociální skupinu velmi zatěžující s ohledem 

na průměrnou výši důchodu. 

Nemalým problémem je v současné době míra inflace, která se samozřejmě promítá 

i do hospodaření s energiemi. Zvyšují se vstupní i následné ceny související s dodávkou 

energií a tepla do domácností. Vývoj těchto vstupů lze jen obtížně odhadnout, neboť do 

určité míry jsou závislé na nadnárodní strategii zemí disponujících se zdroji a na 

politickém konsensu mezinárodních společenství států.

Permanentně snižovat náklady na vytápění je tedy nejen nutnou, ale i navýsost 

potřebnou strategií na všech úrovních, koncového spotřebitele nevyjímaje. Zjištění 
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tepelných ztrát obydlí se tedy jeví jako první nezbytný krok, na který navazují logicky 

další: optimální řešení vzhledem k dostupnosti otopného média, finanční bonita investora, 

vstupní investice a provozní náklady. 

Cílem mé diplomové práce je vypočítat tepelné ztráty zvolené budovy a posoudit 

další vlivy (klimatické, tvar půdorysu, orientaci ke světovým stranám aj.), které souvisejí 

s celkovými tepelnými ztrátami objektu. Následně navrhnout technická opatření pro 

snížení tepelných ztrát konkrétní budovy a poté zhodnotit jejich účinnost, a to výpočtem 

předpokládaných tepelných ztrát, převedených do ekonomických ukazatelů.

Rád bych uplatnil ve své diplomové práci poznatky, vedené hlubším zájmem 

o uvedenou problematiku. Rozšířil jsem je do podoby využitelné ve své pozdější praxi, ale 

zároveň poskytl jednoduchý model k výpočtu tepelných ztrát pro drobné soukromé 

investory.
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2 CHARAKTERISTIKA ZVOLENÉ BUDOVY

Pro naplnění cílů diplomové práce jsem si vybral rodinný dům z padesátých let, který do 

dnešní doby nebyl rekonstruován, a kde bylo možné získat technické informace 

a částečnou dokumentaci. Důležité také bylo hledisko přístupnosti daného objektu k

prohlídce na místě. 

2.1 Popis stávajícího stavu

2.1.1 Stručná charakteristika

Malý rodinný dům je postavený v obci Sobkovice v Orlických horách. Nachází se v horní 

části obce naproti objektům zemědělského družstva. Stojí v mírném jihovýchodním svahu 

jako volně stojící objekt. Příjezd a přístup k nemovitosti je zajištěn po místní nezpevněné 

komunikaci. Rodinný dům má pouze 1. nadzemní podlaží. Byl postaven v roce 1951 jako 

tovární domek pro zaměstnance závodu, který v té době začínal výrobu. Není podsklepen 

a má neobytný půdní prostor. Vstup do domu je z východní strany přes dřevěnou verandu 

do místnosti, která je rozdělena příčkou. V přední části je kuchyň a v druhé části obývací 

pokoj. Z obývacího pokoje lze vstoupit do ložnice. Z kuchyně vedou dveře do menšího

prostoru, ze kterého je možný výlez na půdu, a který je používán jako koupelna s WC. 

Dům je stářím sešlý, bez zásadních rekonstrukčních zásahů.

2.1.2 Půdorys rodinného domu

Půdorys domu 7,4 m x 7,4 m = 54,76 m² 

Kuchyň 3,5 m x 3,5 m = 12,25 m²

Obývací pokoj 3,5 m x 3 m = 10,5 m²

Ložnice 4 m x 3 m = 12 m²

Koupelna, WC 3 m x 2,5 m = 7,5 m²

Půda 7,4 m x 7,4 m = 54,76 m²

Světlá výška přízemí = 2,52 m
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Obrázek č. 1 Půdorys rodinného domu: [vlastní zpracování]

2.1.3 Bokorys rodinného domu

Výška přízemí = 2,82 m

Výška půdního prostoru = 1,80 m

Obrázek č. 2 Boční pohled na rodinný dům: [vlastní zpracování]
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2.1.4 Struktura konstrukce

Dům je postaven z tradičních levných materiálů bez zvláštního vybavení. Obvodové zdivo

z pálených cihel má tloušťku 45 cm. Betonové podlahy obytných místností jsou tloušťky 

20 cm. Jako hydroizolace slouží lepenka. Dřevěný strop nad obytnými místnostmi je 

zasypán štěrkem 20 cm s horní betonovou vrstvou 4 cm a podhledem, který je omítnutý 

vápennou omítkou 2 cm. Všechny vnitřní omítky jsou vápenné 2 cm, venkovní 

vápenocementová 3 cm. Pruh keramického obkladu se nachází pouze v kuchyni. Izolace 

zdí proti zemní vlhkosti je pravděpodobně dostačující, neboť zde nenajdeme její viditelné 

známky, jako např. vlhké mapy na zdech. Dům pokrývá sedlová střecha s pálenými 

taškami. Okna jsou dřevěná a zdvojená.

Veranda je menší přízemní objekt přistavený k domu na jeho severovýchodní straně. 

Tvoří ho dřevěná trámová konstrukce oboustranně pokrytá prkny. Má střechu pokrytou 

eternitovými šablonami. Podhled stropu je uzavřen sololitem. Podlaha je zhotovena z 

betonu. Veranda má okna jednoduchá dřevěná, dveře jsou plné. Vzhledem k tomu, že je 

objekt sešlý stářím a část dřevěné konstrukce je shnilá, investor neuvažuje rekonstruovat 

verandu, ale odstranit ji úplně.

2.1.5 Charakteristika vytápěných místností

Objem vzduchu:

Kuchyň 3,5 m x 3,5 m x 2,52 m = 30,87 m³

Obývací pokoj 3,5 m x 3 m x 2,52 m = 26,46 m³

Ložnice 3 m x 4 m x 2,52 m = 30,24 m³

Koupelna, WC 3 m x 2,5 m x 2,52 m = 18,9 m³

2.2 Provozní režim

Rodinný dům je obýván celoročně, a to jedním člověkem. 
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2.3 Systém zásobování teplem

2.3.1 Zdroje tepla

Vytápění domu je zajištěno elektřinou a realizováno pomocí dvou akumulačních kamen 

(4kW + 4 kW) a jednoho přímotopu v koupelně (2 kW). V kuchyni lze využít i jednoduchá 

kamna na tuhá paliva, především na topení dřevem. Dům se nachází v oblasti, kde je 

dostatek dřeva, takže s jeho obstaráváním nejsou problémy. 
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3 NÁVRH ŘEŠENÍ

Návrh řešení spočívá ve snížení tepelných ztrát ve čtyřech segmentech: tepelná izolace 

podlahy, výměna oken a dveří, zateplení stropu a zateplení obvodového pláště budovy. 

3.1 Zateplení stropu

Dům k rekonstrukci má dřevěnou konstrukci stropu, zespodu omítnutou. Z hlediska řešení 

tepelných mostů a vyloučení rizik kondenzace vlhkosti je podle odborníků nejlepším 

řešením dodatečné zateplení stropu, a to položením tepelné izolace nad strop, tedy na 

podlahu půdy. Takové řešení má výhodu v tom, že nezasahuje do stávající konstrukce.

Jako izolační materiál se nejčastěji užívají paropropustné rohože nebo desky 

z minerální vaty nebo kamenné vlny (Isover, Rockwool, Ursa). Tento materiál je optimální 

z hlediska propustnosti vodní páry. Mimo izolací vláknitých se užívají i jiné vhodné 

materiály, např. buničitá foukaná izolace Climatizer, izolace z dřevité vlny, ovčí vlny apod. 

Tloušťka izolace pro různé materiály se stanovuje dle konkrétní tepelné vodivosti  λ. 

Vzhledem k normovým doporučením je potřeba počítat s minimálně 20 až 30 cm tepelné 

izolace. Pokud se strop realizuje jako pochozí, zaklopí se rošt s izolací prkny na sraz. 

Desky z OSB nejsou vhodné, protože mají velký difúzní odpor a docházelo by na nich ke 

kondenzaci par.

V našem konkrétním případě použijeme minerální vlnu Isover 20 cm na stávající 

podlahu na půdě, volně rozloženou. 

3.2 Výměna oken a dveří

Místem velkého úniku tepla jsou okna a vstupní dveře. Odborníci uvádějí, že okny dochází 

až ke čtyřicetiprocentním ztrátám tepla celého domu. Vzhledem k tomu, že obec 

Sobkovice se nachází v podhůří Orlických hor na poměrně větrném místě v nadmořské 

výšce 600 m.n.m., navrhujeme jako výplň okenních rámů izolační trojsklo s tepelnou 

prostupností U = 0,7 W/m2·K. Mezera mezi skly bývá pro zlepšení tepelně izolačních 

vlastností vyplněna plynem argonem (má nízkou tepelnou vodivost). Může být také použit 

krypton s lepšími vlastnostmi, ale takové provedení bývá dražší. Na vnitřní ploše 
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venkovního skla bývá nanesena pokovená mikro vrstvička, která odráží teplo zpět do 

místnosti. Musíme sice počítat s vyšší cenou zhruba o 10 až 15 % oproti dvojsklu, ale 

máme za to, že tato investice se v časovém horizontu rychle vrátí. Na trhu jsou k dispozici 

hlavně okna plastová a dřevěná, tzv. euro okna. V našem případě navrhujeme okna 

plastová vzhledem k bezúdržbovosti a klimatickým podmínkám. 

3.3 Tepelná izolace podlahy

Skladba podlahy v současné době počítá s izolační vrstvou cca 15 cm.  Nejčastěji se jedná 

o polystyren nebo minerální vatu, které zajistí prostup tepla λ= 0,4 W/m2·K. Zmíněné 

normě nelze vyhovět v případě uvažované rekonstrukce, a to vzhledem ke stávajícímu 

konstrukčnímu řešení domu. Optimální řešení s ohledem na možnosti konkrétní budovy 

sestává z těchto opatření: Je nutné vykopat 13 cm vrstvu betonu až k hydroizolační lepence 

a přidat novou vrstvu hydroizolace. Na ni položíme 8 cm polystyren, který uzavřeme 5 cm 

vrstvou betonové mazaniny s kari sítěmi. 

3.4 Zateplení obvodového pláště budovy

Požadavky na tepelnou pohodu vnitřního prostředí a na tepelně technické vlastnosti 

materiálu a stavebních konstrukcí upravuje ČSN 73 0540-2:1994, hygienické a další právní 

předpisy. Tepelné izolanty by měly mít co nejmenší tepelnou vodivost, konkrétně 

součinitel  λ by neměl přesahovat hodnotu 0,2 W/m2·K. Dalšími důležitými parametry 

jsou: součinitel difúze vodní páry, objemová hmotnost, pevnost, nasákavost, hořlavost, 

zpracovatelnost, toxicita a v neposlední řadě cena. Tyto vlastnosti předurčují vhodnost 

použití materiálu v konkrétním případě. K nejlepším materiálům řadíme pórovité hmoty, 

protože v malých vzduchových dutinách vzrůstá teplota a současně dochází k přenosu tepla 

vyzařováním. Na zateplení obvodových zdí se nejčastěji používá pěnový polystyren EPS, 

extrudovaný polystyren XPS, minerální a skelná vlna a pěnový polyetylén. 

K zateplení námi zvoleného objektu použijeme pěnový polystyren EPS hlavně 

z důvodu cenové dostupnosti.  Lze počítat s vysokou odolností vůči hnilobě, nepodléhá 

stárnutí a je dobře zpracovatelný. Jeho mechanické vlastnosti se nemění ani při 

dlouhodobém působení vody, ale musíme počítat s prostupem vlhkosti z okolního 
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vzduchu. Rychlost difúze závisí na tloušťce vrstvy a na faktoru difúzního odporu. Dnes se 

ve stavebnictví používá především polystyren se samozhášivou úpravou, který je 

v podstatě nehořlavý.

Pěnový polystyren je vhodný zvláště na zateplení obvodových stěn budov, ale i do 

plovoucích podlah ke snížení kročejového hluku. Nedoporučuje se jeho použití k izolaci 

střech, kde se umisťuje těsně pod hydroizolaci.

K zateplení našeho domu zamýšlíme polystyren tloušťky 20 cm, který má 

koeficient tepelné vodivosti  λ = 0,035 W/m2·K, a to s ohledem na horské klima.
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4 TEPELNÉ ZTRÁTY

Tepelné ztráty objektu vznikají díky šíření tepla z teplejších do chladnějších míst, a to 

netěsností spár, ochlazováním sousedních ploch extrémními rozdíly teplot a prostupem 

tepla skrz materiály.

4.1 Činitelé ovlivňující tepelnou ztrátu budovy

K zajištění tepelné pohody v zimním období se musí přivádět do obytné budovy tepelná 

energie. V důsledku rozdílů teplot vnitřního a vnějšího prostředí dochází k šíření tepla 

z budovy do vnějšího prostředí. Šíření tepla se uskutečňuje jednak prostupem tepla 

stavebními konstrukcemi, jednak vzduchem proudícím spárami a netěsností oken, dveří 

a stavebních konstrukcí. Množství tohoto tepla se označuje jako tepelná ztráta.

Tepelnou ztrátu budovy Q [W] je možno stanovit ze vztahu:

Q = q · V · (ti – te) [W]                     (4.1)

kde:

q je tepelná charakteristika budovy [W/m3·K]

V obestavěný prostor budovy [m3]

V = S · h

S zastavěná plocha budovy [m2]

h výška budovy [m]

ti teplota vnitřního vzduchu [°C]

te teplota vnějšího vzduchu [°C]

Ze složitého vztahu, kterým se stanovuje tepelná charakteristika budovy (Řehánek, Janouš 

1985) je patrné, že tepelná ztráta budovy závisí na geometrických rozměrech budovy, na 

tepelně-technických vlastnostech stavebních konstrukcí a na teplotě vnitřního a vnějšího 

vzduchu, dále na měrném teple vzduchu, vzduchové propustnosti spár a na délce 

otvíratelných částí oken a vnějších dveří. K vnějším vlivům patří rychlost větru, která se 

volí podle polohy budovy v krajině. K tomu je nutné ještě připojit sluneční záření a další 

meteorologické prvky.

Důležitou vypovídající hodnotou je tzv. součinitel prostupu tepla stavebních 

konstrukcí, který závisí na součiniteli přestupu tepla (je funkcí rozdílu teploty vzduchu 

a teploty na vnitřním povrchu stavební konstrukce nebo rychlosti proudění vnitřního 
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vzduchu). Většinou platí, že čím lepší jsou tepelně technické vlastnosti stavebních 

konstrukcí, tím příjemnější je tepelný stav vnitřního prostředí a také tím menší jsou tepelné 

ztráty.

4.1.1 Tepelný stav vnitřního prostředí

4.1.1.1 Teplota vnitřního vzduchu

Tepelná pohoda přímo souvisí s teplotou vnitřního vzduchu, která je závislá na teplotě 

vnitřního povrchu konstrukcí. Tepelné ztráty se zvětšují, stoupá-li teplota vnitřního 

vzduchu. Paradoxně vzniká v budovách zbytečná tepelná ztráta přetápěním, kdy se zvýší 

teplota vnitřního vzduchu, a tím se také zvětší tepelné ztráty. Přibližně platí: zvýšení o 1°C 

představuje zvětšení tepelné ztráty o 6 %.

4.1.1.2 Průměrná teplota vnitřních ploch místnosti

Z výše uvedeného vyplývá, že snížení teploty vnitřního vzduchu bez narušení tepelné 

pohody je možné jedině tehdy, zvýší-li se průměrná teplota vnitřních ploch místnosti. 

Teplota na vnitřním povrchu stavebních konstrukcí, např. stěny, se může zvýšit zlepšením 

tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí (např. zateplení obvodového pláště 

budovy).

4.1.1.3 Tepelný odpor konstrukce

Z hlediska vnitřní povrchové teploty jsou jakékoli vnitřní konstrukce méně problémové, 

než konstrukce vnější. Problém ale nastane v případě tepelného odporu konstrukce, 

oddělující vnitřní prostory s odlišným způsobem regulace vytápění. Většinou se jedná 

o strop pod nevytápěným prostorem a podlahu nad nevytápěným prostorem. U těchto 

konstrukcí stanoví norma požadovanou teplotu tepelného odporu RN 3,0, doporučenou 

4,35 a přípustnou 1,9 m2·K/W. V některých případech je třeba zvýšit tepelný odpor této 

konstrukce, a to zateplením (Vlček, Beneš 2000).
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4.1.1.4 Rozdíl teploty vnitřního vzduchu a teplot na povrchu konstrukcí

Mezi vzduchem v místnosti a povrchy jednotlivých stavebních konstrukcí dochází 

k výměně tepla prouděním a sáláním. Výměna tepla mezi vzduchem a povrchem 

konstrukcí se označuje jako přestup tepla při proudění a sálání. Zmenšování rozdílu 

teploty vzduchu a teploty na vnitřním povrchu stavebních konstrukcí napomáhá druhotně 

zvyšovat teplotu na vnitřním povrchu stavebních konstrukcí. S ohledem na hodnoty 

pohltivosti sálání ve vytápěných místnostech se má dávat přednost světlým povrchům před 

tmavými.

4.1.1.5 Rychlost proudění vzduchu

Za normálních podmínek je rychlost proudění vzduchu v místnosti menší než 0,1 m/s. Tato 

rychlost nepůsobí rušivě na tepelnou pohodu člověka. Vzrůstá-li rychlost proudění 

vzduchu, pak také vzrůstá pocit nepohody. Pro zachování pocitu pohody je možno 

vyrovnat vliv zvýšené rychlosti proudění vzduchu zvýšením teploty vzduchu. To je však 

energeticky nevýhodné, takže nezbývá, než účelně zabránit zvýšenému proudění vzduchu, 

např. utěsněním spár oken a dveří ve vnějším plášti budov a utěsněním styků mezi okny 

a panely a styků mezi panely.

4.1.1.6 Relativní vlhkost vzduchu

Při vysokých hodnotách relativní vlhkosti vzduchu může dosáhnout zvětšení tepelné ztráty 

až 1 % (Vlček, Beneš 2000). V obytných a občanských budovách nemá být relativní 

vlhkost vzduchu větší než 60 %, takže zvětšení tepelné ztráty vlivem vlhkého vzduchu je 

v tomto případě nepatrné. Horší dopad má zvýšená vlhkost vzduchu na kondenzaci par na 

vnitřním povrchu a uvnitř konstrukcí. Při zvýšené vlhkosti jsou konstrukce tepelně 

vodivější, takže z místnosti uniká více tepla, než je nutné k zajištění tepelné pohody. Pokud 

se v místnosti nachází zdroj vlhkosti, musí se více větrat, což však zase způsobuje zvětšení 

tepelných ztrát. Vzhledem k těmto aspektům je třeba zamezit zvyšování relativní vlhkosti 

vzduchu v budovách.
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4.1.2 Tepelný stav vnějšího prostředí

V našich klimatických podmínkách je nutné vytápět 202 až 255 dnů a ve vysokohorských 

oblastech dokonce až 280 dnů (Řehánek, Janouš 1985). Přibližně 5 měsíců v roce je 

v budovách přijatelně bez vytápění. Tepelné ztráty budovy a spotřeba energie pro vytápění 

však souvisí i s dalšími klimatickými prvky: teplota vzduchu, rychlost a směr větru, 

vlhkost vzduchu, atmosférické srážky a sluneční záření.

4.1.2.1 Teplota vnějšího vzduchu

Čím je teplota vnějšího vzduchu nižší, tím jsou tepelné ztráty větší. Teplota vnějšího 

vzduchu se mění s nadmořskou výškou; snižuje se s rostoucí nadmořskou výškou. 

Konkrétní hodnota závisí na místních poměrech, např. zda jde o údolí, svahy, vrcholy, 

návětrnou stranu, a na orientaci budovy ke světovým stranám. Je známo, že na jižních 

svazích je tepleji, než na severních svazích. Také se liší teplota ve volném prostoru a ve 

městech. Autoři Řehánek a Janouš (1985) uvádějí, že velké město působí na teplotní režim 

tak, že bývá průměrná teplota vzduchu vyšší o 0,5 až 1°C oproti okolí téže nadmořské 

výšky. V zimním období je ve velkém městě nejnižší teplota vzduchu o 1 až 2°C vyšší než 

mimo město. Možnost zmenšit tepelné ztráty ve spojitosti s teplotou vnějšího vzduchu 

spočívá v tom, že se budovy stavějí na jižních svazích, nikoli v údolích a na vrcholech a ve 

větším seskupení, ne jednotlivě.

4.1.2.2 Rychlost a směr větru

Se vzrůstající rychlostí větru se zvětšuje tepelná ztráta budovy jednak zvětšením 

součinitele přestupu tepla, jednak zvětšením tepelné ztráty infiltrací. V našich zeměpisných 

podmínkách je průměrná rychlost větru v rozmezí od 3 do 5 m/s. V ČR převládají západní, 

popř. severozápadní a jihozápadní větry. Součinitel přestupu tepla při proudění v závislosti 

na rychlosti větru a délce obtékané plochy je tím větší, čím větší je rychlost větru a čím 

menší je objekt. Není-li obvodový plášť budovy těsný, pak při náporu větru vniká zejména 

spárami oken chladný vzduch do místnosti. Nepříznivý pocit se obvykle kompenzuje 

zvýšením teploty v místnosti. V současnosti se hledají možnosti, jak zmenšit vliv rychlosti 

větru na tepelné ztráty budovy. Navrhují se ochranné clony (větrolamy). Clonu mohou 

tvořit i stromy; pak platí, že úzké pásmo s řídkým rozmístěním je účinnější než hustý les.
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4.1.2.3 Vlhkost vzduchu a atmosférické srážky

Relativní vlhkost vzduchu bývá v průběhu otopného období 70 až 85 %. Vydatnost 

vodních srážek kolísá na území našeho státu od 450 do 1 500 mm ročně. Vodní srážky 

zvyšují obsah vlhkosti v konstrukcích a tím působí na zvětšení tepelných ztrát. Ochrana 

obvodového pláště budov proti vlhkosti a atmosférickým srážkám patří 

tedy k nejzávažnějším úkolům při navrhování, provádění a udržování budov.

4.1.2.4 Sluneční záření

Na rozdíl od předchozích atmosférických vlivů sluneční záření zmenšuje tepelné ztráty 

a spotřebu energie na vytápění v zimním a přechodném období. Rozlišujeme přímé 

a difúzní záření, které tvoří tzv. globální sluneční záření. Dopadající energie slunečního 

záření vykazuje rozdílnost s nadmořskou výškou, zastavěností, průmyslovým znečištěním 

a dalšími aspekty konkrétního místa. Největší množství energie dopadá na šikmou plochu 

30° od vodorovné plochy a nejmenší množství na kolmou plochu. Obecně se záření po 

dopadu na povrch tělesa částečně odrazí (odrazivost), částečně pohltí (pohltivost) a část 

prochází (propustnost) tělesem. U neprůsvitných stavebních konstrukcí, jako je např. plná 

obvodová stěna, panely, střešní konstrukce, je propustnost záření nulová. U stavebních 

konstrukcí z pórovitých materiálů (cihelné zdivo, pórobeton apod.) se vliv oslunění 

projevuje zmenšením vlhkosti, s čímž se dá počítat na jižní, jihovýchodní, jihozápadní 

a západní stěně. Zmenšení obsahu vlhkosti snižuje součinitele prostupu tepla, a tím 

i tepelné ztráty.

S větším využitím slunečního záření lze počítat u zasklených ploch, protože většina 

paprsků projde sklem do budovy. V budově se krátkovlnné záření z vnějšku mění na 

dlouhovlnné, které už nemá sílu prostoupit zpět a vzniká tzv. skleníkový efekt, který vede 

ke zvyšování vnitřních teplot v místnosti. Pokud jej využijeme, snížíme spotřebu paliva na 

vytápění. Tento efekt je důležitý zejména v přechodném období, tj. v měsících říjnu, 

březnu a dubnu. Tepelné zisky z oslunění závisí na velikosti oken a na orientaci 

k světovým stranám. Čím je plocha oken větší, tím zisky z oslunění stoupají. Pokud jde 

o orientaci, nejvýhodnější jsou okna orientovaná na jih. 

Zvětšování velikosti oken má však také nepříznivé důsledky, které souvisejí s větší 

tepelnou ztrátou než u neprůsvitných konstrukcí v zimním období. V letním období hrozí 

přehřívání obytných místností.
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Z rozborů o vlivu oslunění na zmenšení spotřeby tepla k vytápění budov vyplývá, 

že je možné počítat s úsporou tepla ve výši 10 až 15 % při splnění určitých předpokladů:

- velká okna orientovat na jih,

- malá okna a místnosti bez oken orientovat na sever,

- sluneční clony nesmí bránit oslunění v zimě,

- vzájemné nezastiňování domů v hustší zástavbě,

- samostatná regulovatelnost sekcí otopné soustavy podle světových stran.

4.1.2.5 Geometrické a dispoziční řešení budov

Geometrické a dispoziční uspořádání budov může mít vliv na tepelné ztráty daného 

objektu. Jedná se především o plochu vnějších stavebních konstrukcí, tedy o stěny 

a střechu. Samozřejmě platí, že čím je plocha těchto konstrukcí větší, tím jsou tepelné 

ztráty větší. Jako výhodný tvar se jeví půdorysný čtverec nebo obdélník, méně výhodný 

tvar do písmene L nebo jiný nepravidelný půdorys. Např. z porovnání obdélníkové budovy

a budovy ve tvaru L při zastavěné ploše 180 m2 je plocha konstrukcí (vnějších stěn) asi 

o 16 % větší u tvaru L.

Tepelná ztráta budov závisí také na ploše vnitřních konstrukcí, které oddělují 

vytápěné místnosti od prostorů nevytápěných.

Plochu vnějších stavebních konstrukcí lze zmenšit výstavbou řadových zástaveb 

(Řehánek, Janouš 1986).

4.2 Tepelné ztráty budovy

Eliminovat tepelné ztráty budovy je finančně velmi nákladné a vyžaduje obvykle i rozsáhlé 

zásahy do technického stavu objektu. Otázka tepelných ztrát ale souvisí i se stávající 

otopnou soustavou a rozhodnutím, zda ji zachovat, nebo zvolit komfortnější 

a ekologičtější způsob vytápění. Není to jednoduché rozhodnutí a zcela jistě patří do rukou 

zkušenému projektantovi otopných systémů. 

Nicméně zjištění tepelných ztrát je prvním krokem na cestě k větší tepelné pohodě, 

nižším výdajům na vytápění a komfortu obsluhy. 

Od 80. let se hledaly způsoby, jak zohlednit nastavení parametrů vnitřního prostředí 

za daných klimatických podmínek ke komplexnímu výpočtu pomocí počítačové 
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technologie. O problémech najít vhodný model hovoří autoři knihy Energetická náročnost 

budov: „Přes počáteční euforii a od té doby neuvěřitelný pokrok ve výpočetní technice 

nelze do dnešního dne považovat za ukončený vývoj softwarových nástrojů pro modelování 

energetického chování budov. K nejvyvinutějším nástrojům v této oblasti patří simulační 

programy ESP-r, TRNSYS, EnergyPlus, IDA a další, které v podstatě na obdobném 

principu výpočtu řeší komplexní simulaci a modelování budovy a systémů technických 

zařízení budov. Tato univerzálnost je vykoupena poměrně náročným způsobem formulace 

problémů a tvorby modelu, což předpokládá u uživatele jednak hlubokou znalost fyzikální 

podstaty problému, jednak schopnost abstraktního myšlení při tvorbě modelu a vede 

k užívání především specializovanými pracovišti při univerzitách a konzultačních firmách“

(Kabele, Urban, Adamovský, Kabrhel 2008).

4.2.1 Ekonomické důvody pro snížení tepelných ztrát budovy

Zateplení domu je z uvažovaných opatření nejefektivnější, neboť trvale sníží náklady na 

vytápění. V návaznosti na to je možné instalovat menší a obvykle levnější zdroj tepla, ať 

už se jedná o kotel, zásobník paliva nebo o výměník. Následně lze snížit průsvit potrubí 

celé soustavy a nakonec i zmenšit plochu otopných těles. Pokud rozvody a otopná tělesa 

jsou v dobrém technickém stavu, není třeba je hned měnit. Lze však snížit dodávku tepla 

jejich regulací. Zateplení budovy se tedy jeví jako první krok před úpravou a regulací 

otopného systému, neboť analýzou efektivity lze stanovit jednotlivé další kroky bez 

zbytečných ekonomických investic. U zateplených domů se automaticky zkracuje délka 

topného období, a to v závislosti na klimatických podmínkách. Úspora 10 až 15 % energie 

na vytápění díky zkrácené topné sezóně je rovněž ekonomicky významná. 

Hovoříme-li o celkové úspoře energie na vytápění domu, pak se střízlivé odhady 

pohybují kolem 40 až 50 %, což je podstatná položka, která jednoznačně hovoří pro 

zateplení jako výhodné investici do budoucnosti. Vládní projekt „Zelená úsporám“ je další 

ekonomický argument, neboť tato dotační výhoda má vždy jen omezenou platnost 

a výrazně zlevňuje vstupní investici do celkového řešení tepelných ztrát a zároveň 

ekologického vytápění. Tato opatření vycházejí ze závazků členských zemí EU v oblasti 
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úspory energie. Andris Piebalgs, člen Evropské komise1 odpovědný za energii, 

konstatoval, že „Evropa plýtvá nejméně 20 % z celkového objemu energie. Úsporou 

energie pomůže Evropa řešit otázku změny klimatu, jakož i své narůstající spotřeby, a svou 

závislost na fosilních palivech dovážených z oblastí mimo Unii“ (In Kabele, Urban, 

Adamovský, Kabrhel 2008).

4.2.2 Technické důvody pro snížení tepelných ztrát budovy

Pro zateplení hovoří mnoho argumentů ekonomických, ale jako druhotný efekt, a to 

neméně důležitý, je ovlivnění technického stavu budovy s příznivým účinkem na zdraví 

osob.

4.2.2.1 Léčba poruch a prevence konstrukčních vad

Nejčastější problém nezateplených domů je kondenzace vodních par2 na vnitřním povrchu 

obvodových konstrukcí. Plísně a houby, které se rychle množí ve vlhkém a teplém 

prostředí, jsou jen logickým důsledkem zvýšené vlhkosti prostředí. Dopad na lidské zdraví 

je však fatální. Nejnovější výzkumy hovoří o alergizaci s možným vyústěním v nádorové 

bujení. 

K povrchové kondenzaci vodních par dochází většinou v místě tzv. tepelných 

mostů3 již v samotné konstrukci nebo z důvodu nedořešených tepelných vazeb mezi 

konstrukcemi. Tato místa jsou vystavena vyššímu úniku tepla a zároveň mají nižší 

povrchovou teplotu proti okolí. Klesne-li teplota k tzv. rosnému bodu, dochází ke 

kondenzaci vodních par obsažených ve vzduchu.  Na omítce vznikají vlhké mapy 

a případně i plísně.

                                                

1 Směrnice 2002/91/ES o energetické náročnosti budov je základním prováděcím dokumentem řešícím 
úspory energie v budovách. Směrnice vychází z požadavků Kjótského protokolu a dalších právních 
dokumentů EU. (Kjótský protokol je protokol k rámcové úmluvě OSN o klimatických změnách, ve kterém se 
průmyslové země zavázaly snížit emise skleníkových plynů.)
2 U obytných místností hygienická norma předepisuje n = 0,3, tedy že 1krát za tři hodiny se musí vzduch
v místnosti vyměnit. Výměnu vzduchu je možné zajistit klimatizací či řízeným větráním nebo rekuperační 
jednotkou.
3 „Při výpočtech celoroční spotřeby energie na vytápění nejsou započítávány vlivy tepelných mostů, neboť 
s úniky energie výpočet její spotřeby již počítá svým zjednodušením – předimenzovanou dobou vytápění, 
průměrnou zimní teplotou a výpočty v ustáleném proudění tepla. Přesto mají tepelné mosty velký vliv na 
tepelné ztráty objektu“ (Šubrt 1998).
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Ve vnitřní obvodové konstrukci domu jsou však i místa s nižším únikem tepla, 

která na první pohled neindikují zvýšenou vlhkost, ale jsou skrytými riziky pro 

dlouhodobější užívání. V infračerveném světle při využití termovizní kamery bychom 

nepochybně tyto skryté vady našli, nicméně řadu let se nemusí v běžném užívání stavby 

projevit. Tato skrytá vada se většinou demonstruje při změně způsobu větrání, vytápění 

nebo při dokonalejším utěsnění oken.

Kromě vnitřní povrchové kondenzace řeší zateplení i srážení vodních par uvnitř 

konstrukce.  Zateplením obvodového pláště se oblast kondenzace posouvá k vnějšímu 

povrchu a celkové množství kondenzace klesá. Sníží se také dilatace vnitřní konstrukce 

vlivem roztažnosti materiálů, tím se potlačí namáhání a v důsledku toho i poruchy 

konstrukce, jako např. trhliny a následné zatékání. 

4.2.2.2 Ekologické hledisko zateplení objektů

Zateplení domu má příznivý ekologický efekt, čímž výrazně ovlivňuje životní prostředí. Po 

zateplení v důsledku snížení spotřeby paliva rapidně klesne množství zplodin, které se 

dostávají do ovzduší. V případě vytápění elektrickou energií dochází k stejnému efektu 

s tím rozdílem, že koncentrace zplodin se sníží v místě výroby elektrické energie, tedy 

v místě, které je enormně zatížené zplodinami a kde je životní prostředí silně narušeno. 

Snížení emisí má podle klimatologů i přímý globální vliv na zpomalení oteplování 

zemského povrchu vlivem skleníkových plynů.

4.2.2.3 Akustické vlastnosti zateplených domů

Zateplení vnějšího pláště budovy vhodnou technologií má příznivý vliv na akustické 

vlastnosti domu. V bezprostřední blízkosti zdroje hluku, jakým je např. rušná silnice, 

hlučnější výrobna, školská zařízení apod. se jeví zateplení dokonce jako nezbytné opatření. 

Přestože parametry hluku nepřesáhnou přípustnou hodnotu, každé snížení akustické zátěže 

zpříjemní a zkvalitní bydlení. 

4.2.2.4 Zlepšení tepelné pohody

Kvalitní zateplovací systém snižuje rozdíl mezi povrchovou teplotou stěn a teplotou 

vzduchu. To je výhodné zejména v zimním období, kdy se zlepší tepelná pohoda 
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obývaných místností. Přerušované vytápění snižuje tento tepelný komfort prodloužením 

doby akumulace tepla stěnami. V letním období naopak zateplení pomáhá proti přehřívání 

objektu a nutnosti jej uměle chladit klimatizačními jednotkami. Pracovní výkonnost 

člověka prudce klesá, pokud hygienické prostředí vnitřního klimatu je nestálé nebo 

z jakéhokoli důvodu pociťované jako nepříjemné. Tepelná pohoda samozřejmě ovlivňuje 

i psychickou a relaxační úroveň našeho prožívání.

4.3 Výpočet tepelné ztráty budovy

4.3.1 Základní tepelná ztráta

Základní tepelná ztráta je suma tepelných toků konstrukcemi při stálém rozdílu teplot.

Qo = k · S · (t1 - t2) [W]         (4.2)

k = 
�

�

��	
	�	

�

��	
	�	

�

	��	
	�⋯

�

��	
	�	

�

��

[W/m²·K]           (4.3)

k součinitel prostupu tepla [W/m²·K]

S plocha konstrukce [m²]

t1 teplota vnitřní strany konstrukce [°C]

t2 teplota vnější strany konstrukce [°C]

α1 součinitel přestupu tepla [W/m²·K]

α2 součinitel přestupu tepla [W/ m²·K]

d tloušťka konstrukce [m]

λ teplotní vodivost [W/m·K]

4.3.2 Tepelná ztráta větráním

Tepelná ztráta větráním je způsobena propustností oken a dveří.

Qv = 1300 · Σ(i · L) · B · M · (t1 - t2) [W]                                             (4.4)  

i součinitel spárové průvzdušnosti [m2/s·Pa-0,67]

L délka spár (dveří, oken) [m]

B char. číslo budovy (volně stojící budova, zástavba atd.)…(3 až 16)

M char. číslo místnosti (0,4 až 1…sály)

t1 teplota vnitřní strany konstrukce [°C]

t2 teplota vnější strany konstrukce [°C]
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4.3.3 Tepelná ztráta prostupem tepla

Tepelnou ztrátu prostupem tepla vypočítáme, když základní tepelnou ztrátu konstrukce 

násobíme přirážkou vyrovnání vlivu chladných konstrukcí plus přirážkou urychlení zátopu

plus přirážkou dle světové strany plus jedna.

Qp = Qo · (1 + p1 + p2 + p3) [W]                     (4.5)

Qp tepelná ztráta prostupem tepla [W]

Qo základní tepelná ztráta [W]

p1 přirážka vyrovnání vlivu chladných konstrukcí     p1 = 0,15 · Kc                                                (4.6)

Kc součinitel průměrného prostupu tepla všech konstrukcí [W/m²·K]

Kc = 
��

Ʃ�	·	(��	�	��)
          (4.7)

ΣS součet ploch konstrukcí, které přenášejí teplo (stěny, strop, podlaha, okna, dveře).

p2 přirážka urychlení zátopu (nebereme v úvahu)

p3 přirážka světové strany

p3  = 
�₁	·	�₁	�	�₂	·	�₂

�₁	�	�₂
          (4.8)

L1 délka zdi 1 [m]

L2 délka zdi 2 [m]

X1 konstanta světové strany zdi 1

X2 konstanta světové strany zdi 2

Světová strana Hodnoty X1 a X2

jih - 0,05
jihozápad 0
západ 0
severozápad 0,05
sever 0,1
severovýchod 0,05
východ 0,05
jihovýchod 0

Tabulka č. 1 Přirážka světové strany: [vlastní zpracování]

4.3.4 Celková tepelná ztráta

Celková tepelná ztráta je součtem tepelné ztráty prostupem tepla a tepelné ztráty větráním 

mínus trvalý tepelný zisk. Tento trvalý tepelný zisk v případě tohoto domu má hodnotu 0.

Qc = Qp + Qv – Qz [W]         (4.9)

Qc celková tepelná ztráta 

Qp tepelná ztráta prostupem tepla

Qv tepelná ztráta větráním

Qz trvalý tepelný zisk (neberu v úvahu)
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4.4 Výpočet celkové tepelné ztráty

4.4.1 Celková tepelná ztráta - kuchyň

Ve výpočtech jsou použity hodnoty z tabulky (v příloze č. 1).

1) Základní tepelná ztráta kuchyň Qo

Qo = k · S · (t1 - t2) [W]

Qo =
�

�

�₁	
	�	

�

�₁	
	�	

�

�₂	
	�⋯	

�

��	
	�	

�

	�₂

· S · (t1 - t2) [W]

Qookna+dveře = (kokno · Sokno) + (kdveře · Sdveře) · (t1 - t2) = (2,8 · 1,8) + (2 · 1,77) · (20 - (-18))

= 326,04 W

Qozdmi = kzdí · Szdí · (t1 - t2) = 1,27 · 14,07 · (20 - (-18)) = 679,01W

Qopodlaha = kpodlaha · Spodlaha · (t1 - t2) = 2,87 · 12,25 · (20 - 5) = 527,36 W

Qostrop = kstrop · Sstrop · (t1 - t2) = 0,97 · 12,25 · (20 - (-18)) = 451,53 W

Qo = Qookna+dveře + Qookna+dveře + Qozdmi + Qopodlaha + Qostrop = 326,04 + 679,01 + 527,36

+ 451,53 = 1 983,94 W

2) Tepelná ztráta prostupem tepla kuchyň Qp

Qp = Qo · (1 + p1 + p2 + p3) [W]

Kc = 
��

Ʃ�	·	���	–	���
=  

��

(�����	�	���ř�	�	��í	�	�����)	·	(��	�	��)	�	(��������)	·	���	–	���

= 
�	���,��		

��,��	·	��	�	��,��	·	��
= 1,50

p1 = 0,15 · Kc = 0,15 · 1,5 = 0,225

p2 = 0

p3  = 
�₁	·	�₁	�	�₂	·	�₂

�₁	�	�₂
	= 

�,��	·	�,�	�	�	·	�,�

�,�	�	�,�
= 0,025

Qp = Qo · (1 + p1 + p2 + p3) = 1 983,94 · (1 + 0,225 + 0 + 0,025) = 2 479,92 W

3)Tepelná ztráta větráním kuchyň Qv

Qv = 1300 · Σ(i · L) · B · M · (t1 - t2) = 1300 · Σ(0,00014 · 11,14) · 12 · 0,7 · (20 - (- 18))

= 647,17 W

4) Celková tepelná ztráta kuchyň

Qc = Qp + Qv = 2 479,92 + 647,17 = 3127,09 W
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4.4.2 Celková tepelná ztráta - obývací pokoj

Ve výpočtech jsou použity hodnoty z tabulky (v příloze č. 2).

1) Základní tepelná ztráta obývací pokoj Qo

Qo = k · S · (t1 - t2) [W]

Qo =
�

�

�₁	
	�	

�

�₁	
	�	

�

�₂	
	�⋯	

�

��	
	�	

�

�₂

· S · (t1 - t2) [W]

Qookna = k okno · Sokno · (t1 - t2) = (2,8 · 1,8) · (20 - (-18)) = 191,52 W

Qozdmi = kzdí · Szdí · (t1 - t2) = 1,27 · 14,58 · (20 - (-18)) = 703,63 W

Qopodlaha = kpodlaha · Spodlaha · (t1 - t2) = 2,87 · 10,5 · (20 - 5) = 452,02 W

Qostrop = kstrop · Sstrop · (t1 - t2) = 0,97 · 10,5 · (20 - (-18)) = 387,03 W

Qo = Qookna+dveře + Qookna+dveře + Qozdmi + Qopodlaha + Qostrop = 191,52 + 703,63 + 452,02

+ 387,03 = 1 734,20 W

2) Tepelná ztráta prostupem obývací pokoj Qp

Kc =  
��

Ʃ�	·	���	–	���
=  

��

(�����	�	���ř�	�	��í	�	�����)	·	���	–	���	�	(��������)	·	���	–	���

= 
����,�

��,��	·	��	�	��,�	·	��
= 1,47

p₁ = 0,15 · Kc = 0,15 · 2,05 = 0,22

p₂ = 0

p3  = 
�₁	·	�₁	�	�₂	·	�₂

�₁	�	�₂
	= 

�	·	�	�	�	·	�,�

�	�	�,�
= 0

Qp = Qo · (1 + p1 + p2 + p3) = 1 734,20 · (1+ 0,22 + 0 + 0) = 2 116,84 W

3) Tepelná ztráta větráním obývací pokoj Qv

Qv = 1300 · Σ(i · L) · B · M · (t1 - t2) = 1300 · Σ(0,00014 · 5,4) · 12 · 0,7 · (20 - (-18))

= 313,70 W

4) Celková tepelná ztráta obývací pokoj 

Qc = Qp + Qv = 2 116,84 + 313,70 = 2 430,54 W
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4.4.3 Celková tepelná ztráta - ložnice

Ve výpočtech jsou použity hodnoty z tabulky (v příloze č. 3).

1) Základní tepelná ztráta ložnice Qo

Qo = k · S · (t1 - t2) [W]

Qo =
�

�

�₁	
	�	

�

�₁	
	�	

�

�₂	
	�⋯	

�

��	
	�	

�

�₂

· S · (t₁ - t₂) [W]

Qookna = kokno · Sokno · (t1 - t2) = 2,8 · 1,8 · (20 - (-18)) = 191,52 W

Qozdmi = kzdí · Szdí · (t1 - t2) = 1,27 · 15,84 · (20 - (-18)) = 764,43 W

Qopodlaha = kpodlaha · Spodlaha · (t1 - t2) = 2,87 · 12 · (20 - 5) = 516,60 W

Qostrop = kstrop · Sstrop · (t1 - t2) = 0,97 · 12 · (20 - (-18)) = 442,32 W

Qo = Qookna+dveře + Qookna+dveře + Qozdmi + Qopodlaha + Qostrop = 191,52 + 764,43 + 516,60

+ 442,32 = 1 914,87 W

2) Tepelná ztráta prostupem tepla ložnice Qp

Kc =  
��

Ʃ�	·	���	–	���
= 

��

(�����	�	���ř�	�	��í	�	�����)	·	(��	�	��)	�	(��������)	·	���	–	���
= 

�	���,��

��,��	·	��	�	��	·	��

= 1,46

p1 = 0,15 · Kc = 0,15 · 1,46 = 0,219

p2 = 0

p3  = 
�₁	·	�₁	�	�₂	·	�₂

�₁	�	�₂
= 

�,��	·	�	�	�	·	�

�	�	�
= 0,026

Qp = Qo · (1 + p1 + p2 + p3) = 1 914,87 · (1 + 0,219 + 0 + 0,028) = 2 388,93 W

3) Tepelná ztráta větráním ložnice Qv

Qv = 1300 · Σ(i · L) · B · M · (t1 - t2) = 1300 · Σ(0,00014 · 5,4) · 12 · 0,7 · (20 - (-18))

= 313,70 W

4) Celková tepelná ztráta ložnice Qc

Qc = Qp + Qv = 2 388,93 + 313,70 = 2 702,63 W
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4.4.4 Celková tepelná ztráta - koupelna

Ve výpočtech jsou použity hodnoty z tabulky (v příloze č. 4).

1) Základní tepelná ztráta koupelny Qo

Qo = k · S · (t1 - t2) [W]

Qo =
�

�

�₁	
	�	

�

�₁	
	�	

�

�₂	
	�⋯	

�

��	
	�	

�

�₂

· S · (t1 - t2) [W]

Qookna = kokno · Sokno · (t1 - t2) = 2,8 · 0,48 · (20 - (-18)) = 51,07 W

Qozdmi = kzdí · Szdí · (t1 - t2) = 1,27 · 13,38 · (20 - (-18)) = 645,71 W

Qopodlaha = kpodlaha · Spodlaha · (t1 - t2) = 2,87 · 7,5 · (20 - 5) = 322,87 W

Qostrop = kstrop · Sstrop · (t1 - t2) = 0,97 · 7,5 · (20 - (-18)) = 276,45 W

Qo = Qookna+dveře + Qookna+dveře + Qozdmi + Qopodlaha + Qostrop = 51,07 + 645,71 + 322,87

+ 276,45 = 1 296,10 W

2) Tepelná ztráta prostupem tepla koupelna Qp

Qp = Qo · (1 + p1 + p2 + p3)

Kc =  
��

Ʃ�	·	���	–	���
= 

��

(�����	�	���ř�	�	��í	�	�����)	·	(��	�	��)	�	(��������)	·	���	–	���
= 

�	���,��

��,��	·	��	�	�,�	·	��

= 1,40

p1 = 0,15 · Kc = 0,15 · 1,40 = 0,21

p2 = 0

p3=  
�₁	·	�₁	�	�₂	·	�₂

�₁	�	�₂
=	

�,��	·	�,��	�	�,��	·	�

�,��	�	�
= 0,49

Qp = Qo · (1 + p1 + p2 + p3) = 1 296,10 · (1 + 0,21 + 0 + 0,49) = 2 203,84 W

3)Tepelná ztráta větráním koupelna Qv

Qv = 1300 · Σ(i · L) · B · M · (t1 - t2) = 1300 · Σ(0,00014 · 2,8) · 12 · 0,7 · (20 - (-18))

= 162,66 W

4) Celková tepelná ztráta koupelna Qc

Qc = Qp + Qv = 2 203,84 + 162,66 = 2 366,50 W

Celková tepelná ztráta budovy

Q = 3 127,09 + 2 430,54 + 2 702,63 + 2 366,50 = 10 626,76 W
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4.5 Výpočet celkové tepelné ztráty po opatřeních

4.5.1 Celková tepelná ztráta - kuchyň po opatřeních

Ve výpočtech jsou použity hodnoty z tabulky (v příloze č. 5).

1) Základní tepelná ztráta po opatřeních kuchyň Qo

Qo = k · S · (t1 - t2) [W]

Qo =
�

�

�₁	
	�	

�

�₁	
	�	

�

�₂	
	�⋯	

�

��	
	�	

�

�₂

· S · (t1 - t2) [W]

Qookna+dveře = (kokno · Sokno) + (kdveře · Sdveře) = (0,7 · 1,8) + (0,7 · 1,77) · (20 - (-18)) 

= 94,96 W

Qozdmi = kzdí · Szdí · (t1 - t2) = 0,169 · 14,07 · (20 - (-18)) = 90,35 W

Qopodlaha = kpodlaha · Spodlaha · (t1 - t2) = 0,349 · 12,25 · (20 - 5) = 64,12 W

Qostrop = kstrop · Sstrop · (t1 - t2) = 0,162 · 12,25 · (20 - (-18)) = 75,41 W

Qo = Qookna+dveře + Qookna+dveře + Qozdmi + Qopodlaha + Qostrop = 94,96 + 90,35 + 64,12 

+ 75,41 = 324,84 W

2) Tepelná ztráta prostupem tepla po opatřeních kuchyň Qp

Qp = Qo · (1 + p1 + p2 + p3)

Kc = 
��

Ʃ�	·	���	–	���
= 

��

(�����	�	���ř�	�	��í	�	�����)	·	���	–	���	�	(��������)	·	���	–	���

= 
���,��		

��,��	·	��	�	��,��	·	��
= 0,246

p1 = 0,15 · Kc = 0,15 · 0,246 = 0,036

p2 = 0

p3  = 
�₁	·	�₁	�	�₂	·	�₂

�₁	�	�₂
= 

�,��	·	�,�	�	�	·	�,�

�,�	�	�,�
= 0,025

Qp = Qo · (1 + p1 + p2 + p3) = 324,84 · (1 + 0,036 + 0 + 0,025) = 344,95 W

3)Tepelná ztráta větráním po opatřeních kuchyň Qv

Qv = 1300 · Σ(i · L) · B · M · (t1 - t2) = 1300 · Σ(0,00014 · 11,44) · 12 · 0,7 · (20 - (-18))

= 664,59 W

4) Celková tepelná ztráta - kuchyň po opatřeních 

Qc = Qp + Qv = 344,95 + 664,59 = 1 009,54 W
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4.5.2 Celková tepelná ztráta - obývací pokoj po opatřeních

Ve výpočtech jsou použity hodnoty z tabulky (v příloze č. 6).

1) Základní tepelná ztráta obývací pokoj Qo

Qo = k · S · (t1 - t2) [W]

Qo =
�

�

�₁	
	�	

�

�₁	
	�	

�

�₂	
	�⋯	

�

��	
	�	

�

�₂

· S · (t₁ - t₂) [W]

Qookna = kokno · Sokno · (t1 - t2) = 0,7 · 1,8 · (20 - (-18)) = 47,88 W

Qozdmi = kzdí · Szdí · (t1 - t2) = 0,169 · 14,58 · (20 - (-18)) = 93,63 W

Qopodlaha = kpodlaha · Spodlaha · (t1 - t2) = 0,349 · 10,5 · (20 - 5) = 54,96 W

Qostrop = kstrop · Sstrop · (t1 - t2) = 0,162 · 10,5 · (20 - (-18)) = 64,63 W

Qo = Qookna+dveře + Qookna+dveře + Qozdmi + Qopodlaha + Qostrop = 47,88 + 93,63 + 54,96

+ 64,63 = 261,10 W

2) Tepelná ztráta prostupem po opatřeních obývací pokoj Qp

Kc =  
��

Ʃ�	·	���	–	���
=  

��

(�����	�	���ř�	�	��í	�	�����)	·	(��	�	��)	�	(��������)	·	���	–	���

= 
���,��	

��,��	·	��	�	��,�	·	��
= 0,221    

p1 = 0,15 · Kc = 0,15 · 0,221 = 0,033

p2 = 0

p3  = 
�₁	·	�₁	�	�₂	·	�₂

�₁	�	�₂
	= 

�	·	�	�	�	·	�,�

�	�	�,�
= 0

Qp = Qo · (1 + p1 + p2 + p3) = 261,10 · (1 + 0,033 + 0 + 0) = 269,77 W

3) Tepelná ztráta větráním po opatřeních obývací pokoj Qv

Qv = 1300 · Σ(i · L) · B · M · (t1 - t2) = 1300 · Σ(0,00014 · 5,4) · 12 · 0,7 · (20 - (-18))

= 313,70 W

4) Celková tepelná ztráta po opatřeních obývací pokoj Qc

Qc = Qp + Qv = 269,77 + 313,70 = 583,47 W
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4.5.3 Celková tepelná ztráta - ložnice po opatřeních

Ve výpočtech jsou použity hodnoty z tabulky (v příloze č. 7).

1) Základní tepelná ztráta ložnice po opatřeních  Qo

Qo = k · S · (t1 - t2) [W]

Qo =
�

�

�₁	
	�	

�

�₁	
	�	

�

�₂	
	�⋯	

�

��	
	�	

�

�₂

· S · (t1 - t2) [W]

Qookna = kokno · Sokno · (t1 - t2) = 0,7 · 1,8 · (20 - (-18)) = 47,88 W

Qozdmi = kzdí · Szdí · (t1 - t2) = 0,169 · 15,84 · (20 - (-18)) = 101,72 W

Qopodlaha = kpodlaha · Spodlaha · (t1 - t2) = 0,349 · 12 · (20 - 5) = 62,82 W

Qostrop = kstrop · Sstrop · (t1 - t2) = 0,162 · 12 · (20 - (-18)) = 73,87 W

Qo = Qookna+dveře + Qookna+dveře + Qozdmi + Qopodlaha + Qostrop = 47,88 + 101,72 + 62,82 

+ 73,87 = 286,29 W

2) Tepelná ztráta prostupem tepla po opatřeních ložnice Qp

Kc =  
��

Ʃ�	·	���	–	���
=  

��

(�����	�	���ř�	�	��í	�	�����)	·	(��	�	��)	�	(��������)	·	���	–	���
= 

���,��	

��,��	·	��	�	��	·	��

= 0,219     

p1 = 0,15 · Kc = 0,15 · 0,219 = 0,032

p2 = 0

p3  = 
�₁	·	�₁	�	�₂	·	�₂

�₁	�	�₂
= 

�,��	·	�	�	�	·	�

�	�	�
= 0,026

Qp = Qo · (1 + p1 + p2 + p3) = 286,29 · (1 + 0,032 + 0 + 0,028) = 303,63 W

3) Tepelná ztráta větráním po opatřeních ložnice Qv

Qv = 1300 · Σ(i · L) · B · M · (t1 - t2) = 1300 · Σ(0,00014 · 5,4) · 12 · 0,7 · (20 - (-18)) 

= 313,70 W

Celková tepelná ztráta po opatřeních ložnice Qc

Qc = Qp + Qv = 303,63 + 313,70 = 617,33 W
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4.5.4 Celková tepelná ztráta - koupelna po opatřeních

Ve výpočtech jsou použity hodnoty z tabulky (v příloze č. 8).

1) Základní tepelná ztráta koupelny po opatřeních Qo

Qo = k · S · (t₁ - t₂) [W]

Qo =
�

�

�₁	
	�	

�

�₁	
	�	

�

�₂	
	�⋯	

�

��	
	�	

�

�₂

· S · (t₁ - t₂) [W]

Qookna = kokno · Sokno · (t1 - t2) = 0,7 · 0,48 · (20 - (-18)) = 12,76 W

Qozdmi = kzdí · Szdí · (t1 - t2) = 0,169 · 13,38 · (20 - (-18)) = 85,41 W

Qopodlaha = kpodlaha · Spodlaha · (t1 - t2) = 0,349 · 7,5 · (20 - 5) = 39,26 W

Qostrop = kstrop · Sstrop · (t1 - t2) = 0,162 · 7,5 · (20 - (-18)) = 46,17 W

Qo = Qookna+dveře + Qookna+dveře + Qozdmi + Qopodlaha + Qostrop = 12,76 + 85,41 + 39,26

+ 46,17 = 183,60 W

2) Tepelná ztráta prostupem tepla po opatřeních koupelna Qp

Qp = Qo · (1 + p1 + p2 + p3)

Kc =  
��

Ʃ�	·	���	–	���
=  

��

(�����	�	���ř�	�	��í	�	�����)	·	(��	�	��)	�	(��������)	·	���	–	���
= 

���,��	

��,��	·	��	�	�,�	·	��

= 0,198

p1 = 0,15 · Kc = 0,15 · 0,198 = 0,029

p2 = 0

p3  = 
�₁	·	�₁	�	�₂	·	�₂

�₁	�	�₂
= 

�,��	·	�,��	�	�,��	·	�

�,��	�	�
= 0,49

Qp = Qo · (1 + p1 + p2 + p3) = 183,60 · (1 + 0,029 + 0 + 0,49) = 279,03 W

3)Tepelná ztráta větráním po opatřeních koupelna Qv

Qv = 1300 · Σ(i · L) · B · M · (t1 - t2) = 1300 · Σ(0,00014 · 2,8) · 12 · 0,7 · (20 - (-18)) 

= 162,66 W

4) Celková tepelná ztráta koupelna po opatřeních Qc

Qc = Qp + Qv = 279,03 + 162,66 = 441,69 W
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4.5.5 Celková tepelná ztráta budovy - po opatřeních

Q = 1 000,54 + 583,47 + 617,33 + 441,69 = 2643,03 W
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5 POSOUZENÍ INVESTICE

Budoucí investici posuzujeme nejen z hlediska výše momentálně vynaložených finančních 

výdajů, ale také z pohledu úspor, které přinese v určitém časovém období. Tento časový 

faktor je pro ekonomické posouzení investice rozhodující.

5.1 Proces kapitálového plánování a investičního rozhodování

Plánování investice, v našem konkrétním případě opatření vedoucí ke snížení tepelných 

ztrát domu, vychází z cílů a rozhodovacích kritérií investora. Mezi nimi je na prvním místě 

budoucí snížení nákladů na vytápění a zvýšení tepelného komfortu na celé ploše

obývaného prostoru. 

Miloslav Synek (2007, s. 273) v knize Manažerská ekonomika se dotýká otázky 

širšího pojetí investičního majetku, který je určen k vlastnímu používání: „Pořizování 

a zhodnocování dlouhodobého majetku (pozemků, budov apod.) je sice investiční činností, 

ale sám tento majetek investicí není, pokud slouží k běžnému užívání.“

Josef Valach (1994) upřesňuje a za investice považuje ty peněžní výdaje, u nichž se 

očekává jejich přeměna na budoucí příjmy během delšího časového období. V praxi je 

využívána hranice 1 roku. Takto použité peněžní výdaje nazýváme kapitálové výdaje. 

Odlišují se od provozních výdajů, u kterých se předpokládá jejich přeměna na budoucí 

peněžní příjmy v rámci 1 roku.

Kapitálové plánování (capital budgeting) je ve finanční praxi obvykle 

charakterizováno jako mnohostranná činnost spojená s investováním, která zahrnuje:

a) Stanovení dlouhodobých cílů a investiční strategie.

b) Sestavení kapitálového rozpočtu na základě očekávaných výdajů a příjmů 

z investic.

c) Zhodnocení efektivnosti zvolené investiční varianty (přijetí nebo odmítnutí).

d) Zhodnocení (audit) uskutečněného záměru.

V rozhodování o kapitálové investici je třeba vzít v úvahu faktor času a riziko 

odchylného vývoje od předpokladu. O obtížnosti předvídání peněžních toků a faktorech 

jejich ovlivňování se dočteme ve skriptech Josefa Valacha (1994), kde zmiňuje zejména 

dva důvody:
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a) Předvídání peněžních toků u stavebních investic na 50 až 100 let.

b) Nestabilní vývoj cen, úroků, kurzů apod.

5.2 Kapitálové výdaje

Do kapitálových výdajů lze zahrnout pouze výdaje bezprostředně spojené s investičním 

záměrem, tj. přírůstkové. V případě rekonstrukce hmotného investičního majetku, 

uskutečněné ve vlastní režii, se ocení pouze vlastní náklady. Stanovení vlastních nákladů, 

hlavně výdajů stavebních, nebývá v praxi přesné. Velký rozdíl ve výdajích padne na vrub 

rozhodnutí o zhotoviteli zakázky. Nezbytný je průzkum trhu ohledně cen materiálů 

a výrobků a vlastní výběrové řízení na základě nabídek firem reagujících na poptávku na 

provedení práce. V neposlední řadě je výhodné zvážit profesionalitu dané firmy 

z marketingové prezentace (např. na internetu) a z referencí, aby se minimalizovala rizika 

nekvalitního provedení, časové prodlevy a případných reklamací.

5.3 Očekávané peněžní příjmy

Zjišťování budoucích celkových peněžních příjmů (celkového cash flow), které poplynou 

z realizovaného investičního záměru v letech jeho předpokládané životnosti, je dalším 

krokem v zhodnocení investice. Odborníci upozorňují na přeceňování této položky, a to 

vzhledem k obtížnosti odhadu. Z řady faktorů působících na odhad investice je 

nejvýraznější vliv času a inflace,4 vliv měnících se podmínek na trhu apod., což znamená

zvýšené riziko, že očekávané příjmy nebudou dosaženy.

                                                

4 Cenové vlivy (inflace) lze do propočtu zahrnout buď tak, že veškerá vstupní data (ceny surovin, energií, 
našich výrobků) přepočteme odhadovaným procentem inflace, čímž dostaneme reálné hodnoty, nebo je 
ponecháme na stávající cenové úrovni a dodatečně upravíme pomocí diskontní míry.  Nominální diskontní
míru na reálnou diskontní míru  kr (obě v %) přepočteme pomocí vzorce:

kr = (�	�	�	/	���

�	�	�	/	���
− 1) ∙ 100         (5.1)

kde m je roční míra inflace v %. Vždy však platí: když cash flow je v nominálních (běžných) cenách, 
použijeme nominální diskontní míry, když je cash flow ve stálých cenách (reálných) cenách, použijeme 
reálnou (přepočtenou) diskontní míru.
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5.4 Zhodnocení efektivnosti investice

„Obecně investice představuje odloženou spotřebu za účelem získání budoucích užitků“

(Synek 2007, s. 281). Konkrétně představuje investice jednorázově vynaložené zdroje, 

které budou přinášet peněžní příjmy během delšího období. Platí tedy, že investor obětuje 

současný zisk za příslib budoucích užitků s cílem dosáhnout zisku.

K posouzení investice jsou rozhodující tato kritéria:

 Výnosnost (rentabilita), tj. vztah mezi výnosy a náklady na investici.

 Rizikovost, tj. stupeň nebezpečí, že nebude dosaženo předpokládaných výnosů.

 Doba splácení, tj. rychlost peněžní likvidity investice.

Je třeba podotknout, že ideální investice má vysokou výnosnost, je bez rizika a její 

návratnost je velmi rychlá. Tento modelový případ se v praxi téměř nevyskytuje, takže je 

nutné porovnat náklady na investici s výnosy, které investice přinese. Synek (2007, s. 282) 

předkládá kritéria hodnotící efektivitu investic:

1. Určení kapitálových výdajů na investici.

2. Odhadnutí budoucích čistých peněžních příjmů, které investice přinese.

3. Určení „nákladů na kapitál“.

4. Určení současné hodnoty očekávaných výnosů a její porovnání 

s kapitálovými výdaji na investici.

Je třeba dodat, že na reálnosti odhadu kapitálových výdajů a budoucích peněžních příjmů 

závisí úspěšnost investičního plánování.

5.4.1 Vyčíslení nákladů na investici

Náklady na investici zahrnují finanční prostředky na zateplení podlahy, stropu a fasády. 

Ceny jednotlivých položek jsou brány jako průměrné ceny z nabídek stavebních firem za 

materiál a práci v regionu Orlických hor. 

U podlahy nejprve vybouráme a odstraníme starý beton 13 cm až po lepenku. 

Podlaha po celé ploše se osadí polystyrenem 8 cm. Na tento polystyren se položí kari sítě, 

protože je nutné zvýšit pevnost betonu, který se aplikuje na ve vrstvě 5 cm. Polystyren 

zaručí dobré tepelné vlastnosti podlahy a kari sítě s betonem požadované vlastnosti v tlaku 

na 1 m².
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PODLAHA 42,25 m² Cena 1 m² v [Kč] Cena [Kč]
Práce vybourání starého betonu (5,49 m3) 200 8 450
Naložení a odvoz betonu na skládku  480 2 636
Materiál polystyrén IsoverGrey 100 80 83 3 507 
Práce položení polystyrenu 50 2 113 
Materiál nového betonu (2,11 m3) 2 200 4 648 
Materiál kari sítě 70 2 958 
Práce položení kari sítí 20 845 
Práce beton 110 4 648 
CENA CELKEM 29 805 

Tabulka č. 2 Náklady na zateplení podlahy: [vlastní zpracování]

Zateplení stropu spočívá v položení minerální vaty na podlahu půdního prostoru, a 

tím se zaručí požadované tepelné vlastností stropu. Strop se stane nepochozí. Investor 

nepočítá, že by půdní prostor byl v budoucnosti použit k bydlení.

STROP 42,25 m² Cena 1 m² v [Kč] Cena [Kč]
Materiál vata Isover DOMO 20 64 2 704
Práce položení vata Isover DOMO 20 60 2 535 
CENA CELKEM 5 239 

Tabulka č. 3 Náklady na zateplení stropu: [vlastní zpracování]

Zateplení fasády zateplovacím systémem Isover Grey provádí specializovaná firma 

a spočívá v polepení staré fasády polystyrenem tloušťky 20 cm. Následuje navrtání 

a zatlučení hmoždinek do desek, které zvýší přilnavost fasády. Dále jsou prohlubně po 

hmoždinkách zarovnány lepidlem do roviny s plochou desek. Poté je na plochu nanesena 

vrstva lepidla na cementové bázi, do něhož se zatře perlinka. Perlinka je síť z umělých 

vláken, která s lepidlem zaručí odolnost i pevnost fasády. Lepidlo s perlinkou se nechá 

několik dní zaschnout. Po penetraci, která slouží k větší odolnosti proti vlhkosti, se na 

plochu nanese vrchní omítka s požadovanou zrnitostí.

FASÁDA 92,79 m² + Sokl 14,8 m² = 111,59 m² Jednotková cena v [Kč] Cena [Kč]
Práce 1 m² = 400 44 636
Polystyren ESP 70 F 200 mm 1 m² = 212 23 657 
Perlinka 1 m² = 20 2 232 
Lepidlo 1 m² = 30 3 348 
Hmoždinky 1 m² = 50 5 580 
Vrchní omítka 1 m² = 120 13 391 
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Rohy fasáda, okna 26,28 m 1 m = 27 2 932 
Lešení 1 m² = 70 7 811 
Zakládací lišta 29,6 m 1 m = 68,95 2 041 
CENA CELKEM 105 628

Tabulka č. 4 Náklady na zateplení fasády: [vlastní zpracování]

OKNA A DVEŘE Cena 1 kus v [Kč] Cena [Kč]
Tři okna dvoudílná 120 x 150 cm 8 035 28 605
Okno jednodílné 60 x 80 cm 3 242 3 242 
Práce výměna tří oken 120 x 150 cm 700 2 010 
Práce výměna okna 60 x 80 cm 400 400 
Vchodové dveře Modern 11 805 11 805 
Práce výměna vchodových dveří   700 700 
CENA CELKEM 46 762 

Tabulka č. 5 Náklady na výměnu oken a dveří

CELKOVÉ NÁKLADY NA OPATŘENÍ 187 434 Kč
Tabulka č. 6 Celkové náklady na opatření: [vlastní zpracování]

5.4.2 Očekávané peněžní příjmy investice

Příjem neboli výnos investice je ušetřená energie, kterou nemusíme platit díky opatřením 

ke snížení tepelných ztrát budovy. Spočítáme rozdíl úniku tepla před opatřeními a po 

opatřeních. Tato úspora vyjádřena v penězích je roční peněžní příjem.

Skutečné roční náklady na elektrickou energii potřebnou k vytápění se rovnají 36 750 Kč.

Celková tepelná ztráta domu před opatřeními je 10 626,76 W.

Celková tepelná ztráta domu po opatřeních je vyčíslena na 2 643,03 W.

�	���,��

��	���,��		
= 

�

��	���

X = 9 140,26 Kč 

X jsou roční náklady na otop domu po opatřeních.

Očekávaný roční peněžní příjem investice je 36 750 – X  = 27 610 Kč.



Daniel Bednář: Technicko-ekonomické posouzení tepelných ztrát budovy

2013 35

5.4.3 Doba návratnosti investice DS

Dobou splacení (dobou návratnosti – angl. payback  period) je takové období, za které se 

příjmy budou rovnat původním nákladům na investici. Jsou-li příjmy v každém roce 

životnosti investice stejné, pak dobu splacení DS zjistíme vydělením investičních nákladů 

roční částkou očekávaných čistých peněžních příjmů: 

DS =
�á�����	��	���������

��č�í	����	����
[roky]         (5.2)

Jsou-li výnosy v každém roce odlišné, pak dobu splacení zjistíme postupným 

načítáním ročních částek cash flow tak dlouho, až se kumulovaná částka rovná investičním 

nákladům.

Čím je doba splacení kratší, tím je investice výhodnější. Životnost investice musí 

být vždy delší, než je doba splacení. Udávanou nevýhodou této metody je především to, že 

nebere v úvahu výnosy po době splacení a časové rozložení výnosů v době splácení (tuto 

v pořadí druhou nevýhodu lze odstranit tzv. diskontováním). Při tomto vylepšení se pracuje 

s diskontovanými hodnotami (discounted payback). Příjmy jsou diskontovány procentem 

nákladů na projekt nebo požadovaným výnosem investice.

Rok Peněžní příjem v [Kč] Kumulovaný peněžní 
příjem v [Kč]

2014 27 610 27 610
2015 27 610 55 220
2016 27 610 82 830
2017 27 610 110 440
2018 27 610 138 050
2019 27 610 165 660
2020 27 610

Tabulka č. 7 Doba návratnosti investice: [vlastní zpracování]

Celkové náklady na opatření jsou 184 434 Kč.

DS = 
�á�����	��	���������

��č�í	����	����
  = 

��� ���	

�� ���	
= 6,679 let.

DS dny =  
��� ���	����	���

��	���
= 0,679 · 12 · 30 = 266…(6 let a 245 dní)

Návratnost investice lze očekávat za 6 let a 245 dní.
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5.4.4 Metoda výnosnosti (rentability)

Metoda výnosnosti vychází z předpokladu, že změny v nákladech vzhledem k investici se 

promítnou v zisku, tedy v přínosu investice. Jedná se o statistickou metodu, která nebere 

v úvahu faktor času, ani ostatní příjmy (pouze zisk) a nepřihlíží k rozložení zisku v čase. 

Touto metodou lze srovnávat investice s různou dobou životnosti a s různou výší 

investičních nákladů (Synek 2007).

Výnosnost investice lze vypočítat podle vzorce:

ROI = 
��

��
= 

��č�í	����	�	���������	(ú�����	�á����ů)

�á�����	��	���������
= 

��	���

���	���
= 0,147 %                                (5.3)

ROI výnosnost investice, (angl. return on investment)…v procentech vyjádřený roční přínos 

investice po opatřeních.

Zr průměrný čistý roční zisk (zisk po zdanění)

IN náklady na investici

5.4.5 Čistá současná hodnota

Čistá současná hodnota NVP (net preset value) je dynamická metoda vyhodnocování 

efektivnosti investice. Prezentuje rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných příjmů 

a náklady na investici. Zároveň tato metoda zohledňuje výši peněžních příjmů a výdajů 

a jejich časové rozložení během určité doby.

ČSH = 
���

(�	�	�)
+	

���

(�	�	�)²
= +⋯

���

(�	�	�)ⁿ
− ��         (5.4)

PP1…n peněžní příjmy z investice v jednotlivých letech její životnosti 

i úroková míra, kterou se vyjadřuje požadovaná výnosnost investice

n doba životnosti investice

IN náklady na investici

Jestliže je ČSH větší než 0, projekt vykazuje požadovanou míru výnosu – je tedy 

přijatelný. Jestliže ČSH je menší než 0, investiční záměr nesplňuje kritéria výnosnosti a je 
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nepřijatelný. Jestliže se ČSH rovná 0, diskontované příjmy se rovnají investici a investiční 

záměr je neutrální (Valach 1994).

Rok Peněžní příjem [Kč] Odúročitel Diskontovaný roční
peněžní příjem [Kč]

2014 27 610 0,9524 26 295,76
2015 27 610 0,9070 25 042,27
2016 27 610 0,8638 23 849,51
2017 27 610 0,8227 22 714,74
2018 27 610 0,7835 21 632,43
2019 27 610 0,7462 20 602,58
2020 27 610 0,7107 19 622,42
2021 27 610 0,6768 18 686,44
2022 27 610 0,6446 17 797,40
2023 27 610 0,6139 16 949,77
2024 27 610 0,5847 16 143,56
2025 27 610 0,5568 15 373,24
2026 27 610 0,5303 14 641,58
2027 27 610 0,5051 13 945,81
2028 27 610 0,4810 13 280,41
2029 27 610 0,4581 12 648,14
2030 27 610 0,4363 12 046,24
2031 27 610 0,4155 11 471,95
2032 27 610 0,3957 10 925,27
2033 27 610 0,3769 10 406,20

Celkem 344 075,82
Tabulka č. 8  ČSH: [vlastní zpracování]

ČSH = DPP – KV = 344 075,82 – 184 434 = 159 641,82

Výsledek je vyšší než 0, investice splňuje požadovaný výnos. Investice do opatření na 

snížení tepelných ztrát má požadovaný výnos.



Daniel Bednář: Technicko-ekonomické posouzení tepelných ztrát budovy

2013 38

6 ZÁVĚR

Jako téma své diplomové práce jsem si vybral otázku tepelných ztrát budovy, ve zvoleném 

případě rodinného domu z padesátých let. Současná ekonomická situace zejména mladých 

rodin často vede k rozhodnutí rekonstruovat starší objekt. Motivací tedy byla analýza, která 

odpoví na otázku, jak velká je tepelná ztráta současné budovy a jakými opatřeními tyto 

ztráty eliminovat natolik, že budoucí spotřeba energie zatíží rozpočet na únosnou míru. 

Ekonomické zhodnocení investice bylo tedy hlavním cílem diplomové práce.

V teoretické části jsem se zabýval tím, co konkrétně ovlivňuje tepelnou ztrátu 

budovy. Následně jsem zevrubně popsal ekonomické, ale i technické důvody pro snížení 

tepelných ztrát, včetně ekologického hlediska zateplení objektů. Vycházel jsem zejména 

z ČSN 73 0542, která udává souhrn fyzikálních veličin stavebních materiálů. Dále jsem 

uvedl alespoň částečnou technickou charakteristiku domu, při níž jsem vycházel z údajů 

odhadce nemovitosti a z vlastního ověření údajů na místě. Projektová dokumentace totiž 

nebyla k dispozici. 

Nyní jsem mohl provést výpočet celkové tepelné ztráty, jejíž hodnota činila 

10 626,76 W a z důvodu jejího snížení jsem navrhl zateplení podlahy, stropu, vnějších 

svislých konstrukcí a výměnu výplní stavebních otvorů. Při výběru nejvhodnějšího druhu 

jsem srovnával parametry materiálů a konzultoval své návrhy s projektantem a majitelem 

malé stavební firmy. Po zvolení nejvhodnějšího způsobu zateplení jsem přepočetl tepelnou 

ztrátu. Díky všem opatřením se nám výrazně snížil již zmíněný součinitel prostupu tepla

konstrukcí a výsledná tepelná ztráta byla stanovena na 2 643,03 W.

V poslední části této práce jsem ekonomicky zhodnotil všechna navržená opatření, 

ke snížení tepelné ztráty. Vypočetl jsem tedy celkovou roční potřebu tepla na pokrytí 

celkových tepelných ztrát domku, z níž jsem jednoduchým přepočtem dle tarifu pro platbu 

za elektrickou energii zjistil roční finanční náklady na vytápění před a po rekonstrukci. Pro 

zvolená opatření zateplení jsem zjistil přibližnou cenu materiálů a práce a vypočetl 

celkovou investici, která činí 184 434 Kč. Z této částky a rozdílu cen za vytápění dříve 

a nyní jsem spočítal návratnost investice, která byla stanovena na 6,679 let.

Tuto návratnost považuji za výhodnou vzhledem ke stále vzrůstajícím cenám 

energií. Z tohoto pohledu se jeví rekonstrukce staršího domku spolu s nižší kupní cenou 

vhodnou alternativou, a to jako například startovací bydlení pro mladé rodiny. 
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