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Abstrakt 

Název: Energetická bilance dřevostavby a její posouzení v rámci průkazu energetické        

náročnosti budovy 

Tato diplomová práce je zaměřena na certifikaci energetické náročnosti budovy 

v České rupublice. Certifikace energetické náročnosti budovy je zde provedena na 

konkrétní dřevostavbě a konkrétním místě. V kapitole 2 je popsaná platná legislativa České 

republiky, která definuje důležité pojmy. V kapitole Metodika výpočtu energetické 

náročnosti budovy jsou vysvětleny potřeby a množství energie potřebné pro splnění 

požadavků na standardizované užívání budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, 

úpravy vlhkosti, teplé vody a osvětlení. Způsob výpočtu stavebně – technických parametrů 

konkrétní dřevostavby je popsán a znázorněn v kapitole 4, ve které je vyhodnocena 

posuzovaná dřevostavba z hlediska energetické náročnosti budovy. Závěrečná část práce 

pak shrnuje způsoby řešení těchto problémů. 

 

Klíčová slova: 

 Energetická náročnost 

 Průkaz energetické náročnosti budovy 

 Měrná potřeba energie 

 

Abstract 

Title: Energy evaluation of the wooden house and its assessment in terms of building 

energy demand 

The thesis is focused on terms of energy intensity certification of buidings in the 

Czech Republic. Certification of terms of energy intensity of the building is realized on the 

specific wooden house and in the particular location. There in the chapter two is described 

the valid legislation of the Czech Republic, which defines important terms. The next 

chapter is called Methodology of calculation in the terms of building energy demand and 

there are explained needed amounts of energy to meet the requirements for standardized 

use of the building, especially for heating, cooling, ventilation, humidity adjustments, hot 

water and lighting. The chapter four deals with  calculation way of structurally - technical 

parametres for the definite timber construction. There is also assessed the wooden house 

from the point of the view of building energy demand. The closing part of the thesis 

summarizes the ways of dealing with these problems. 
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  Certificate of building energy demand 

  Total energy 
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1. ÚVOD 

Již v průběhu minulých let se rozběhla debata o Průkazech energetické náročnosti 

budov. Samotné zavádění energetické certifikace budov probíhá už od roku 2007, kdy se 

postupně aplikuje na veškeré budovy. Podle původního znění zákona měly doposud tuto 

povinnost ti, kdo si pořizovali novostavbu, nebo prováděli rekonstrukci budovy, která 

zahrnovala více jak 25 % plochy obálky budovy. Od 1.ledna 2013 nově přibyla povinnost 

předkládat PENB při prodeji budovy nebo její ucelené části např.bytu a při pronájmu domu. 

Od 1.července 2013 mají tuto povinnost i budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou 

energetickou vztažnou plochou větší než 500m
2
. 

Podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích Evropské unie činí 40 % a jejich 

podíl na emisích CO2 se pohybuje okolo 35 %. To je nezanedbatelné množství a poněkud 

znepokojivý údaj, který je nutno řešit. Snižování spotřeby energie a využívání energie            

z obnovitelných zdrojů v budovách proto představují důležitá opatření nutná ke snižování 

energetické závislosti EU a snižování emisí skleníkových plynů. Evropská unie v nové 

směrnici ,, 20-20-20 “ přijala tři hlavní závazky ke splnění do roku 2020.  

Prvním z nich je snížení celkové emise skleníkových plynů alespoň o 20 % oproti 

roku 1990. Druhým je redukce spotřeby energie v zemích EU o 20 % a třetím závazkem je 

dosažení 20 % podílu energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie. 

Předložená diplomová práce se zabývá energetickým hodnocením dřevostavby, která 

bude plnit funkci rodinného domu. Pro dosažení cíle této diplomové práce byla využita 

projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení a technické podklady dodavatelů 

vytápění. Na začátku práce jsou zmíněny směrnice a zákony, podle kterých se energetická 

náročnost budovy stanovuje a počítá.  Málo která norma se měnila a zpřísňovala tak, jako 

norma ČSN 730540 o Tepelné ochraně budov, která uvadí hodnoty předepsané a zároveň 

doporučené. V kapitole Metodika výpočtu ENB jsou vysvětleny potřeby a množství energie 

potřebné pro splnění požadavků na standardizované užívání budovy, zejména na vytápění, 

chlazení, větrání, úpravy vlhkosti, teplé vody a osvětlení. Dále je zde popsáno zákulisí 

programu Stavební fyzika – Energie, ve které byl PENB zpracován. 

 Program Energie 2013 umožňuje provést výpočet průměrného součinitele prostupu 

tepla budovy podle ČSN 730540, energetické náročnosti budov podle EN ISO 13790              

a evropské směrnice 2010/31/EU EPBD II (implementované ve vyhlášce MPO ČR č.78/2013 

Sb. a MDVRRSR č. 364/2012 ), energetické náročnosti nízkoenergetických bytových staveb 

podle TNI 730329 a TNI 730330 a měrné potřeby energie podle STN 730540.  

V pratické části diplomové práce je popsán způsob zadávání hodnot do programu 

Energie. Aby mohl být Průkaz energetické náročnosti budovy vytvořen, bylo potřeba objekt 

identifikovat a specifikovat účel využívání. Dále je zde uveden konstrukční systém 

dřevostavby, včetně materiálu a jejich fyzikálních a tepelně izolačních vlastností, způsob 

vytápění, vzduchotechnika, ohřev TV a osvětlení. Výpočet PENB je uveden v přílohách 

společně s projektovou dokumentací. 
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2. ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY S PLATNOU 

LEGISLATIVOU 

Hodnocení energetické náročnosti budovy vyplývá ze Směrnice 305/2011 ze dne 9.3. 

2011 o uvádění stavebních výrobků na trhu, která stanoví jeden ze základních požadavků  na 

stavbu úspory energie. Revize evropské směrnice č. 2002/91/ES o energetické náročnosti 

budovy byla vydána ve znění směrnice pod označením č. 2010/31/EU, ve které jsou úpravy 

původní směrnice, které definují nové administrativní nástroje ke snížení ENB a mimo jiné se 

zavádí pojem ,, budova s téměř nulovou spotřebou energie “ . 

Budova s téměř nulovou spotřebou energie nemá přesně stanovenou definici. 

Evropská unie od členských státu pouze vyžaduje ,, velmi nízkou “ energetickou náročnost. Je 

ale zřejmé, že energie potřebná k provozu takové budovy by měla být ve značném rozsahu 

pokryta z obnovitelných zdrojů, které by v optimálním případě měly být její nedílnou 

součástí. 

Směrnice č. 2010/31/EU promítnutá do národní legislativy vešla v plném rozsahu       

v ČR v platnost dne 9.7.2010, která nahradila Směrnici č. 2002/91/ES ( EPBD ) ze dne 

1.1.2009. V souladu s EPBD se v ČR zákonem předepisuje certifikace budov metodou 

hodnocení energetické náročnosti budov. 

Změnové znění zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyšlo ve sbírce 

zákonů na podzim roku 2012 pod označením 318/2012 Sb. Vyhláška č. 148/2007 Sb. byla 

nahrazena koncem března 2013 vyhláškou č. 78/2013 Sb. Vyhláška č. 78/2013 Sb. je 

prováděcí vyhláškou k §7 a §7a zákona 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jejíž 

účinnost nabývá 1. dubnem 2013 [1,2,4]. 

2.1.  Zákon č. 318/2012 Sb. o hospodaření energií 

Tento zákon obsahuje příslušné předpisy Evropské unie a stanovuje požadavky na 

využívání a podporu obnovitelných zdrojů, ekodesign výrobků spojených se spotřebou 

energie a uvádění některých opatření pro spotřebu energie. Další opatření stanovuje zvyšování 

hospodárnosti užití energie a pro povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání         

s energiemi a v neposlední řadě stanovuje pravidla pro tvorbu Státní a Územní energetické 

koncepce. 

Celková energetická náročnost budovy je definována ročním objemem dodaných 

energií do hodnocené budovy v GJ potřebných pro vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, 

přípravu teplé vody a osvětlení při jejím běžném užívání bilančním hodnocením. 

2.2. Směrnice č. 2010/31/EU o energetické náročnosti budovy 

V roce 2002 přijala Evropská unie právní dokument v oblasti spotřeby energie 

v budovách – Směrnici EP a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické 

náročnosti budov, kterou nahrazuje Směrnice č. 2002/31/EU. 

Původní směrnice o energetické náročnosti obsahovala 4 oblasti, které popisovaly 

požadavky na zavedení kontroly účinnosti kotlů, požadavky na zavedení kontroly 

klimatizačních systémů, požadavky na energetickou náročnost budov, vydávání certifikátů 

energetické náročnosti budov a požadavky na nezávislé odborné osoby oprávněné provádět 

kontrolu kotlů, kontrolu klimatizačních systémů a vypracovat průkaz energetické náročnosti 

budov na nezávislý kontrolní systém. 
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Zmíněné 4 oblasti v původní směrnici z roku 2002 obsahuje také nová směrnice 

2010/31/EU z roku 2010, která požadavky popisuje podrobněji a také zavádí nové prvky. 

Týká se to hlavně oblasti energetické náročnosti budov a vydávání certifikátů energetické 

náročnosti budov. Kontroly účinnosti kotlů potom nová směrnice „ přejmenovává “ technicky 

správně na pojem „ kontroly otopných soustav “, který zahrnuje jak kontroly kotlů v budově, 

tak kontroly vnitřních rozvodů tepelné energie [1]. 

Tabulka 1 Porovnání Směrnice 2002/91/ES a Směrnice 2010/31/EU – požadavky v oblasti 

energetické náročnosti budov 

Směrnice 2002/91/ES Směrnice 2010/31/EU 

Požadavky v oblasti ENB Požadavky v oblasti ENB 

1) metoda výpočtu 1) metoda výpočtu 

2) požadavek na EN 2) min.požadavky na EN 

3) požadavek na nové stávající  budovy 3) nákladově optimální úrověň EN 

4) certifikace EN budov 4) požadavky na nové a stávající budovy 

 5) budovy s téměř nulovou spotřebou energie 

 6) finanční pobídky pro nulové budovy 

 7) certifikáty EN budov a její obsah, 

vydávání a vystavení 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010             

o energetické náročnosti budovy byla přepracována mimo jiné z těchto důvodů: 

1)  Podíl budov je pro tuto snahu jedním z hlavních cílů, protože budovy se na celkové 

konečné spotřebě energií v ČR podílí více než 30 % (průměr EU je dokonce 40 %). Snížení 

spotřeby energie a využívání energie z obnovitelných zdrojů představuje důležitou roli 

opatření, která jsou nutná ke snižování energetické závislosti EU a emisí skleníkových plynů. 

Spolu se zvýšeným využíváním energie z obnovitelných zdrojů by opatření přijatá za účelem 

snížení spotřeby energie v Unii, umožnila Unii dodržení závazku splnění Kjótského protokolu 

k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC), 

dlouhodobého závazku zachovat nárůst globální teploty pod 2 °C i závazku snížit do roku 

2020 celkové emise skleníkových plynů alespoň o 20 % ve srovnání s hodnotami z roku 1990 

a v případě mezinárodní dohody o 30 %.  

2)  Zasedání Evropské rady v březnu 2007 zdůraznilo potřebu zvýšení energetické 

účinnosti v EU za účelem dosažení cíle snížení spotřeby energie Unie o 20 % do roku 2020     

a vyzvalo k důkladnému a rychlému provádění priorit stanovených ve sdělení Komise 

nazvaném "Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností ". Soubor opatření EU si 

klade cíle, které do roku 2020 mají za úkol snížit emise skleníkových plynů o 20 % oproti 

úrovni z roku 1990, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energií v celkové spotřebě v EU         

na  20 % a zvýšit energetickou účinnost v Evropě o 20 %. 

3)   Energetická náročnost budov by měla být vypočtena na základě metody, která se 

může na vnitrostátní a regionální úrovni lišit. Kromě tepelných vlastností zahrnuje další 

faktory, které hrají stále důležitější úlohu, např. zařízení pro vytápění a klimatizaci, využití 

energie z obnovitelných zdrojů, prvky pasivního vytápění a chlazení, stínění, kvalita vnitřního 
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ovzduší, odpovídající denní světlo a návrh budovy. Metoda výpočtu energetické náročnosti by 

neměla být založena pouze na ročním období, ve kterém je nutno vytápět, ale měla by 

pokrývat roční energetickou náročnost budovy. Tato metoda by měla zohlednit stávající 

evropské normy. 

4)   Budovy mají vliv na dlouhodobou spotřebu energie. Vzhledem k dlouhému cyklu 

renovace stávajících budov by proto nové a stávající budovy, které jsou předmětem větší 

renovace, měly splňovat minimální požadavky na energetickou náročnost přizpůsobené 

místnímu klimatu. Potenciál využití alternativních systémů dodávky energie obecně není       

v plné míře prozkoumán, a proto by se mělo uvážit použití alternativních systémů dodávky 

energie v případě nových budov bez ohledu na jejich velikost, a to v souladu se zásadou,      

že nejprve je třeba zajistit, aby energetické potřeby v případě vytápění a chlazení byly sníženy   

na nákladově optimální úroveň [1,15,4]. 

2.2.1. Čánek 1 – Předmět 

Předmětem tohoto článku je směrnice, která podporuje snižování energetické 

náročnosti budovy v Unii s ohledem na vnější klimatické a místní podmínky i požadavky     

na vnitřní mikroklimatické prostředí a efektivnost nákladů. Jsou zde stanoveny požadavky 

pro: 

a)  společný obecný rámec metody výpočtu celkové energetické náročnosti budov      

a ucelených částí budov; 

b)  uplatnění minimálních požadavků na energetickou náročnost nových budov           

a nových ucelených částí budov; 

c)  uplatnění minimálních požadavků na energetickou náročnost: 

i)  stávajících budov, ucelených částí budov a prvků budov, které jsou předmětem 

větší renovace, 

ii)  prvků budov, jež jsou součástí obvodového pláště budovy a jež mají významný 

dopad na energetickou náročnost obvodového pláště, pokud jsou namontovány 

dodatečně nebo nahrazeny, a 

iii) technických systémů budovy při jejich instalaci, nahrazení nebo modernizaci; 

d)  vnitrostátní plány na zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou energie; 

e)  energetickou certifikaci budov nebo ucelených částí budov; 

f)  pravidelnou inspekci otopných soustav a klimatizačních systémů v budovách a 

g)  nezávislé systémy kontroly certifikátů energetické náročnosti a inspekčních zpráv. 

Tyto požadavky jsou předmětem směrnice č. 2010/31/EU, které jsou podrobněji 

popsány v jednotlivých článcích. Směrnice obsahuje 31. článků a pět příloh [1,15,4]. 
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2.3. Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy 

Projekt roku 2013 ENB se bude zaměřovat na praktické dopady novely zákona           

o hospodaření energií.    Nová kritéria a požadavky budou klást větší důraz na spolupráci 

jednotlivých profesí již při samotném návrhu a zpracování projektové dokumentace pro nové   

i stávající budovy či větší rekonstrukce. 

Vyhláška dále definuje obsah průkazu ENB a je prováděcí vyhláškou k §7 a §7           

a zákona 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jejíž účinnost nabývá 1. dubna 2013. 

Vyhláška je dělena do dvanácti paragrafových celků, které definují základní pojmy pro účely 

hodnocení ENB. V následující kapitole rozeberu stěžejní body vyhlášky a samotný průkaz 

energetické náročnosti budov [2]. 

2.3.1. Základní pojmy a jejich rozbor 

Z hlediska metdiky výpočtu ENB je potřeba definovat základní pojmy pro účely této 

vyhlášky. 

Referenční budova – je výpočtově definována budova téhož druhu, stejného 

geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace     

ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného 

vnitřního uspořádání a se stejným typickým užíváním a stejnými uvažovanými 

klimatickými údaji jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností 

budovy, jejich konstrukcí a technických systémů budovy. 

Typické užívání budovy – je obvyklý způsob užívání budovy v souladu s podmínkami 

vnitřního a venkovního prostředí a provozu stanovený pro účely výpočtu energetické 

náročnosti budovy. 

Venkovní prostředí, venkovní vzduch – je vzduch v přilehlých nevytápěných 

prostorech, přilehlá zemina, sousední budova a jiná sousední zóna. 

Vnitřní prostředí uvnitř zóny - je definováno návrhovými hodnotami teploty, relativní 

vlhkosti vzduchu a objemového toku výměny vzduchu, případně rychlostí proudění 

vnitřního vzduchu a požadované intenzity osvětlení uvnitř zóny. 

Přirozené větrání – je větrání založené na principu teplotního a tlakového rozdílu 

vnitřního a venkovního vzduchu. 

Nucené větrání – je větrání pomocí mechanického zařízení. 

Energonositelem – je hmota nebo jev, které mohou být použity k výrobě mechanické 

práce nebo tepla nebo na ovládání chemických nebo fyzikálních procesů . 

Vypočtenou spotřebou energie – je energie, která se stanoví z potřeby energie pro 

zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technických systémů,         

v případě spotřeby paliv je spotřeba energie vztažena k výhřevnosti paliva. 

Pomocná energie – je energie potřebná pro provoz technických systémů. 

Primární energie – je energie, která neprošla žádným procesem přeměny; celková 

primární energie je součtem obnovitelné a neobnovitelné primární energie. 

Faktorem primární energie – je koeficient, kterým se násobí složky dodané energie 

po jednotlivých energonositelích k získání odpovídajícího množství celkové primární 

energie. 
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Faktorem neobnovitelné primární energie – je koeficient, kterým se násobí složky 

dodané energie po jednotlivých energonositelích k získání odpovídajícího množství 

neobnovitelné primární energie [1,2]. 

2.3.2. Bilanční hodnocení 

Pro ENB se využívá hodnocení založené na výpočtech energie užívané nebo 

předpokládané k užití v budově pro vytápění, chlazení, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu 

teplé vody, osvětlení a energie pomocné. 

Pro hodnocení ENB jsou tedy přípustné dva způsoby: 

 Bilanční hodnocení 

 Operativní hodnocení 

Bilanční hodnocení – toto hodnocení je v České republice založeno na principu 

výpočtu energií po jednotlivých časových úsecích ročního provozu ( den, měsíc ) a jejich 

porovnání s referenční budovou. 

Operativní hodnocení – toto hodnocení je využíváno v některých zemích EU, které 

vychází z využití stávajících potřeb energií a jejich porovnání s referenční budovou. Tedy 

využití energetických auditů při prodeji, nájmu či zhodnocení budovy. 

Při porovnávání různých budov podle jejich energetické náročnosti je nutné mít 

komplexní vstupní informace se stejnými okrajovými podmínkami. Proto je pro nové budovy 

výhodnější metoda bilanční [1,2]. 

2.3.3. Výpočet dodané, primární a pomocné energie 

Výpočet dodané energie je součet spotřeby energie a pomocné energie, který             

se provede výpočtovou metodou s intervalem výpočtu nejvýše jednoho měsíce                        

a  po jednotlivých zónách. Z hlediska vyhlášky je vypočtená spotřeba energie definována 

jako: ,, Energie, která se stanoví z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy      

se zahrnutím účinnosti technických systémů. V případě spotřeby paliv je spotřeba energie 

vztažena k výhřevnosti paliva “.  

Celkovou energií dodanou do budovy se rozumí součet jednotlivých spotřeb                

( vytápění, chlazení, větrání, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení ), které 

se vyskytují pouze v části objektu a jsou stanoveny okrajovými podmínky dané části budovy. 

Z tohoto důvodu je budova rozdělena na jednotlivé zóny, které se navzájem odlišují svojí 

funkcí, specifiky provozu a vnitřními podmínkami [1,2]. 

Při výpočtu dodané energie platí tyto pravidla: 

a) nezapočítává se ta část energie, která slouží k výrobě elektřiny nebo tepla mimo 

budovu 

b) součástí dodané energie jsou v budově i v technických systémech vyrobeny           

a využity energie slunečního záření, větru a geotermální energie s vyjímkou 

tepelných čerpadel 

c) při využití tepelného čerpadla je i energie okolního prostředí vypočtena jako rozdíl 

potřeby energie, kterou tepelná čerpadlo dodává, a vypočtené spotřeby energie 

tepelného čerpadla. 
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Výpočet primární energie a neobnovitelné energie pro hodnocenou budovu se provede 

jako součet součinů dodané energie, které jsou rozděleny po jednotlivých energonositelích. 

Neobnovitelná energie pro budovu referenční se vypočte vynásobením vypočtených spotřeb 

energie a pomocných energií pro jednotlivé technické systémy faktory neobnovitelné primární 

energie podle typů spotřeb [1,2]. 

2.3.4. Pouzení proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie z hlediska 

technického, ekonomického a ekologického 

Součástí hodnocení je návrh energeticky úsporných opatření pro snížení energetické 

náročnosti budov z hlediska posouzení proveditelnosti alternativních systémů dodávek 

energie z hlediska technického, ekonomického a ekologického. 

Alternativním systémem dodávek energie se rozumí: 

a) místní systém dodávky energie využívající energii z obnovitelných zdrojů, 

b) kombinovaná výroba elektřiny a tepla, 

c) soustava zásobování tepelnou energií, 

d) tepelné čerpadlo. 

Technická proveditelnost je definována jako technická možnost instalace nebo 

připojení alternativního systému dodávky energie. 

Ekonomická proveditelnost je definována jako: ,, Dosažení prosté doby návratnosti 

investice do alternativního systému dodávek energie kratší než je doba jeho životnosti. 

V případě alternativního systému dodávek energie podle odstavce 1 písm. c) se ekonomickou 

proveditelností uvedeného alternativního systému rozumí dosažení prosté doby návratnosti 

investice do nového jiného než alternativního systému dodávek energie, který je nebo má být 

v budově využíván, delší než je doba životnosti tohoto nového jiného než alternativního 

systému dodávek energie “. 

Ekologická proveditelnost je definována jako: ,, Instalace nebo připojení 

alternativního systému dodávky energie bez zvýšení množství neobnovitelné primární energie 

oproti stávajícímu nebo navrhovanému stavu “. 

Dle postupu stanoveném vyhláškou technická proveditelnost alternativních systémů    

a jejich vzájemnou kombinací závisí mimo jiné na velikosti a typu budovy, její lokalitě, 

charakteru úžívání a časovém průběhu spotřeby energie v budově. Proveditelnost je 

posuzována již ve fázi koncepčního návrhu stavebního řešení budovy a užívání jejich 

technických zařízení. Při posuzování technické a ekologické proveditelnosti se bere zřetel 

především na dostupnost CZT, blokové výtopny, zabezpečení dodávek biomasy či výroby 

bioplynu pro výrobu tepa a elektřiny. Dostupnost zdrojů geotermální energie, tepelných 

čerpadel, solárních kolektorů a fotovoltaických článků. Přínosy doporučených opatření jsou 

pak součástí PENB a podkladem pro stanovení třídy EN hodnocené budovy po realizaci 

těchto opatření [1,2]. 
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2.3.5. Grafické znázornění obsahu průkazu 

Energetický štítek obálky budovy a protokol k energetickému štítku podle vyhlášky   

č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy je graficky podobný PENB podle vyhlášky   

č. 148/2007 Sb.. V obsahu PENB se zahrnuje kromě hodnotícího parametru průměrného 

součinitele prostupu tepla Uem (W/m
2
K) ukazatele vytápění, chlazení, větrání, úpravy 

vlhkosti, teplé vody a osvětlení. 

 

 

          Obr. 1 Ukazatele energetické náročnosti budovy 

 

Hodnoty měrné energie jsou rozděleny v PENB na celkovou dodanou energii               

( energie na vstupu do budovy ) a neobnovitelnou primární energii ( vliv provozu na životní 

prostředí ), které musí být nižší než energetická náročnost budovy referenční.  Energetická 

náročnost budovy se vyjadřuje v MWh/rok. PENB je rozděleno do sedmi klasifikačních tříd A 

– G, kdy D a horší, resp. D – G je považováno za nesplnění pžadavků pro novostavby 

popř.rekonstrukce. Budova by tedy celkově měla dosáhnout minimálně na třídu A – C [1,2]. 
 

 

Obr. 2 Grafické znázornění průkazu – Energetická náročnost budovy 
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3. METODIKA VÝPOČTU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 

BUDOV 

Energetickou náročností budovy se v projektové dokumentaci nových staveb nebo      

u projektů změn staveb a u staveb existujících s množství energie skutečně spotřebované 

rozumí vypočtené množství energie pro splnění požadavků na standardizované užívání 

budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravy vlhkosti, teplé vody a osvětlení.  

Celková měrná roční spotřeba energie je stanovena na celkovou podlahovou plochu 

hodnocené budovy a měrné spotřeby energie na vytápění, chlazení, větrání, úpravy vlhkosti, 

přípravu teplé vody a osvětlení [1,2,7]. 

3.1. Vstupní údaje o hodnocené budově 

Mezi vstupní údaje hodnocené budovy patří: 

a) Identifikační údaje o zpracovateli průkazu 

b) Identifikační údaje o vlastníkovi (stavebníkovi), provozovateli  

c) Zadávací informace budovy 

- účel zpracování průkazu 

- požadavky na referenční budovu 

- klimatická oblast v místě budovy 

- nadmořská výška budovy 

- vnější extrémní návrhová teplota dle ČN 73 0540-3 

- třída stínění budovy  

- počet zón objektu 

- určení účinnosti distribučního systému pro vytápění, chlazení    

a přípravu TV 

O referenční budově se více dozvíte v kapitole 2.3.1, kde je přesně definována podle 

vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy. Hodnocení budovy je prakticky 

prováděno pomocí dvou paralelně porovnávaných budov, kdy výpočet pak probíhá ve dvou 

částech. 

První část představuje zadání, výpočet a výstupy pro řešenou budovu – budova 

hodnocená, druhou část představuje zadání, výpočet a výstupy pro referenční budovu              

s požadovanými hodnotami referenčních parametrů. 
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3.2. Zónování budovy a její popis 

Pro potřeby výpočtu ENB je potřeba budovu rozdělit na skupinu prostorů 

s podobnými vlastnostmi vnitřního prostředí a režimu užívání. Prvním důležitým krokem 

v procesu výpočtu je tedy geometrické rozdělení budovy na jednotlivé části, které                 

se vyznačují specificky výslednou výši potřeby a spotřeby energie. 

Rodinné domy z pohledu zónování lze tedy rozdělit na jednozónové nebo 

dvouzónové. 

 

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

 

Obr. 3 Zónování RD, dle vytápěné a nevytápěné části RD 

V případě, že se např.jedná o objekt jednopodlažní bez garáže a podsklepení, je tato 

budova hodnocena jako jedna zóna, jako jeden prostor, přičemž není uvažována existence 

vnitřních svislých či stropních dělících konstrukcí. Referenční hodnota průměrného   

součinitele prostupu tepla jednozónové budovy Uem,R se stanoví podle vztahu: 

 

a)     Uem,R = Uem,N,20,R ,     (W/m
2
.K)      (1) 

kde pro  θim od 18 °C do 22 °C včetně, kromě budov s téměř nulovou spotřebou energie,  

 u kterých vztah (1) platí pro θim od 18 °C, včetně; 

 

b)     Uem,R = Uem,N,20,R . 16 / (θim - 4),     (W/m
2
.K)      (2) 

 pro ostatní hodnoty θim  

 

kde Uem,N,20,R - požadovaná základní hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 

jednozónové budovy (W/m
2
.K), θim převažující návrhová vnitřní teplota v zóně budovy 

podle ČSN 730540-2:2011, ve °C [2]. 

 

(5) Požadovaná základní hodnota průměrného součinitele prostupu tepla jednozónové budovy 
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Uem,N,20,R se stanoví jako vážený průměr normových požadovaných hodnot součinitelů   

prostupu tepla UN,20 všech teplosměnných konstrukcí obálky jednozónové budovy podle 

vztahu: 

Uem,N ,20,R fR
UN ,20, j A j b j

A j Uem,R

  (W/m
2
.K)   (3) 

 

kde fR - redukční činitel požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu 

tepla podle tabulky 1 této přílohy; 

UN,20,j - normová požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla j-té 

teplosměnné konstrukce pro převažující návrhovou vnitřní teplotu 20 °C (W/m
2
.K), 

podle ČSN 730540-2:2011 s tím, že: 

 

a) pokud součet průsvitných ploch tvoří více než 50 % teplosměnné části vnějších 

stěn budovy, započte se pouze pro těchto 50 % odpovídající požadovaná normová 

hodnota součinitele prostupu tepla UN,20 pro výplně otvorů a pro ostatní průsvitné 

plochy se uvažuje požadovaná normová hodnota součinitele prostupu tepla UN,20 

pro vnější stěny; 

b) pro budovu s lehkým obvodovým pláštěm se při stanovení hodnoty Uem,N,20, podle 

vztahu (3) použije pro neprůsvitné výplně požadovaná normová hodnota UN,20 pro 

vnější stěny a pro průsvitné výplně požadovaná normová hodnota UN,20  pro výplně 

otvorů ve vnější stěně; 

kde Aj - plocha j-té teplosměnné konstrukce, stanovená z vnějších rozměrů (m
2
); 

  bj - teplotní redukční činitel odpovídající j-té konstrukci podle ČSN 73 0540-2:2011; 

  �Uem,R je přirážka na vliv tepelných vazeb (W/(m
2
.K), podle tabulky 1 této přílohy [2]. 

 

 (6)   Pro   nové  budovy  je  požadovaná  základní  hodnota  průměrného součinitele  prostupu  

tepla  jednozónové  budovy  Uem,N,20,R stanovená podle odstavce 5 rovna nejvýše: 

 

a) pro obytné budovy 

 

  Uem,N,20,R,max = 0,50 W/(m
2
.K);       (4) 

 

b) pro ostatní budovy 

 

   Uem,N,20,R,max = 1,05 W/(m
2
.K), je-li A/V   0,2 m

2
/m

3
; 

 

  Uem,N,20,R,max = 0,45 W/(m
2
.K), je-li A/V > 1,0 m

2
/m

3
; 

 

  Uem,N,20,R,max =  0,30 0,15

A

V

  , pro ostatní hodnoty A/V   (5) 

 

kde A - teplosměnná plocha obálky zóny podle ČSN 730540-2:2011 (m
2
) 

        V - objem zóny budovy, stanovený z vnějších rozměrů (m
3
). 

 

(7) Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla vícezónové budovy Uem,R        

se stanoví jako vážený průměr hodnot pro jednotlivé zóny podle vztahu: 
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  Uem,R

Uem,R , j V j

V j

   (W/m
2
.K)     (6) 

 

kde Uem,R,j - referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla j-té zóny budovy, 

ve (W/m
2
.K), stanovená stejným postupem jako hodnota Uem,R pro jednozónovou 

budovu podle odstavce 4 až odstavce 6; 

Vj - objem j-té zóny budovy, stanovený z vnějších rozměrů (m
3
) 

 

Poté je nutné každou zónu popsat specificky z hlediska provozu a užití energie. 

V základním popisu zóny kromě podlahové plochy a objemu zóny je nutné uvést vstupní 

údaje pro vytápění, solární zisky, vnitřní tepelné zisky od umělého osvětlení, elektrických 

zařizovacích předmětů, chlazení a větrání [2,6,7]. 
 

 

Obr. 4 Princip zónového modelu RD (2.zóny) 

 

 

Obr. 5 Princip zónového modelu RD (1.zóna) 
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3.3. Stavební konstrukce  

Stavební část se skládá pomocí charakteristik stavebních konstrukcí, prostřednictvím 

údajů uvedených v tabulce níže. 

Tabulka 2 Základní charakteristiky pasivních budov 

 

Průměrný 

součinitel 

prostupu 

tepla Uem 

(W/m2.K) 

Měrná 

potřeba 

tepla na 

vytápění 

(kWh/m2.a) 

Měrná 

potřeba 

energie na 

chlazení 

(kWh/m2.a) 

Měrná 

potřeba 

primární 

energie 

(kWh/m2.a) 

Obytná budova    

Rodinný 

dům 

≤ 0,25 

požadováno         

≤ 0,25 

doporučeno 

≤ 0,20 

požadováno         

≤ 0,15 

doporučeno 

02) ≤ 60 

Bytový 

dům 

≤ 0,35 

požadováno         

≤ 0,30 

doporučeno 

≤ 15 02) ≤ 60 

Neobytná 

budova s 

převažující 

teplotou 

18°C -22°C 

≤ 0,351) ≤ 15 ≤ 15 ≤ 120 

Ostatní Požadavky stanoveny individuálně s využitím  

budovy 
aktuálních poznatků odborné literatury 

≤ 120 

1) Uvedená hodnota je doporučená, nejvýše však musí být rovna odpovídající 

hodnotě Uem,rec podle (2)    
2) Stavební řešení musí být takové, aby strojní chlazení nebylo potřebné. Pokud 

by výjmečně bylo dodatečně použito, musí být odpovídajícím způsobem 

zahrnuto do hodnocení primární energie, a to i kdyby se jednalo o 

individuální jednotky považované za elektrické spotřebiče. 

     

 

Stavební konstrukce se ve výpočtu dělí na výplně, stěny, podlahy a stropy. Ke každé 

konstrukci je přiřazena její specifikace, součinitel prostupu tepla a požadavek na danou 

konstrukci dle ČSN 73 0540-2. 

Poté je nutné určit k výplňovým konstrukcím plochu, orientaci ke světovým stranám, 

sklon výplně otvoru vůči vodorovné rovině a korekční činitel stínění pro pohyblivé stínící 

prvky (např.žaluzie). 
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3.4. Energetické systémy budovy 

Definováním jednotlivých energetických systémů se zajistí krytí potřeby energie 

prostřednictvím dodané energie z místa výroby do místa odběru. Jde o popis systému 

vytápění, přípravy teplé vody, definování umělého osvětlení popř. vzduchotechniky, zdroje 

chladu a soustavy solárních kolektorů. Otopná soustava a zdroj tepla se definuje pomocí 

účinnosti, energonositelem, jmenovitým výkonem zdroje, regulace zdroje energie a typem 

oběhového čerpadla. Vstupní údaje jsou uvedeny v tabulce č.2. 

Účinnost je ve smyslu výpočtové metodiky chápána jako využitelná energie, která je 

pomocí dané části dopravena do místa spotřeby energie ze zdroje. 

Tabulka 3 Zdroj tepla 

 

Zdroj č.1   
Zplaňovací kotle 

na uhlí a dřevo 

Energonositel  - hnědé uhlí 

Jmenovitý výkon zdroje  - 15kW 

Účinnost výroby energie 

zdrojem 
ɲH,gen 85% 

Regulace zdroje energie ɲH,gen automatická 

Celkový příkon pomocné 

energie (např.čerpadla) 
PH,aux 150W 

Typ oběhového čerpadla  - 
s proměnnými 

otáčkami 

Příslušnost k zónám  - 100% - zóna 1 

 

Množství energie potřebné na přípravu teplé vody je závislé na její teoretické spotřebě 

za den/rok. Výpočet pracuje s ročním množstvím spotřeby teplé vody, které lze jednoduše 

stanovit pomocí hodnot uvedených v TNI 730331. V tomto případě se množství teplé vody 

spotřebované za rok uvažuje ve výši 40 l/os.den za předpokladu obývání objektu čtyřmi 

osobami.  

Dalším vstupním parametrem je výstupní teplota ze zdroje přípravy teplé vody, která 

se obvykle pohybuje mezi 55 – 60 °C. Ostatní podmínky provozu, jako je např. teplota 

studené vody ( obvykle se jedná o teplotu studené vody z vodovodního řádu o teplotě 10 °C ), 

jsou hodnoty standardizované, které by neměly přímo ovlivňovat výslednou hodnotu ENB 

a které představují stejné výchozí podmínky pro všechny budovy. Účinnost systému přípravy 

teplé vody je definována pomocí měrných denních ztrát tepla rozvodů a zásobníku přípravy 

TV. V tomto případě se již nepracuje s dílčími účinnostmi technického systému (výroba, 

distribuce), ale pracuje se zde s jednotlivými ztrátami tepla dílčího procesu, podobně jako je 

uvedeno v ČSN EN 15 316-3. Proto se jako parametr popisující dílčí proces distribuce použije 

ztráta tepla distribucí QW,dis ztráta tepla akumulací QW,st pouze pro zdroje tepla se použije dílčí 

účinnost zdroje tepla ηW [2,6,7]. 
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Tabulka 4 Příprava teplé vody 

 

Zdroj č.1  

Centrální příprava 

TV - zásobník 

250litrů 

Energonositel 

hnědé uhlí + 

energie okolního 

prostředí 

- 

Denní měrná ztráta 

tepla zásobníku TV 
qW,st 3Wh/(l.den) 

Denní měrná ztráta 

rozvodů TV 
qW,dis 60 Wh/(m.den) 

Příprava TV na zákldě 

referenční potřeby 
VW 58,4m3/rok 

Teplota teplé vody ɵW 55°C 

 

Posledním energetickým systémem je soustava solárních panelů. V tomto případě 

slouží termické solární panely pouze k přípravě teplé vody a jsou celoročně v provozu. 

Metodika výpočtu ENB si klade za cíl určit množství energie dodané do budovy. Proto 

energie vyrobená v budově, např. solárními kolektory ( OZE ) je započtena do celkové 

bilance dodané energie, ale v bilanci neobnovitelné primární energie je již tato produkce 

energie násobena nulou. V případě přípravy teplé vody konvenčním způsobem a pomocí 

termických solárních kolektorů je výsledkem celková dodaná energie. Ta je součtem 

produkce energie solárního systému a vypočtené spotřeby energie sytému přípravy TV 

pomocí tepelného zdroje. Vliv využití termického solárního systému se objeví pouze v bilanci 

neobnovitelné primární energie vůči referenční budově. 

 

 

Obr. 6 Princip stanovení dílčí dodané energie pro systém přípravy TV 
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3.5. Výpočet energetické náročnosti budov 

Samotný výpočet energetické náročnosti budov (dále ENB ) je v programu Energie 

přednostně  prováděn s měsíčním krokem výpočtu. Pro jednodušší, pouze vytápěné budovy, 

které nevyužívají obnovitelné zdroje energie, je k dispozici i sezónní typ výpočtu. 

3.5.1. Celková roční dodaná energie 

Celková roční dodaná energie se stanovuje ze vztahu: 

EP = Qfuel = EPH + EPC + EPF + EPRH + EPW + EPL     (GJ/rok)   (7) 

kde EPH - je roční dodaná energie na vytápění (GJ) 

 EPc  - roční dodaná energie na chlazení (GJ) 

 EPF - roční dodaná energie na nucené větrání (GJ) 

 EPRH - roční dodaná energie úpravu relativní vlhkosti vnitřního vzduchu (GJ) 

 EPW - roční dodaná energie na přípravu TV (GJ) 

 EPL - roční dodaná energie na osvětlení (GJ) 

 

Celková roční měrná energie se stanovuje ze vztahu: 

EPA 277,8
EP

A f
277,8

Qfuel

A f
     ( kWh/(m

2
.rok) )   (8) 

3.5.2. Roční dodaná energie na vytápění 

Roční dodaná energie na vytápění se stanoví obecně jako součet měsíčních dodaných 

energií na výtápění, přičemž dílčí dodaná energie na vytápění v daném měsíci se určí jako 

součet vypočtených spotřeb energie jednotlivých zdrojů tepla a energií dodaných z okolního 

prostředí prostřednictvím např.solárních kolektroů či tepelného čerpadla. V roční dodané 

energii na vytápění je zahrnuta i pomocná energie na provoz čerpadel, regulace, řízení apod. 

Stanoví se ze vztahu: 

EPH QH , fuel , j QH ,se, j QH ,aux , j
j 1

12

QH ,dis, j fH ,z

COPH ,gen,t
QH ,hp ,t , j

QH ,dis, j fH ,z

H ,gen,zz 1

n

j 1

m

QH ,sc, j QH ,aux , j
j 1

12

 (9) 

kde m - je počet tepelných čerpadel (-) 

 n – počet ostatních zdrojů tepla (-) 

 QH,dis,j – vypočtená spotřeba energie v distribučním systému vytápění v j-tém měsíci (J) 

 fH – podíl z QH,dis,j  připadající na příslušný zdroj tepla (-) 

 COPH,gen,t – roční provozní topný faktor t-ého tepelného čerpadla (-) 

 ηH,gen,z - celková průměrná účinnost výroby tepla z-tým zdrojem tepla (-) 

 QH,sc,j – energie ze solárních kolektorů použitá na vytápění v j-tém měsíci (J) 

 QH,sux,j – pomocná energie na vytápění v j-tém měsíci (J) 

 QH,hp,t,j – energie získaná z okolního prstředí v j-tém měsíci t-tým čerpadlem (J)  
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QH,hp,t,j  lze stanovit ze vztahu: 

 

QH ,hp ,t, j
COPH ,gen,t 1

COPH ,gen,t
QH ,dis, j fH ,t      (J)     (10) 

Měsíční vypočtená spotřeba energie v distribučním systému vytápění se stanoví ze 

vztahu: 

QH ,dis, j
QH ,nd , j 1 fH ,ahu fvent

H ,em H ,dis

QH ,ahu, j

H ,em,ahu H ,dis,ahu

QH ,sc, j  (-) (11) 

kde QH,nd,j – potřeba tepla na vytápění v j-tém měsíci (J) 

 fH,ahu – podíl potřeby tepla dodávaný VZT jednotkami (-) 

 fH,vent – podíl času se spuštěným nuceným větráním (-) 

ηH,em - účinnost sdílení tepla mezi vytápěným prostředím a distribučními prvky otopné 

soustavy (-) 

QH,ahu,j – část potřeby tepla na vytápění dodávané do zóny v j-tém měsíci VZT 

jednotkami (J) 

ηH,em,ahu - účinnost sdílení tepla mezi vytáp.prostředím a distribučními prvky VZT (-) 

ηH,dis - účinnost systému distribuce tepla (-) 

ηH,dis,ahu - účinnost systému distribuce tepla pomocí systému VZT (-) 

QH,sc,j – energie ze solárních kolektorů použitá na vytápění v j-tém měsíci (J) 

 

Potřeba tepla na vytápění hodnocené zóny v j-tém měsíci QH,nd,j, lze stanovit ze vztahu, 

který vychází z EN ISO 13790 : 

QH ,nd , j QH ,ht , j H ,gn , j QH ,gn , j      (J)      (12) 

kde QH,ht,j – potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty v j-tém měsíci (J) 

QH,gn,j – velikost tepelných zisků v j-tém měsíci (J) 

ηH,gn – faktor využitelnosti tepelných zisků (-) 

Pozn. Pokud je hodnota QH,ht,j  záporná, uvažuje se QH,nd,j = 0J a využitelné vnitřní zisky       

se nestanovují [15]. 

3.5.3. Tepelné zisky 

Tepelné zisky se stanovují v souladu s EN ISO 13790 jako součet vniřních zisků         

a zisků od slunečního záření: 

QH ,gn , j Qint, j QH ,sol, j      (J)       (13) 

kde  Qint,j – vnitřní tepelné zisky v hodnocené zóně v j-tém měsíci (J) 

 QH,sol,j – vnitřní tepelné zisky od slunečního záření v hodnocené zóně v j-tém měsíci (J) 
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Solární zisky 

Solární tepelné zisky průsvitných konstrukcí jsou závislé na parametrech výplně mezi 

které patří: účinná sběrná plocha zasklených ploch, orientace konstrukce, sklon, činitel 

stínění, dopadající energie slunečního záření a stupeň využití solárních tepelných zisků pro 

vytápění či chlazení. Obecně se solární zisky stanovují ze vztahu: 

 

QH ,sol, j QH ,sol,gl . j QH ,sol,op, j QH ,sol,spec, j QH ,sol,u, j      (J)   (14) 

 

kde    QH,sol,gl – solární zisky průsvitných konstrukcí (J) 

 QH,sol,op – solární zisky neprůsvitných konstrukcí (J) 

 QH,sol,spec– solární zisky speciálními konstrukcemi (např.Trombeho stěna ) (J) 

 QH,sol,u – solární zisky přilehlých nevytápěných prostor (J) 

 

Vnitřní tepelné zisky 

Vnitřní tepelné zisky jsou děleny podle zóny, kde dochází k jejich produkci, na zisky 

vytápěných a chlazenýc zón. Zisky, které jsou zahrnuty v zóně chlazené, tedy klimatizované, 

vedou k navýšení vnitřní teploty, což znamená, že dochází k zvýšení tepelné zátěže. 

Průměrné zisky stanovené z instalovaných pomocných elektrických spotřebičů a osob 

jsou vypočteny na základě časového podílu doby užívání spotřebičů či přítomnosti osob 

v hodnocené zóně, celkové podlahové ploše zóny a průměrné produkce tepla osobami           

či spotřebiči. 

Zisky od osvětlení závisí na průměrné účinnosti osvětlovací soustavy žárovek, podílu 

provozu odsávacích ventilátorů u osvětlovací soustavy a průměrném příkonu elektřiny          

na osvětlení v j-tém měsíci [15]. 

3.5.4. Roční dodaná energie na chlazení 

Dodaná energie na chlazení se počítá v souladu s EN ISO 13790 s respektováním 

příslušných okrajových podmínek. Výpočet se provádí v měsíčních intervalech, nezávisle              

na výpočtu spotřeby energie na vytápění, kdy je potřeba určit princip zpětného chlazení 

kondenzátu a zónu, ve které se zdroj chlazení nachází. Mezi další hodnoty, které je nutno     

pro výpočet zadat patří: příkon a účinnost pohonu zdroje, jmenovitý chladící výkon, typ         

a činitel regulace zdroje. Roční dodaná energie na chlazení se stanoví jako součet měsíčních 

dodaných energií na chlazení, kterou lze stanovit ze vztahu: 

EPc QC , fuel , j QC ,aux , j
j 1

12

QC ,dis, j fC ,z
1

C ,z

1
1

EERz
er,z f r,z Qc,aux , j

z 1

n

j 1

12

   (15) 

kde   n – počet zdrojů chladu  

 QC,dis,j – vypočtená spotřeba energie v distribučním systému chlazení v j-tém měsíci (J) 

 fc,z – podíl z QC,dis,j připadající na z-tý zdroj chladu (-) 

 EERZ – průměrný chladící faktor z-tého zdroje chladu (-) 

er,z  – specifický součinitel elektrického příkonu chlazení kondenzátoru závislý na typu 

zpětného chlazení (-) 

fc,z – střední součinitel provozu zpětného chlazení (-) 
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ηC,z – celková průměrná účinnost výroby energie z-tým zdrojem chladu (-) 

 

Potřebu energie na chlazení hodnocené zóny v j-tém měsíci QC,nd,j  podle EN ISO 13790 

stanovíme ze vztahu: 

 

QC ,nd , j QC ,gn . j C ,is, j QC ,ht . j      (J)      (16) 

kde QC,gn,j – velikost tepelných zisků v j-tém měsíci (J) 

 QC,ht,j – potřeba pokrytí tepelného toku mezi interiérem a exteriérem v j-tém měsíci (J) 

 ηC,is,j – faktor využitelnosti tepelných ztrát (-) 

 

V případě, kdy jsou tepelné zisky QC,gn,j záporné, znamená to, že není potřeba chladit a QC,nd,j 

se uvažuje jako nula. Využitelné tepelné ztráty se nestanovují [15]. 

3.5.5. Roční dodaná energie na nucené větrání a úpravu vlhkosti 

Spotřeba této energie přímo závisí na standardizovaném způsobu užívání budovy        

(provozní doba užívání, provozní doba energetických systémů, požadavky na vnitřní prostředí 

budovy apod.) a na skladbách energetických systémů, které zajišťují krytí potřeby na chlazení 

a odvlhčování v příslušné zóně budovy. Roční dodaná energie na nucené větrání se stanoví 

jako součet měsíčních dodaných energií na provoz ventilátorů a měsíčních pomocných energií 

na regulace a řízení systému nuceného větrání. Na základě tohoto výpočtu se pak stanoví 

energie na úpravu vlhkosti vnitřního vzduchu, která se určuje pouze pro zóny s nuceným 

větráním hodnocené s měsíčním intervalem výpočtu. Výpočet odvlhčování vzduchu nelze 

tedy stanovit tam, kde není zóna chlazena [15]. 

3.5.6. Roční dodaná energie na přípravu teplé vody 

Roční dodaná energie pro přípravu teplé vody se stanoví jako součet měsíčních 

dodaných energií na přípravu teplé vody. Dílčí dodaná energie na přípravu TV v j-tém měsíci 

se určí jako součet vypočtených spotřeb energie jednotlivých zdrojů tepla a energií dodaných 

z okolního prostředí. Okolní prostředí je chápáno jako např. Sluneční energie v případě 

solárních kolektorů. Ve výpočtu roční dodané energie na přípravu TV je zahrnuta i energie 

pomocná na přípravu TV. Pro tento výpočet se používá vztah: 

EPW QW , fuel , j QW ,sc, j QW ,aux , j
j 1

12

QW ,dis, j fW ,t

COPH ,gen,t
QW ,hp ,t , j

QW ,dis, j fW ,z

W ,gen,z

QW ,sc, j
z 1

n

QW ,aux , j
t 1

m

j 1

12

 (17) 

kde m – počet tepelných čerpadel (-) 

 n – počet ostatních zdrojů tepla 

QW,dis,j – vypočtená spotřeba energie v distribučním systému přípravy teplé vody v j-tém 

měsíci (J) 

fW – podíl z QW,dis,j připadající na příslušný zdroj tepla (-) 

COPH,gen,t – roční provozní topný faktor t-t=ho tepelného čerpadla (-) 

ηW,gen,z – celková průměrná účinnost výroby tepla z-tým zdrojem tepla (-) 

QW,sc,j – energie ze solárních kolektorů použitá na přípravu TV v j-tém měsíci (J) 

QW,aux,j – pomocná energie na přípravu TVv j-tém měsíci (J) 

QW,hp,t,j – energie získaná z okol.prostředí v j-tém měsíci t-tým tepelným čerpadlem (J) 
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Pro výpočet potřeby TV je nutno zadat způsob přípravy teplé vody. Podle způsobu 

přípravy TV program vyhodnotí další parametry, které je nutno zadat. Pokud zvolíte způsob 

přípravy TV zásobníkový, program požaduje zadat objem zásobníku, tepelné ztráty 

zásobníku, počet distribučních větví systémů, celkovou délku distribuční větve, účinnost 

emise výtokových armatur této distribuční větve a tepelné ztráty potrubí. 

Pokud zvolíte způsob potřeby TV průtočný, program požaduje pouze zadat počet 

distribučních větví systému příprvy TV, celkovou délku distribuční větve, účinnost emise 

výtokových armatur této distribuční větve a tepelné ztráty potrubí.  

Aby program správně vyhodnotil enerigii pro přípravu TV, je nutné zadat podíl 

dodávky tepla na krytí spotřeby tepla pro jednotlivé systémy ohřevu TV z navolených 

tepelných zdrojů v %. Pro kontrolu je tento podíl vyznačen červenou barvou, pokud je tedy 

tato hodnota správně zadaná, podíl se změní v barvu zelenou a tím poukáže na správnost 

hodnot. 

Kromě již zmíněné účinnosti a objemu zásobníku vody je pro výpočet nutno zadat 

také množství TV na den na základě referenční potřeby, její teplotu vstupní a výstupní vody 

pro přípravu TV. Dále pokud interval během provozního dne neodpovídá časovému využití 

potřeby TV dle vybraného užívacího profilu zóny, lze zadat vlastní dobu, po kterou               

se předpokládá potřeba TV. 

Typickým příkladem může být nadefinování provozní doby od 5h ranní do 23h 

večerní [7,15]. 

3.5.7. Roční dodaná  energie na osvětlení a spotřebiče 

Při návrhu osvětlení je důležité počítat s intenzitou osvětlení a prostorovým                  

i časovovým rozložením světelného toku. V každém z výpočtových intervalů musí být           

do posuzovaných zón budovy dodána energie pro zajištění optimální a požadované míry 

osvětlení prostoru podle platných hygienických a technických předpisů.  

Roční dodaná energie na osvětlení se stanoví jako součet měsíčních dodaných energií 

na osvětlění. Abychom roční dodanou energii mohli stanovit, je nutno do programu Energie 

zadat instalovaný příkon osvětlení v zóně. Ve většině případů tento příkon znám není, proto   

se zadávají následující hodnoty: činitel ovládání umělého osvětlení v závislosti na pronikání 

denního světla v řešené zóně, udržovací činitel, činitel konstantní osvětlenosti apod. 

Pokud se do vnitřních tepelných zisků započítávají zisky od spotřebičů, je z hlediska 

celkového pohledu na energetickou bilanci budovy korektní zohlednit spotřebiče i na straně 

spotřeby elektřiny. Z hlediska vyrovnané roční energetické bilance budovy je třeba buď 

spotřebiče ve výpočtu vůbec neuvažovat nebo je uvažovat důsledně na obou stranách 

energetické bilance [12,17]. 
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4. PRAKTICKÁ APLIKACE, STANOVENÍ ENEREGITCKÉ 

NÁROČNOSTI KONKRÉTNÍ BUDOVY 

Průkaz energetické náročnosti budov rodinného domu jsem vytvořila pomocí aplikace 

Energetika verze 2.0.1, ke které mám zakoupenou licenci od firmy Dektrade. Tento software 

byl spuštěn dne 29.3.2013 podle nové české legislativy, vyhlášky 78/2013 Sb. o energetické 

náročnosti budovy. Mezi hlavní výhody aplikace Energetika patří snadné ovládání                  

a  navigace, přehledné výstupy a grafické vyjádření výsledků ve formě vyhláškou 

předepsaného energetického štítku. Další výhodou je, že není nutnost instalace programu     

do počítače, aplikace pracuje na webovém serveru. Pro používání programu není vyžadováno 

žádné specifické nastavení počítače, protože pro práci s programem jsou klíčové pouze 

internetové prohlížeče. Webové aplikace využívají technologie, které jsou podporovány 

internetovými prohlížeči Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari a Opera. 

Abych mohla pro posuzovanou dřevostavbu vytvořit PENB, nejprve je potřeba objekt 

identifikovat a specifikovat jeho účel využívání. V tomto konkrétním přípdě se jedná              

o dřevostavbu s jednou bytovou jednotkou bez podsklepení, garáže a vestavěného podkroví, 

s jedním nadzemním podlažím. Stavba bude sloužit pro individuální bydlení stavebníka. 

Z hlediska ENB budu posuzovat dílčí energetické náročnosti na vytápění, vzduchotechniku, 

přípravu TV a osvětlení. 

Dřevostavbu je třeba nejprve geometricky rozdělit na jednotlivé zóny. V budově 

jednotlivé místnosti nepřevyšují 4K, poměr tepelných ztrát posuzovaného objektu je ve všech 

jeho místnostech téměř stejný, proto v  tomto případě RD rozdělím na zónu jedna. Zóna 1 

zahrnuje celou bytovou jednotku, do které patří obývací pokoj s kuchyní, ložnice, pokoj, 

šatna, koupelna, technická místnost s wc a komunikační prostory. 

 

Obr. 7  1.NP zvolené dřevostavby se zaznačením zóny 1 



  

28 

 

 

V rámci typu referenčního požadavku na zóny, zvolím novou budovu 

s předdefinovaným profilem užívání zóny rodinné domy – obytné místnosti, kde převládající 

návrhovou vnitřní teplotou dle ČSN 730540 – 2 odpovídá návrhové vnitřní teplotě většina 

prostor v budově. V tomto případě bylo zvoleno za návrhovou vnitřní teplotu 20 °C. 

Rozložení místností v budově je vyobrazeno na předchozím obrázku č.7. 

4.1. Popis okolí a pozemku 

Pozemek parc.č. 1636/3, 1634/3 k.ú. Mníšek pod Brdy, obec Mníšek pod Brdy,          

se nachází v zastavitelné ploše stanovené dle Územního plánu Mníšek pod Brdy, jako zóna   

11 – bydlení, to znamená, že pozemky jsou určeny k zastavění stavbou rodinného domu,          

kde bude preferována zástavba individuálními nadstandartními rodinnými domy s velkými 

výměrami parcel a s vysokými nároky na architektonickou kvalitu. Pozemek parc.č. 1636/3, 

1634/3 k.ú. Mníšek pod Brdy je mírně svažitý, zatravněný. Dosud nebyly zaznamenány 

zavodněné plochy.  

Pozemek stavby se nachází v klimatické oblasti I. v nadmořské výšce 384 m.n.m.,    

kde je vnější extremní návrhová teplota dle ČSN 73 0540-3 stanovena na -14 °C. 

Veřejná kanalizace se v současnosti v blízkosti stavby nenachází, proto bude 

splašková voda z objektu RD likvidována na pozemku stavebníka svedením do ČOV 

s membránovým čištěním. V blízkosti objektu není rovněž vybudován vodovodní řád, proto 

bude na pozemku stavebníka vyhloubena studna, která bude zdrojem pitné vody. Distribuční 

síť NN společnosti ČEZ Distribuce a.s. bude na pozemku stavebníka a přípojkou NN, 

ukončenou v HDS s elektroměrem na pozemku stavebníka. 

 

 

Obr. 8 Katastrální mapa p.č.1636/3, 1634/3 k.ú. Mníšek pod Brdy 
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4.2. Stavební konstrukce a jejich skladby 

V dalším kroku posuzování budovy se zaměřím na stavebně technické řešení               

a materiálové řešení posuzování budovy. Pro bezpochybnou analýzu je potřeba vycházet 

z kompletní projektové dokumentace, která je součástí diplomové práce. Tato projektová 

dokumantace je uvedena v příloze. 

Celý objekt je navržen jako dřevostavba v podélném konstrukčním systému. Objekt 

RD bude založen na pilotech, které budou ukončeny nad terénem. Podlaha 1.NP bude 

zhotovena z dřevěných nosníků STEICO 60x300mm v osové vzdálenosti 625mm uložených 

na impregnovaných nosných trámech uložených v podélném směru. Prostor mezi nosníky 

bude zateplen minerální vlnou STEICO ZELL tl.300mm. Nosný podklad podlahy 1.NP bude 

tvořen záklopem z desek OSB tl.18mm. Proti zemní vlhkosti bude podlaha chráněna difuzní 

fólií, uloženou ve spodní části podlahy. Pod fólií bude provedena odvětrávací mezera 

z dřevěných latí, na které bude ze strany terénu provedeno podbití z desek Cetris (ochrana 

skladby před vniknutím hlodavců). Pod terasou se vybetonuje ze dvou stran ztracené bednění  

a z jížní části se provedou monolitické patky, na kterých bude uložen nosný trám z KVH 

hranolů.  

Samotná konstrukce terasy pak bude z dřevěných profilů KVH, na kterých bude 

nášlapná vrstva dle výběru investrora. (dřevěná popř.plastová) Konstrukce podlahy 1.NP       

se zateplí izolací z podlahového polystyrenu EPS 100 tl. 100mm, na kterou bude položena 

OSB deska tl.22mm. Finální podlaha se zhotoví dle výběru investora. 

Svislé konstrukce budou provedeny jako dřevěné sloupkové z nosníku STEICO 

40x140mm v osové vzdálenosti 625mm s foukanou izolací z STEICO ZELL a oboustranným 

konstrukčním záklopem z exteriéru – dřevovláknitou deskou STEICO PROTECT a z interiéru 

deskou OSB 3 tl.15mm. Z vnitřní strany OSB desky bude provedena konstrukce předstěny 

pro vedení instalací, která bude tvořena z KVH hranolů 40/80mm. Mezi KVH hranoly          

se vloží tepelná izolace STEICO FLEX. tl.80mm. Vnitřní povrchy budou řešeny obkladem 

z SDK desek tl.12,5mm s požární odolností A1 (červený), v místnostech s vlhkým provozem 

bude instalován impregnovaný sádrokarton tl.12,5mm (zelený). Na ostřikových plochách 

bude proveden keramický obklad. Vnitřní konstrukce stěn budou provedeny z KVH hranolů 

60/100mm popř.z KVH hranolů 60/140 dle projektové dokumentace, mezi které se vloží 

minerální vlna KNAUF. Zaklopení vnitřních stěn je řešeno z obou stran obkladem z SDK 

desek tl.12,5mm. 

Fasáda objektu bude zateplena izolantem z dřevovláknité desky STEICO PROTECT 

tl.40mm, tepelnou izolací STEICO ZELL tl.360mm a bude opatřena exteriérovou silikátovou 

omítkou. Část fasády bude opatřena fasádním obkladem ze sibiřského modřínu, který bude 

připevněn na podkladním roštu. Sokl bude upraven dekorativní omítkou nebo dřevěným 

obkladem ze sibiřského modřínu v odstínu korespondujícím s fasádou. 

Konstrukce střechy je pultová. Nosné prvky budou z KVH hranolů 60/120mm v osové 

vzdálenosti 625mm. V úrovni stropu nad 1.NP bude konstrukce krovu svázaná stropnicemi 

STEICO 60x400mm v osové vzdálenosti 625mm, mezi které bude nafoukána tepelná izolace 

z STEICO ZELL tl.400mm. Pod stropnice příjde OSB deska tl.15mm, pod kterou se uloží 

tepelný izolace STEICO FLEX. Podhled 1.NP bude zavěšený z na CD profilech z desek SDK 

tl.12,5mm s požární odolností A1 (červený).  

Ze strany střešního prostoru bude na stropnice uložena TI STEICO THERM, na kterou 

příjde difúzní fólie, jako ochrana proti vlhkosti. Střešní konstrukce je tvořena z hranolu KVH 

60/120mm, na kterých je uložena OSB deska tl.22mm, plnící funkci záklopu. Finální vrstva 

krytiny bude tvořena z PVC fólie. 
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Výplně vnějších otvorů budou dřevěné s izolačním trojsklem. Vnitřní dveře budou 

obložkové, dýhové. Oplechování stavby z pozinkovaného plechu, s povrchovou úpravou 

poplastováním. Veškeré dřevěné prvky budou natřeny ochrannou lazurou.  

Stavba svým stavebně-technickým řešením respektuje požadavky na něj kladené dle 

vyhlášky č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Stavební objekt byl v rámci 

řešené projektové dokumentace navrhován na veškeré předpokládané budoucí zatížení po 

dobu životnosti stavby a ostatní zatížení dle současně platných norem                                      

a předpisů - tj. klimatické, užitné apod. 

Při návrhu konstrukcí z hlediska prostorového uspořádání, dimenzí jednotlivých prvků 

apod. bylo přihlédnuto, jak k odezvě konstrukce proti ztrátě únosnosti (1.MS), tak proti 

přetvoření (2.MS). Návrh konstrukcí bezpečně vyhovuje tomuto zatížení. Projektová 

dokumentace počítá s osazením domu do I. sněhové oblasti, dle ČSN EN 1991-1-1-3Z1 

(2006) a II. větrné oblasti, dle ČSN 73 0035. Statický posudek je předmětem části D.1.2 této 

projektové dokumentace. 

V projektové dokumentaci jsou použity standardní stavební materiály, kde jednotlivé 

stavební a technologické postupy jsou stanoveny výrobcem. Běžné stavební práce, 

technologie, postupy, stanovení kvality jakosti, kontroly jsou popsány v ČSN a normách s tím 

souvisejících a jsou úkolem dodavatele stavby. 

 

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

 

Obr. 9 Rámování metodou SMART FRAMING 
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4.3. Součinitel prostupu tepla – obalové konstrukce 

Program Energie prozatím neumožňuje výpočet součinitele prostupu tepla, proto byl 

výpočet součinitele prostupu tepla zpracován v programu Teplo od Svobody, staženého 

z webových stránek fakulty stavební VŠB – Technické univerzity v Ostravě. 

Ze skladeb, které jsou uvedeny v kapitole 4.2, sestavím konstrukční skladby, které       

‟  obalují „ zónu. Pro přehled rozdělím konstrukce na průsvitné ( okna ) a neprůsvitné                 

( obvodové stěny, podlahy, strop, střecha a výplňové konstrukce – dveře ). 

4.3.1. Neprůsvitné konstrukce 

Součinitel prostupu tepla jednotlivých skladeb vyjadřuje schopnost soustavy, tvořené 

dvěma plynnými nebo kapalnými prostředími a jedním metrem čtverčním stěny mezi nimi je 

schopen přenášet teplo. Stanovuje se z tepelného odporu skladby konstrukce a odporů při 

přestupu tepla na vnitřní a vnější straně konstrukce dle vztahu: 

U
1

RT

1

Rst R Rse
 R

d
       (18) 

kde U – součinitel prostupu tepla (W/m
2
.K) 

 RT – odpor skladby konstrukce při prostupu tepla (m
2
.K/W) 

 RSi – odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (m
2
.K/W) 

 RSe – odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (m
2
.K/W) 

 R – tepelný odpor konstrukce nebo jejího výseku (m
2
.K/W) 

 � – součinitel tepelné vodivosti (W/m.K) 

 d – tloušťka vrstvy konstrukčného prvku (m) 

 

Tabulka 5 Hodnoty odporu přestupu tepla dle ČSN 730540 

Odpor při přestupu tepla 

na vnitřní straně 

konstrukce       

Rsi(m2K/W) 

  
  

pro neprůsvitné 

konstrukce 
  0,25 

Svislá konstrukce 
  

pro vúplně otvorů   0,13 

    tepelný tok nahoru   0,1 

Vodorovná konstrukce 
  

tepelný tok dolů   0,17 

Odpor při přestupu tepla 

na vnější straně 

konstrukce 

      Rse(m2K/W) 

zimní období       0,04 

zimní období (nadmořská 

výška >1000 m.n.m.) 
      0,03 
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Návrhové hodnoty odporu přestupu tepla na vniřní a vnější straně konstrukce v tabulce 

č.3 jsou převzaty z normy ČSN 730540 – 2. Další důležitou veličinou, která vstupuje            

do výpočtu je součinitel tepelné vodivosti. Tuto hodnotu stanovujeme podle informací 

výrobce nebo ze stavebních katalogů. Tloušťku konstrukce zjisíme z výpisu legendy 

materiálu v projektové dokumentaci, technických zprávách nebo přímo ve výkresech.  

a) Skladba obvodového zdiva 

Dřevěná konstrukce tl.515mm 

- Silikátová omítka     tl.5mm 

- Dřevoláknité desky STEICO PROTECT  tl.40mm  

- SW 60/360 + TI SEICO ZELL   tl.360mm 

- OSB 3 SUPERFINISH ECO P+D   tl.15mm 

- Předstěna z KVH 40/80 + STEICO FLEX  tl.80mm 

- SDK desky např.Rigips    tl.12,5mm 

 

RT = 12,58 m
2
K/W 

U = 0,08 W/m
2
K  < UN20 = 0,20W/m

2
K   SPLNĚNO 

 

Tabulka 6 Výpočet součinitele prostupu tepla – Obvodová konstrukce 1 

 

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.
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Dřevěná konstrukce tl.557mm 

- Dřevěná fasáda – Sibiřský modřín   tl.19mm 

- Podkladní rošt 50/30    tl.30mm 

- Difúzní fólie 

- Dřevoláknité desky STEICO PROTECT  tl.40mm  

- SW 60/360 + TI SEICO ZELL   tl.360mm 

- OSB 3 SUPERFINISH ECO P+D   tl.15mm 

- Předstěna z KVH 40/80 + STEICO FLEX  tl.80mm 

- SDK desky např.Rigips    tl.12,5mm 

 

RT = 12,66 m
2
K/W 

U = 0,08 W/m
2
K < UN20 = 0,20W/m

2
K   SPLNĚNO 

 

Tabulka 7 Výpočet součinitele prostupu tepla – Obvodová konstrukce 2 

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

 

b) Skladba konstrukce podlahy 

Podlahová konstrukce tl.507mm 

- Finální podlaha/keramická dlažba   tl.15mm 

- OSB 3 SUPERFINISH ECO P+D   tl.22mm 

- EPS 100 Z      tl.100mm 
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- OSB SE      tl.18mm  

- SW 60/360 + TI SEICO ZELL   tl.300mm 

- Difúzní fólie 

- Podkladní rošt z trámků 400/100   tl.40mm 

- Cetris deska      tl.12mm 

 

RT = 10,54 m
2
K/W 

U = 0,09 W/m
2
K < UN20 = 0,30W/m

2
K   SPLNĚNO 

 

Tabulka 8 Výpočet součinitele prostupu tepla – Podlaha 

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

 

c) Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce tl.507mm 

- SDK desky např.Rigips    tl.12,5mm 

- CD profily      tl.2,5-3,5mm 

- TI STEICO FLEX     tl.80mm 

- OSB 3 SUPERFINISH ECO P+D   tl.15mm  

- SW 60/360 + TI SEICO ZELL   tl.400mm 

- TI STEICO THERM    tl.40mm 

- Difúzní fólie 
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RT = 13,72 m
2
K/W 

U = 0,07 W/m
2
K < UN20 = 0,16W/m

2
K   SPLNĚNO 

 

Konstrukce střechy tl.37mm  

- Hranoly z KVH 60/120    tl.12,5mm 

- OSB SE      tl.22mm 

- POLYPROPYLOVÁ TEXTÍLIE   

- PVC FÓLIE      tl.1,8-2mm 

 

Tabulka 9 Výpočet součinitele prostupu tepla – Stropní konstrukce 

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

 

 

4.3.2. Průsvitné konstrukce 

Mezi průsvitné konstrukce řadíme všechny prvky na obálce budovy se skleněnou 

výplní, které umožňují prostup slunečního záření. V této dřevostavbě se tedy jedná o všechny 

okenní konstrukce. Ve většině případů výrobci uvádějí součinitel prostupu tepla zasklení, 

rámu i distančního rámečku, proto tuto hodnotu není nutné počítat. Pro ilustraci započítaných 

vlivů uvádím výpočetní vztah dle ČSN 73 0540 – 3. 

 

Uw,u

Ag Ug A f U f lg g

Ag A f
     (W/m

2
.K)               (19) 
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kde Uw,u – součinitel prostupu tepla okna (W/m
2
.K) 

 Ug – součinitel prostupu tepla zasklení (W/m
2
.K) 

 Uf – součinitel prostupu tepla rámu (W/m
2
.K) 

 Ag – plocha viditelné části zasklení (m
2
) 

 Af – plocha okenního rámu a rámu křídla (m
2
) 

�g – lineární činitel prostupu tepla styku rám/zasklení včetně vlivu distančního rámečku 

izolačního skla (W/m
2
.K) 

 lg – délka viditelného obvodu zasklení (m) 

  

   

Tabulka 10 Specifikace okna EURO – SOFTLINE 92 

Okno dřevěné - EURO - SOFTLINE 92 

Součinitel prostupu tepla celé 

výplně včetně rámu 
U = 0,92W/m2K 

Součinitel prostupu zasklení Ugl = 0,59W/m2K 

Činitel propustnosti slunečního 

záření zasklením 
ggl,kolmá = 0,70 

Emisivita povrchu zasklení εgl = 0,89  

Podíl plochy neprůsvitných částí 
výplně ku celkové ploše výplě 

fF = 0,25 

Požadavek na konstrukci pro 

základní teplotní rozdíl 

výplň otvoru ve vnějšá stěně z 

vytápěného prostoru do 

venkovního prostředí 

Základní hodnota limitního 
požadavku dle ČSN 73 0540-2 

UN,20 = 1,50 W/m2K 

  
Urec,20 = 1,20 W/m2K 

 

V aplikaci Energie navíc určujeme činitele propustnosti slunečního záření zasklením, 

emisivitu povrchu zasklení a podíl plochy rámu v průsvitné části obvodového pláště             

ku celkové průsvitné ploše obvodového pláště. V tomto případě zvolených okenních prvků 

posuzované dřevostavby je hodnota celkové propustnosti slunečního záření jednotná a to 

g=0,7 (hodnota termoizolačního trojskla). Emisivita povrchu zasklení pro typ zvolených 

okenních prvků je �gl=0,89 dle ČSN 73 0540-3. Specifikaci vchodových dveří obsahuje 

stejné hodnoty jako okenní prvky z důvodu stejného výrobce a dodavatele. 

Vzhledem k tomu, že výpočet solárních zisků je zavislý na orientaci oken a dveří, 

v tabulce níže uvádím jednotlivé výplňové konstrukce podle orientace k světovým stranám. 

Tabulka 11 Výplňové konstrukce 
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Označení 
U 

(W/m2K) 
A (m2) Orientace Sklon Fsh,gl (-) Fsh,O (-) 

VYP -1(okno) 0,92 1,1 Sever 90° 1 0 

VYP -8(okno) 0,92 4,83 Západ 90° 1 0 

VYP -9(okno) 0,92 13,98 Jih 90° 1 1 

VYP -

10(dveře) 
1,1 2,1 Sever 90° 1 0 

VYP -

11(dveře) 
1,1 2,3 Západ 90° 1 1 

    

4.4. Zadání specifikací pro výpočet stavebních prvků a konstrukcí 

Jednozónové objekty jsou vždy jednodušší než hodnocení zón vícezónových. Pokud je 

budova charakterizovaná více zónami a provede se sloučení více zón do zóny jediné, je nutné 

stanovit vnitřní teplotu v této zóně výpočtem. Vnitřní teplota se stanovuje váženým průměrem 

přes měrné tepelné ztráty dílčích částí zóny nebo přes půdorysné plochy popř.objemy dílčích 

částí zóny.  

Vzhledem k tomu, že výpočet aplikuji na jednopodlažní rodinný dům tvaru obdelníku, 

který má ve všech místnostech shodné vytápění i větrání, nabízí se pro výpočet jednodušší 

řešení, rozdělení objektu pouze do jedné zóny.   

4.5. Tepelné vazby 

Průměrný vliv všech tepelných vazeb lze stanovit při znalosti lineárních a bodových 

činitelů tepelných vazeb výpočtem. V programu energie se momentálně tepelné zisky 

zadávají manuálně, kdy lze pouze zadat paušální přirážku na tepelné vazby. 

Přibližně expertním odhadem dle celkové úrovně řešení TNI 730330, lze tepelné 

vazby stanovit: 

a) Nejvyšší – je zajištěna souvislost tepelně izolačních vrstev ve všech napojení, 

převážně v neztenčené tloušťce podle nejlépe dostupných technických možností: 

0% 

b) Vysoká – je zajištěna souvislost tepelně izolačních vrstev ve všech napojeních, 

převážně v neztenčené tloušťce: 2% 

c) Střední – je zajištěna souvislost tepelně izolačních vrstev téměř ve všech 

napojeních: 5% 

d) Nízká – není zajištěna souvislost tepelně izolačních vrstev téměř ve všech 

napojeních: 10% 

e) Velmi nízká – není zajištěna souvislost tepelně izolačních vrstev se zvláště 

významnými důsledky: 20% 
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4.6. Systém vytápění 

Hlavním zdrojem tepla pro tuto dřevostavbu je rekuperační jednotka KAPPA 4V , 

zdrojem bivalentním jsou krbová kamna SALERO s výkonem 2 - 4kW. 

a) Rekupereční jednotka Duplex KAPPA 4V 

Jednotka řady Kappa 4V je určena pro dvouzónové cirkulační teplovzdušné vytápění   

a současně pro komfortní řízené větrání s rekuperací tepla. Jednotka je vhodná především pro 

nízkoenergetické a pasivní rodinné domy. Předností je užití EC ventilátorů  

čerpadel, snižující spotřebu elektrické energie při provozu. Cirkulační ventilátor je typu          

„ volného oběžného kola “, které má nižší provozní 

EC ventilátorů. Systém tlakového řízení větrání zajišťuje rovnotlak v objektu ve všech 

provozních režimech VZT systému. Součástí jednotky Kappa 4V je vestavěné tepelné 

čerpadlo vzduch - voda ve splitovém provedení ( s oddělenou venkovní jednotkou ),               

a topenářská sestava pro řízení teploty topné vody. Jako volitelné příslušenství je k dispozici 

solární nebo druhá směšovací sada, případně přepínací uzel pro nabíjení horní nebo dolní části 

akumulačního zásobníku IZT. Venkovní jednotka tepelného čerpadla je vybavena řízením 

otáček kompresoru a oběhová čerpadla obsahují úsporné EC motory. Jednotka Kappa 4V je 

dodávána včetně regulačního modulu, ovladače CP 18 RD, venkovního čidla a regulátoru RG 

21 - 2 pro řízení tepelného čerpadla, bivalentního zdroje ( dvou elektrospirál 

kamen, solárního systému a jednoho ekvitermního okruhu. Regulátor RG 21 je možné 

jednoduše umístit na zásobník řady IZT-U. 

  

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

 

Obr. 10 Integrovaný systém vytápění, větrání, pasivního chlazení a ohřevu TUV s TČ. 1 – 

Tepelné čerpadlo (TČ), 2 – Zásobník TV, 3 – Teplovzdušná jednotka 

Oproti skladebnému řešení má kompaktní koncepce jednotky Kappa 4V mnoho 

výhod. Patří mezi ně výrazná úspora instalačního prostoru v technické místnosti, včetně 

úspory prostoru pro doplňující topenářské komponenty na zdech, zjednodušení propojení 

zajišťující nižší náklady na montáž, zlepšení vzhledu instalace, snížení tepelných ztrát            

a v neposlední řadě i omezení možnosti chyb při montáži.  
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Výhodou je také integrace zdroje tepla/chladu ve společné skříni s teplovzdušnou 

jednotkou DUPLEX. Napojením na kombinovaný zásobník tepla IZT zajistí jednotka 

DUPLEX Kappa 4V i ohřev teplé vody. Zásobník IZT slouží jako bivalentní zdroj tepla         

a umožňuje napojení dalších zdrojů. 

V budoucnu se dále uvažuje o napojení solárních kolektorů, které zmiňovaná jednotka 

umožňuje. Solární kolektory budou sloužit pouze pro ohřev teplé vody. 

 

b) Krbová kamna SALERO 

Výkonem 2 – 4 kW je SALERNO optimálně dimenzováno pro vytápění prostoru        

o objemu 40 až 50 m
3
. Potřebý výkon u nízkoenergetických staveb se v tomto případě 

pohybuje mezi 1,5 až 3,5 kW. Krbová kamna či krbová vložka o nominálním výkonu 5 kW 

předává tudíž automaticky více tepla, které zbytečně zatěžuje jak stavbu tak i jejich uživatele. 

Výkon krbových kamen by se měl vždy orientovat na skutečnou tepelnou potřebu 

vytápěného prostoru, v opačném případě topidlo pracuje neefektivně a tím i nečistě a draze. 

Předimenzovaná kamna ve vytápěném prostoru jsou neustále provozována se sníženým 

přívodem spalovacího vzduchu, aby nedocházelo k přetápění místnosti. Ve skutečnosti 

dochází v důsledku příliš velké spalovací komory a nedostatečnému přívodu vzduchu             

k nedokonalému spalování, vyšší spotřebě paliva a značnému znečištění skla.  

Především zásluhou speciální konstrukce topeniště s externím přívodem vzduchu je 

umožněno vytápění v požadovaném výkonovém rozsahu 2 až 4 kW. Optimální přizpůsobení 

skutečné tepelné potřebě zabrání předimenzování a následné „přetopení” prostoru, šetří 

energii a emise. Pomocí externího přívodu vzduchu (CPV) lze navíc kamna provozovat 

nezávisle na vzduchu v místnosti, čímž je zaručeno hygienické prostředí, kde není nadměrně 

spotřebováván kyslík a přirozenou výměnou vzduchu je zajištěna i únosná mez CO2. 

Díky speciální konstrukci topeniště a externímu přívodu spalovacího vzduchu je           

s tímto novým modelem o 20 % snížena hranice výkonu, kterou dosahují běžně dostupné 

výrobky. Kamna tak předávají méně tepla při dodržení optimálních spalovacích podmínek, 

přesně dle požadavků nízkoenergetických staveb. Pro uživatele to znamená menší spotřeba 

paliva, méně čištění, více komfortu a velký přínos životnímu prostředí. 
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Obr.11 – Schéma krbových kamen Salero  

Pro zadání dat do aplikace Energie zcela postačí výše uvedené údaje. Jako tepelný 

zdroj 1 jsem zvolila tepelné čerpadlo vzduch – voda, které je součástí jednotky Atrea duplex 

KAPPA 4V, která se nachází v zóně jedna. Typ paliva pro provoz pohonu je elektrická 

energie, zdroj nízkopotenciálního tepla je zvolený vzduch. Dále je nutné zadat topný faktor, 

sezónní topný faktor a tepelný výkon zdroje při výše uvedených charakteristikách. Dalšími 

důležitými daty pro správný výpočet je typ regulace, činitel regulace zdroje a příkon pohonu. 

Všechny tyto uvedené hodnoty, bychom měli získat od dodavatele. 

Jako tepelný zdroj 2 jsou zvoleny krbová kamna, která se nachízí rovněž v zóně jedna. 

Pro provoz tohoto tepelného zdroje bylo jako palivo zvoleno kusové dřevo a dřevní štěpka. 

Dále byly zadány hodnoty tepelného výkonu zdroje tepla, sezónní účinnost výroby energie 

zdrojem, dle vyhlášky č.148/2007 Sb., typ regulace zdroje a činitel regulace tepelného zdroje. 

Po dosazení těchto hodnot podle výpočtu uvedeném v kapitole 3.5.2 jsme získali 

hodnotu měrné dílčí dodané energie na celkovou energeticky vztaženou plochu. V tomto 

případě měrná dílčí dodaná energie na vytápění vyšla 36,49 kWh/(m
2
.rok) a hodnota celkové 

dodané energie činí 8,3 MWh/rok. 
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4.7. Ohřev teplé vody 

Jak už bylo zmíněno, teplá voda bude ohřívaná pomocí jednotky tepelného čerpadla, 

které je součástí jednotky Duplex Kappa 4V a bude hrazena do zásobníku IZT-U, který bude 

umístěn v technické místnosti. Zásobníky IZT-U jsou určeny pro akumulaci tepla, přípravě 

topné vody a hlavně pro zajištění ohřevu TV v průtočných nerezových výměnících. Díky 

tomu je zajištěn dokonalý hygienický ohřev TV s vyloučením bakterií legionella. 

Tato řada zásobníků umožňuje napojení tepelných čerpadel, solárních kolektorů, 

krbových a peletkových kamen. Zásobník IZT-U bude o objemu 500l, účinnost přeměny 

elektrické energie u tohoto zásobníku činí cca 98% a voda bude ohřívána na 60 °C. 

Krom zmíněného objemu zásobníku vody je pro výpočet potřeba zadat také typ 

způsobu připravy teplé vody. V tomto případě bude způsob zásobníkový. Mezi další vstupní 

hodnoty patří tepelné ztráty zásobníku, tepelné ztráty potrubí a celková délka distribuční 

větve, které jsou stanoveny na základě normy TNI 7300331. Po dosazení těchto zmiňovaných 

hodnot je potřeba přiřazení podílu potřeb TV k jednotlivým distribučním větvím systému 

přípravy TV a podílu dodávky tepla na krytí spotřeby tepla pro jednotlivé systémy ohřevu TV 

z navolených tepelných zdrojů. Ohřev TV je v tomto případě 100 % pokryt dodávkou tepla  

ze zdroje 1 – pomocí ohřívací jednotky Duplex Kappa 4V. Měrná dílčí dodaná energie na 

ohřev TV je 26,9 kWh/(m
2
.rok), je tedy zařazena do skupiny B.  

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

 

Obr.12 – Zásobník IZT – U, 500l, levé a pravé provedení 

4.8. Umělé osvětlení 

Světelně technické výpočty pracují s mnoha parametry  (intenzita denního i umělého 

osvětlení, světelná odraznost stěn, stropu i nábytku, přesné umístění svítidel a jejich 

charakteristiky - např. křivka svítivost apod.) Proto by si každý vlastník bytu či domu měl     

ve vlastním zájmu nechat spočítat své osvětlení a případně ho dle výsledků upravit. V praxi        

a projektech se tedy ve většině případů počítá s minimální hranicí pro plně dostačující denní 

osvětlení. 

Převážnou část osvětlovacích těles intgrovaných v budově, budou tvořit kompaktní 

úsporné zářivky. Ovládání osvětlení bude zajištěno vypínači a přepínači umístěnými u vstupů 

do jednotlivých prostorů a z místa určeného investorem. V navrhované dřevostavbě je                 

http://www.lustry-svitidla.cz/vypocet-cinitele-odrazu-mistnosti
http://www.lustry-svitidla.cz/umisteni-svitidel
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v provozních hodinách počítáno s minimální hranicí pro plně dostačující denní osvětlení 

5000lx. Samotný postup hodnocení energetické náročnosti umělého osvětlení a návrh 

osvětlovací soustavy a hodnocení její spotřeby vychází z TNI 730327. Pro uvedenou 

dřevostavbu měrná dílčí dodaná energie na osvětlení vyšla 4,1 kWh/(m
2
.rok), je tedy zařazena 

do skupiny C.  

4.9. Návrhové opatření a závěrečné hodnocení 

Posuzovaná dřevostavba prostřednictvím výpočtu na základě dat z projektové 

dokumentace, technických listů výrobce a pohovoru s investorem byla klasifikovaná třídou A, 

tedy mimořádně úsporná s měrnou hodnotou 70,4 kWh/(m
2
.rok). Hodnoty dílčí dodané 

energie shrnuje tabulka č.11 . 

Tabulka 12 Dílčí dodané energie  

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

 

V posuzované dřevostavbě je v budoucnu počítáno s úsporným opatřením v podobě 

solárních kolektorů pro ohřev TV, které přispějí ke snížení dodané energie pro ohřev teplé 

vody. Energeticky úsporná opatření jsou považována za ekonomicky efektivní pro snižování 

energetické náročnosti budovy pokud jsou investiční výdaje na danou realizaci rovny nebo 

nižší než čistá současná hodnota budoucích úspor energie v přímých nákladech na energii. 
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5. ZÁVĚR  

Průkaz energetické náročnosti budovy se skládá z protokolu povinně obsahujícího 

popis budovy a její energetický systém, energetickou bilanci budovy, doporučení pro snížení 

energetické náročnosti budovy, dobu platnosti PENB a identifikační údaje o jeho zhotoviteli. 

Povinnou součástí PENB je rovněž grafické znázornění energetické náročnosti budovy.  

Snižující se požadavky na projektovou dokumentaci pro stavební řízení se negativně 

podepisuje v procesu zhotovování PENB. Podklady pro PENB jsou často nedostatečné a celý 

proces prodlužují. Ne vždy je tedy zákonem uložené snížení nároků přínosem.  

Při návrhu novostavby, která musí splňovat celou řadu požadavků ( estetických, 

ekonomických, energetických ) je velkou výhodou to, že krom zhotovitele Průkazu 

energetické náročnosti budovy jsem také projektantem této dřevostavby. Důkladně tudíž 

znám konstrukční systém budovy, a to jak materiálů, které jsou v projektu navrženy, tak         

i systému vytápění, větrání, ohřevu teplé vody a osvětlení. Efektivní příprava a distribuce 

technického zařízení budovy ( vytápění, větrání i příprava TUV ) je nedílnou součástí celkové 

koncepce energetického systému nejen v této budově. 

Cílem výpočtové části této práce bylo posouzení dřevostavby z hlediska energetické 

náročnosti v programu Energie verze 2.0.1 a zhotovení průkazu energetické náročnosti 

budovy. Zhotovený průkaz ENB tvoří protokol a grafické znázornění informující o celkově 

dodané energii dřevostavby, která činí 70,4 kWh/m
2
.rok a je tedy zařažena do třídy                

A – mimořádně úsporná. 

Nízká spotřeba tepla nutně neznamená nízké provozní náklady stavby. Společnost,       

a projektanti především, by si tedy měla uvědomit, že platíme nejen za energie pro vytápění, 

ale také za energie pro ohřev TUV. Spotřeba energie pro ohřev TUV je v pasivním                 

a nízkoenergetickém domě zhruba stejná jako spotřeba energie na vytápění. Pokud                

se soustředíme jen na parametr ( např. Pasivní dům je definován spotřebou tepla na vytápění 

do 50 kWh/m
2
 za rok ), který se týká právě jen vytápění, může nám uniknout možnost snížit 

spotřebu energie pro ohřev vody. 

Vzhledem k tomu, že hodnota dílčí dodané energie pro ohřev teplé vody v této 

dřevostavbě činí 26,9 kWh/(m
2
.rok), a patří tedy do třídy B, rozhodl se investor pro investici 

do solárních panelů. Díky tomu  se spotřeba energií sníží na hodnotu splňující třídu A. 

Nízká spotřeba domu je určitou jistotou v době, kdy ceny energií neustále rostou. 

Rozhodování o dlouhodobých investicích, kterými investice do bydlení a volby způsobu 

vytápění bezesporu jsou, je ovlivněna mnoha faktory. Většina investorů plánuje stavbu 

využívat po mnoho desetiletí, proto by neměli podcenit samotný návrh technického zařízení 

budov. V těchto případech může být vyšší počáteční investice výhodnější.  

Dobu návratnosti investice nelze obecně a jednoznačně určit. Každý projekt vyžaduje 

individuální přístup a dobrou nejen finanční rozvahu. Nepříliš optimistickou jistotou je,         

že energie budou nadále dražší. Pokud se v dnešní době tedy rozhodneme pro stavbu 

rodinného domu na celý život, pasivní či nízkoenergetický dům je tím nejlepším důchodovým 

spořením. 
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