
  



  



  



  

 



  

Abstrakt: 

Bakalářská práce se zabývá ztrátami tepla v budovách, příčinami těchto úniků a 
možnými nápravami k úspoře energií, které na vytápění objektu vynakládáme. V tomto 
smyslu jsou nejlepší nízkoenergetické budovy, u kterých můžeme dosáhnout za určitých 
podmínek dobrých výsledků a kterým se práce také částečně věnuje. Praktická část se zabývá 
přestupem tepla přes stěnu a to v případě s tepelnou izolací a bez ní, a úsporou tepla 
z hlediska výběru materiálu u oken. Bakalářská práce se zamýšlí nad úsporou energií a tím 
i k šetrnosti k životnímu prostředí. 

 

Klíčová slova: 

• tepelné ztráty nízkoenergetických budov 

• možnosti snižování tepelných ztrát 

• tepelné ztráty u zdí a oken 

• fosilní paliva používaná k vytápění budov 

 

Abstract: 

Bachelor‘s thesis deals with the heat losses in buildings, causes and possible axle to 
save energy in process of heating the buildings. In this sense, the best low-energy buildings, 
which can be achieved under certain conditions, performing well and which work well as part 
of deals. The practical part deals with the heat transfer through the wall with and without 
thermal insulation as well as the heat savings depending on the material selection of windows. 
Bachelor`s thesis the slew of the energy savings and thus the environmental friendliness. 

 

Keywords: 

• heat lossses in buildings 

• possibility of reducing heat loss 

• heat loss from the walls and windows 

• fosil fuels used for heating buildings
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SEZNAM POUŽITÝCH VELI ČIN 

Název       značka   jednotka 

součinitel přestupu do stěny    α   W.m-2.K-1 

součinitel tepelné vodivosti    λ   W.m-1.K-1 

součinitel tepelné vodivosti sádrové stěny  λ1   W.m-1.K-1 

součinitel tepelné vodivosti omítky   λ2   W.m-1.K-1 

součinitel tepelné vodivosti omítky   λ3   W.m-1.K-1 

doba topné sezóny     τ   sec 

součinitel sáláním     C0   W.m-2.K-1 

tloušťka stěny      d   m 

obsah vodíku v hořlavině    Hh   1,% 

součinitel prostupu tepla    kj   W.m-2.K-1 

přirážka na vyrovnání vlivu chl. kon st.  p1   1 

přirážka na urychlení zátopu    p2   1 

přirážka na světovou stranu    p3   1  

celková tepelná ztráta     PC   W 

teplo sdílené vedením (kondukcí)   Pd   W 

teplo sdílené pocením (evaporací)   Pev   W 

teplo sdílené proděním (konvekcí)   Pk   W 

celkový tělesný metabolismus   Pm   W 

základní ztráta prostupem tepla   Po   W 

ztáta prostupem tepla     Pp   W 

teplo sdílené zářením (radiací)   Pr   W 

množství tepla, které přestoupí do stěny  Ppr   W 

množství tepla  prostupem    Ppro   W 

teplo sdílené dýcháním (respirací)   Přes   W 

množství tepla předávaného sáláním   Psa   W 

ztráta větráním      PV   W 

množství tepla prošlého stěnou   Pved   W 

trvalý tepelný zisk     Pz   W 

hustota tepelného toku    q   W.m-2 

množství tepla      Q   KJ.kg-1 

výhřevnost hořlaviny     Qi   KJ.kg-1 

spalné teplo hořlaviny    QS   KJ.kg-1 

tloušťka sádrové stěny    s1   m 
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tloušťka omítky     s2   m 

tloušťka omítky     s3   m 

plocha stěny      S   m2 

teplota jednotlivého povrchu    Si   m2 

ochlazovaná vnitřní teplota místnost   Sj   m2 

povrchové teploty stěny, teplota tekutiny  t1   °C 

povrchové teploty stěny, teplota tekutiny  t2   °C 

výpočtová venkovní teplota    te   °C 

výpočtová teplota prostředí (vně.str.konst.)  tej   °C 

teplota exteriéru     tex   °C 

výsledná teplota     tg   °C 

výpočtová vnitřní teplota místnosti   ti   °C 

teplota interiéru     tin   °C  

účinná teplota okolních ploch   tu   °C 

teplota vzduchu v místnosti    tv   °C 

absolutní teplota sálavé plochy   T   K 

objemový průtok větracího vzduchu   Vv   m3.s-1  

průměrná cena za GJ     z   Kč 
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1  ÚVOD 

Problematika úspory energií se v současné době stává globálním tématem. Stavby jsou 
v celosvětovém měřítku poměrně velkým spotřebitelem energie. Už z tohoto faktu vyplývá 
nutnost se tímto tématem důkladně zabývat. Jde o to, že výroba energie je poměrně drahá 
a má své negativní vlivy na životní prostředí. Hlavním zdrojem energií jsou fosilní paliva, 
které v současné době jsou nepostradatelné pro globální ekonomiku. Dnes se denně 
těží 13 miliard litrů ropy a spotřeba stále vzrůstá. 

Naše energetika patří v rámci Evropy k nejméně soběstačným zemím. Jen na provoz 
staveb je spotřebována třetina energie z národního hospodářství. Protože se jedná o velmi 
vysoký podíl, v rámci stavebnictví a architektury by mělo být věnováno více pozornosti 
konstrukci a zvoleným materiálům včetně realizace konkrétních opatření. 

Toto téma bakalářské práce jsem si vybral, protože jsem již v minulosti pracoval 
ve firmě zabývající se stavbou nízkoenergetických dřevostaveb. Také mě v průběhu studia 
předmětu Sdílení tepla a proudění zaujalo téma prostupu tepla materiály. Tímto konkrétním 
tématem se i zabývám v mé bakalářské práci ve výpočtové části. 

Hlavním cílem této bakalářské práce je charakterizovat možné ztráty tepla při výtápění 
objektu a navrhnout možnosti jejich snížení. Aby náklady nebyly zbytečně vysoké, bylo nutné 
zohlednit teplotní podmínky, jež jsou dostačující k dosažení tepelné pohody člověka. V té 
souvislosti jsem v rámci své bakalářské práce věnoval pozornost zařízením určeným ke 
spalování fosilních paliv. Výpočtová část se zabývá tepelnou ztrátou prostupu tepla přes 
stěnu, konkrétně rozdílem tepelného toku (v případě zateplené i nezateplené stěny) a ztrátou 
tepla přes okno dle zvoleného materiálu. Zde jsou zjištěny konkrétní hodnoty pro danou 
konkrétní lokalitu (průměrné měsíční teploty v topné sezóně), přičemž výsledek tvoří náklady 
vynaložené na úniky tepla. Věřím, že díky tomu si čtenář bude moci vytvořit ucelenou 
představu o nákladech způsobených tepelnými úniky. 
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2   TEORETICKÝ ROZBOR SDÍLENÍ TEPLA VYTÁP ĚNÝCH 
BUDOV 

Při vytápění objektu jsou pro nás hlavní cíle dosažení příjemného pocitu (tepelná 
pohoda), dosažení teploty, která nebude ohrožovat dobrý stav objektu a jeho funkčnost [1]. 

Pro vytápění budeme klást i určité požadavky na vytápěcí zařízení. Je třeba zde 
zohlednit z tepelné technického hlediska odpor stavebních konstrukcí, teplotní útlum, 
tepelnou jímavost podlahových konstrukcí, tepelnou stabilitu místnosti. Kondenzaci vlhkosti 
ve stavebních konstrukcích a vzduchovou propustnost stavebních konstrukcí (spáry, styky). 
Vytápěcí zařízení by mělo být navrženo tak, aby bylo dosaženo optimálních parametrů 
tepelné pohody a byl jeho provoz ekonomický. 

2.1   Tepelná pohoda 
Stav tepelné pohody lze docílit odváděním produkovaného tepla s povrchu těla. Teplo 

se odvádí sáláním, prouděním, dýcháním a pocením. Stav tepelné rovnováhy člověka lze 
obecné vyjádřit rovnicí viz níže ve vztahu (1). 

resevrkdm    PPPPPP ++++=      (W) (1) 

kde Pm je celkový tělesný metabolismus  (W), 
 Pd - teplo sdílené vedením (kondukcí)  (W), 
 Pk - teplo sdílené proděním (konvekcí)  (W), 
 Pr - teplo sdílené zářením (radiací)  (W), 
 Pev - teplo sdílené pocením (evaporací)  (W), 
 Pres - teplo sdílené dýcháním (respirací)  (W). 

Každá ze složek v rovnici tepelné rovnováhy má rozdílnou váhu. Prakticky 
zanedbatelné hodnoty má teplo odváděné vedením, dýcháním a pocením. Zásadně je ale 
ovlivňována odváděním sáláním a prouděním (cca 75 %). 

2.2   Tepelně vlhkostní mikroklima 
Nutnou podmínkou pohody člověka je dosažením stavu prostředí, kdy může pracovat 

s největším výkonem, zdravotně nezávadně žít a odpočívat. Tato pohoda je závislá na teplotě 
vzduchu, okolním stěn a ploch, rychlosti proudění a jeho vlhkosti, tepelně izolační vlastnosti 
oděvu, čistotě okolního vzduchu, hladině hluku, intenzitě osvětlení, elektrostatickému poli 
a počtu a převažující polaritě iontů v ovzduší. Nejdůležitější jsou zde první dva uvedené 
termíny, které tvoří tepelné a vlhkostní toky- tepelně vlhkostní mikroklima.  

Tepelná a vlhkostní pohoda se hodnotí podle platných fyzikálních zákonů 
(objektivně), podle pocitů konkrétního člověka, které se mohou jednotlivě lišit (subjektivně) 
a podle hledisek celospolečensky platných norem, která stanovují obecná kritéria pro teplotu, 
vlhkost a rychlost proudění vzduchu a další požadavky. Toto vlhkostní mikroklima je 
vytvářeno především kvalitním zařízením (vzduchotechnika a vytápění) [1]. 

2.2.1   Výsledná teplota 

Sálavé a konvekční teplo určíme v daném místě z takzvané výsledné teploty tg. 
Ustálení teploty tg trvá až 20 minut. Výsledná teplota se vypočítá ze vztahu (2). 
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guv 2  ttt =+      (°C), (2) 

kde tg je výsledná teplota  (°C), 
 tv - teplota vzduchu v místnosti  (°C), 
 tu - teplota okolních stěn a ploch  (°C). 

2.2.2   Teplota vnitřního vzduchu v místnosti 

V konkrétních podmínkách je skutečná teplota vzduchu v interiéru proměnná a to ve 
vertikálním a horizontálním směru. Liší se podle navrženého vytápěcího zařízení a polohy 
otopných ploch. Ovlivňují ji i další činitelé jako otevírání dveří i další provozní faktory. Pro 
tepelnou pohodu je důležité, aby rozdíl, především ve vertikálním směru, byl co nejmenší a 
nepřekročil kritérium teplotního rozdílu 2°C při čemž se budeme držet v hladině od 0,1 
do 1,65 metru nad podlahou. Představu ideálního vytápění vidíme v obr. 1. 

 

  

Obr. 1  Vertikální rozložení teplot vzduchu v místnosti při různém způsobu vytápění 

2.2.3   Účinná teplota okolních ploch 

Představuje zidealizovanou průměrnou teplotu všech povrhů v interiéru. Povrchová 
teplota konstrukce stropů, podlah, stěn, oken, dveří rozhoduje podstatným způsobem 
o tepelné pohodě. Velké plochy v interiéru, které jsou chladnější v důsledku sálání nízké 
povrchové teploty, navozují tepelnou nepohodu pro člověka [1]. Účinná teplota okolních 
ploch se stanoví podle vzorce (3): 

∑
∑ ⋅

=
i

iip
u S

St
t      (°C) (3) 

kde tu je účinná teplota okolních ploch  (°C), 
 tip - teplota jednotlivého povrchu   (°C), 
 Si - plocha povrchu   (m2). 
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2.2.4   Rozdíly mezi povrchovou teplotou a teplotou vzduchu v místnosti 

Přípustný rozdíl mezi teplotou tu a tv je ošetřen kritérii, tak aby byla přijatelná teplota 
pohody prostředí. Při tělesném klidu by neměl být teplotní rozdíl vyšší než 7°C a při fyzické 
práci 10°C. S nižším rozdílem mezi příčinou teplotou povrchu místnosti tu a teplotou vzduchu 
tv se zvyšuje pohoda člověka. V praxi je považováno nejlepšího stavu, pokud je teplota 
povrchu a vzduchu totožná. Tohoto stavu je ale velmi obtížné dosáhnout, jelikož je zde 
nezanedbatelný vliv velikosti oken, velikosti místnosti i větrání.  

Zvýšení teploty o 1°C je průměrně spojeno se zvýšením topného zařízení o 3 až 5 % 
což nám zvýší náklady na již dostatečně drahé palivo. Úspora paliva není závislá jen na dobré 
izolaci, ale také ve vhodném návrhu vytápění v zóně pobytu lidí.  

2.2.5   Vlhkost vzduchu 

Pro člověka je přijatelná hranice vlhkosti vzduchu v rozmezí 30 až 70 % při čemž 
normálně počítáme s vlhkostí 60 %. Vlhkost je závislá na ročním období. V zimě snadno 
nechtěně dosáhneme nižší relativní vlhkosti nežli v létě. To způsobuje tvorbu prachu z tkanin 
(koberce, závěsy). Relativní vlhkost nad 70 % hrozí vytvoření plísně z důsledku srážení vodní 
páry v chladnějších plochách a může vést i k odpařování vody z povrchu pokožky člověka 
a následnému pocení.  

2.2.6   Rychlost proudění vzduchu 

Probíhá přirozeným nebo nuceným větráním objektu. Rychlost proudění vzduchu při 
teplotě 18 až 22°C by měla být přibližně 0,1 m.s-1. Při vyšších teplotách muže být rychlost 
i vyšší ale neměla by překročit hodnotu 0,5 m.s-1.  

2.3   Sdílení tepla 
Nastává při rozdílu teplot mezi dvěma místy. Uskutečňuje se vedením, prouděním, 

sáláním a přenosem hmoty (vlhkosti). V praxi se většinou setkáváme s přenosem tepla 
vedením, prouděním a sáláním [1]. 

2.3.1   Vedení tepla 

V obecném případě způsobuje proces sdílení tepla vedením změnu teploty jak 
v prostoru, tak i v čase [17]. 

Ve stavebních konstrukcích převažuje vedení tepla pevnými stěnami rovinnými (4): 

( )21ved ttS
d

P −⋅⋅= λ      (W) (4) 

kde Pved je množství tepla prošlého stěnou  (W), 
 λ - součinitel tepelné vodivosti  (W.m-1.K-1), 
 d - tloušťka stěny  (m), 
 S - plocha stěny  (m2), 
 t1,t2 - povrchové teploty stěny  (°C). 
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2.3.2   Sdílení tepla prouděním 

Způsob přenášení tepla proudící tekutinou (kapalinou nebo plynem) na povrch nebo 
plochu tělesa anebo z povrchu tuhého tělesa do tekutiny. Množství tepla, které přestoupí do 
stěny se vypočítá z následujícího vzorce:[1] 

) −⋅⋅= 21pr ( ttSP α      (W) (5) 

kde Ppr je množství tepla, které přestoupí do stěny  (W), 
 α - součinitel přestupu do stěny  (W.m-2.K-1), 
 S - plocha stěny  (m2), 
 t1 - teplota tekutiny  (°C), 
 t2 - teplota stěny  (°C). 

2.3.3   Sdílení tepla sáláním 

Jedná se o infračervené záření s délkou elektromagnetického vlnění od 0,8 µm 
do 40 µm. Dochází zde k přeměně sálavého tepla na tepelnou energii zářivou a její předávání 
do prostoru [1]. Záření se rozhodujícím způsobem podílí na vnějším sdílení tepla v tepelných 
zařízeních s teplotou nad 800°C. Čím vyšší bude teplota spalin a vnitřního povrchu, tím větší 
je za jinak stejných podmínek i význam radiace [17]. 

Množství tepla se určí ze vztahu: 

4

0sa 100







⋅⋅= T
SCP      (W) (6) 

kde Psa je množství tepla předávaného sáláním  (W), 
 C0 - součinitel sáláním  (W.m-2.K-1), 
 S - plocha  (m2), 
 T - absolutní teplota sálavé plochy  (K). 

2.3.4   Prostup tepla 

Zde se jedná o výměnu tepla mezi dvěma tekutinami (plyny nebo kapalinami) 
oddělenými tuhou stěnou. Množství tepla, které projde stěnou je dáno vztahem:[1]. 

Na površích stěny dochází k výměně tepla s okolím prostřednictvím konvekce 
a zářením, přičemž znalost součinitelů přestupu tepla z povrchů do okolí a teplot okolí je pro 
jednoznačné řešení úlohy nezbytná. 

) -( 21pro ttkSP ⋅⋅=      (W) (7) 

kde Ppro je množství tepla prostupem  (W), 
 S - plocha stěny  (m2), 
 k - součinitel prostupu tepla  (W.m-2.K-1), 
 t1,t2 - teploty vnitřního a vnějšího prostředí  (°C). 
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3   PŘESTUPY TEPLA U NÍZKOENERGETICKÝCH BUDOV 

Tepelná ztráta budovy není jen prostým součtem tepelných ztrát jednotlivých 
místností, ale je nutné zde posoudit současnost infiltrace a doby provozu jednotlivých 
místností a zohlednit místní tepelné zisky [4]. 

3.1   Celková tepelná ztráta místnosti 
Celková tepelná ztráta PC (W) je rovna součtu tepelné ztráty prostupem tepla 

konstrukcemi a tepelné ztráty větráním, sníženém o trvalé tepelné zisky podle vztahu (8): 

zrvpc   PPPP ++=      (W) (8) 

kde Pc je celková tepelná ztráta   (W), 
 Pp - ztáta prostupem tepla  (W), 
 Pv - ztráta větráním  (W), 
 Pz - trvalý tepelný zisk  (W). 

3.2   Tepelná ztráta prostupem  
Tepelná ztráta prostupem Pp (W) je dána základní tepelnou ztrátou prostupem 

a přirážkami podle rovnice uvedené níže:[4] 

( )321op 1 pppPP +++=      (W) (9) 

kde Pp je tepelná ztráta prostupem  (W) 
 Po - základní ztráta prostupem tepla  (W), 
 p1 - přirážka na vyrovnání vlivu chladných konstrukcí  (1), 
 p2 - přirážka na urychlení zátopu  (1), 
 p3 - přirážka na světovou stranu  (1). 

Pro danou místnost je základní tepelná ztráta prostupem tepla Po (W) dána součtem 
tepelných toků prostupem tepla jednotlivými konstrukcemi, které místnost obklopují. Stanový 
se následujícím výpočtem:[4] 

( )∑
=

−⋅=
n

ttSkP
1j

ejijjo
     (W) (10) 

kde Po je základní tepelná ztráta prostupem tepla  (W) 
 kj -  součinitel prostupu tepla  (W.m-2.K-1), 
 Sj - ochlazovaná vnitřní teplota místnosti  (m2), 
 ti - výpočtová vnitřní teplota místnosti  (°C), 
 tej - výpočtová teplota prostředí na vnější straně konstrukce  (°C). 

3.3   Tepelná ztráta větráním 
Další ztráty budovy mohou nastat vlivem nuceného větrání místnosti. Tu je potřeba 

větrat kvůli výměně vzduchu, nebezpečí vzniku hub a plísní.  

( )eivv 1300 ttVP −⋅=      (W) (11) 
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kde Pv je tepelná ztráta místnosti větráním  (W) 
 Vv - objemový průtok větracího vzduchu  (m3.s-1), 
 ti - výpočtová vnitřní teplota místnosti  (°C), 
 te - výpočtová venkovní teplota  (°C). 

3.4   Lokalizace úniků tepla z objektu 
Abychom zjistili tepelné úniky při vytápění nízko energetického domu, musíme využít 

několika osvědčených metod. Nejvíce informací nám dává termovizní měření, které využívá 
fyzikální jev, při němž povrch jakéhokoliv tělesa vyzařuje do prostoru elektromagnetické 
záření. U tohoto principu se naměří intenzita záření a následně z ní se vyvodí teplota tělesa. 
Zde platí přímá úměra, že čím vyšší míra vyzařování, tím vyšší teplota. Nejintenzivnější 
vyzařování při pokojových teplotách, což nás zajímá nejvíce, je v oblasti infračerveného 
záření, jež měříme infračervenými teploměry. Na stejném principu pracují i termovizní 
kamery. Nesporná výhoda při měření termovizní kamerou je snímání teploty ve více bodech 
naráz, kdežto u infračervených teploměrů můžeme měřit jen v jednom bodě.  Termovizním 
měřením přesně určíme tepelné úniky. Přiřazením teplot ke získaným barvám z měření 
dostaneme obraz určující rozložení povrchových teplot v tělese [5]. 

Podle nízkoenergetického standartu by měla mít kvalitní budova tepelně izolační 
schránku kolem dokola uzavřenou. Naše hledaná problémová místa budou tam, kde se na 
termovizním snímku zbarví více barevně od okolí (nejčastěji červeně). Samotné měření je 
poměrně jednoduché. Jde o podobný postup jako při fotografování digitálním fotoaparátem. 
Na rozdíl od obyčejné barevné fotky se nám obraz ukládá jako teplotní mapa, takže později 
lze odečíst teplotu kteréhokoliv bodu na obraze a tak získat optimální zobrazení míst uniku 
tepla. Pro snazší identifikaci měřených míst mají mnohé typy termokamer funkci vyfocení 
termosnímku také standardní obraz. 

Pro důvěryhodné výsledky je nejlepší, aby rozdíl teplot v interiéru byl alespoň o 10°C. 
Nevhodné je také provádět měření v době kdy na budovu dopadají sluneční paprsky, jelikož 
se zvyšuje teplota povrchu a rozdíly způsobené teplotními ztrátami jsou překryty. Musíme ale 
brát i v potaz tepelnou setrvačnost, která naopak může nastat v případě velkého rozdílu teplot 
mezi interiérem a exteriérem objektu [5]. 

3.5   Tepelné mosty 
Zde platí, že čím je větší plocha, tím větší bude i přestup tepla. Když stěna bude zase 

silnější, přestup tepla díky pohybu molekul z jedné strany na druhou je menší. Kromě 
tloušťky pak také záleží na druhu materiálu, teploty externí a interní plochy stěny a s tím 
spojený čas, kterému je stěna po určitou dobu vystavena [9]. Příklad vidíme na obr. 2[12], 
a termosnímku rodinného domku a tepelných mostů v něm. 
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Obr .2  Tepelné mosty rodinného domku 

Nejčastější výskyt tepelných mostů: 

• u rámů oken a vnějších dveří s napojením na venkovní izolaci 

• u prostupů instalací 

• u různých netěsností v konstrukcích, kde může proudit vzduch 

• u překladů, průvlaků, uložení stropu na obvodovou zeď 

• u izolací přechodu svislé zdi na betonové základy 

• u napojení svislé izolace stěn na izolaci střechy 

• styk obvodového pláště v nároží 

• styk obvodového pláště a vnitřní zdi 

• styk obvodového pláště a atiky ploché střechy, respektive šikmé střechy 

• styk obvodového pláště a stopní konstrukce 

• styk obvodového pláště a vystupující konstrukce, například balkonu 

• styk tvorové konstrukce a obvodového pláště u ostění, nadpraží a parapetu 

• okna, okenní rámy 

Nejvíce pozornosti je třeba věnovat styku obvodové zdi, základů a podlahy s terénem, 
respektive suterénní zdi s terénem, místům osazení oken, dveří a okenních rámů a místům 
vyložení konzol (balkony, lodžie, pergoly) [8]. 

Podle svého vzniku se dělí na: 

• geometrické (kouty vytvořené stykem jednoho nebo více druhů stavebních 
konstrukcí 

• konstrukční (sloupy v obvodovém plášti, konzoly balkonů, překlady) 

• materiálové (změny v materiálové skladbě konstrukce včetně vzduchových 
dutin, změny tloušťek jednotlivých vrstev stavební konstrukce) 

• systematické (nosný rošt, spojovací prvky ve stavební konstrukci) 

• kombinované (ostění a nadpraží otvorů) [5]. 
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4   TEPELNÉ UKAZATELE P ŘI VYTÁP ĚNÍ FOSILNÍMI 
PALIVY 

Výhřevnost paliv se druh od druhu liší. Nemůžeme říct, že fosilní paliva mají větší než 
paliva recentní. Největší výhřevnost má zemní plyn, petrolej, benzín a propan-butan. Oproti 
tomu má nejmenší výhřevnost generátorový plyn. Hnědé a černé uhlí, brikety a vodní plyn se 
pohybuje tak ve stření výhřevnosti. 

4.1   Kotelny 
Jako kotelnu si můžeme představit například samostatnou budovu, stavební objekt, 

skříň, zvláštní přístavek či místnost nebo vyhrazený prostor, ve kterém je umístěn jeden nebo 
více kotlů pro ústřední vytápění, pro přípravu teplé vody nebo pro výrobu technologického 
a užitkového tepla. Z hlediska nízkoenergetického domu může být kotelna umístěna například 
v koupelně či kuchyni, většinou je ale snaha volit umístění mimo obytnou zónu a budovat ji 
zcela odděleně. Provedení kotelny je dáno druhem a způsobem spalování paliva, typem kotlů 
a podle pracovního media a jeho parametrů. Pro každý případ platí jiné zřizovací a provozní 
předpisy a normy [4]. 

4.1.1   Typy kotelen  

Kotelny se dělí podle různých kritérií. Především z hlediska spalovaného paliva či 
typu použitých kotlů. Podle paliva jej dělíme na: 

• Plynové 

• Olejové 

• Uhelné (nebo obecně kotelny na tuhá paliva) 

Podle pracovního média se dělí na: 

• Teplovodní (s teplotou vody do 115°C) 

• Horkovodní (s teplotou vody nad 115°C) 

• Parní (nízkotlaké, středotlaké apod.) 

V poslední době se pro účely vytápění volí především plynové kotelny teplovodní 
nebo horkovodní. U vytápění plynem nám nevzniká tolik škodlivých látek jako při spalování 
tuhými palivy jako je uhlí. U spalování tuhého paliva nám vniká CO2 a nespalitelný zbytek ve 
formě popílku, který má neblahý vliv jak na zdravý tak na životní prostředí. To platí z velké 
části jen u domácích kotlů, které nejsou stavěny na tak velké teploty, při kterých by se vše 
spálilo [4]. 

4.2   Druhy fosilních paliv a jejich tepelná bilance 
Mezi fosilní paliva se řadí uhlí, ropa a zemní plyn. Z fosilních paliv získáváme energii 

v podobě elektřiny, tepla, světla, ale i produkty důležité pro rozvoj průmyslu, zdravotnictví. 
Bez těchto paliv by se lidstvo nedostalo na takovou úroveň, jakou známe dnes. Výhřevnost 
paliv lze vidět v tabulkách č. 1, 2 a 3.  
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4.2.1   Zemní plyn 

Je to bezbarvý plyn bez chuti, barvy a zápachu. Má zanedbatelné toxické vlastnosti. 
Zemní plyn je směs plynných uhlovodíku s proměnou směsí neuhlovodíkových plynů. Jeho 
hlavní složkou je metan [2]. 

Výhody zemního plynu spatřujeme především v nenáročnosti jeho skladování. Není 
nutné budovat prostory. Není nutná ani pravidelná obsluha kotle, snadná a účinná regulace 
topného systému, neomezená dodávka po celý rok 24 hodin denně a minimální ekologický 
dopad. U tohoto paliva se využívá účinných spotřebičů a také jedním spotřebičem lze vyřešit 
vytápění a přípravu teplé vody. To že plynofikace není zavedena do všech obcí a cena se 
odvíjí od cen ropy a kurzu dolaru vidíme jako nevýhodu [2]. 

Tabulka 1  Složení zemního plynu 

CH4 92,20 % 

vyšší uhlovodíky 0,94 % 

CO2
 0,10 % 

N2 0,77 % 

S 0,20 mg.m-3 

Tabulka 2  Vlastnosti zemního plynu 

Výhřevnost 34,08 MJ.m-3 

spalné teplo 37,82 MJ.m-3 

Hustota 0,69 kg.m-3 

meze výbušnosti 5-15 % 

zápalná teplota 650 °C 

množství spalovacího vzduchu 9,56 m3 vzduchu.m-3 ZP 

teplota plamene 1957 °C 
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Tabulka 3  Spalovací tabulka paliv 

palivo výhřevnost Zařízení účinnost 
(%) 

spotřeba 
paliva 

hnědé uhlí 17,8 MJ.kg-1 klasický kotel 55 10 215 kg 

17,8 MJ.kg-1 automatický kotel 75 7 491 kg 

černé uhlí 23,5 MJ.kg-1 klasický kotel 55 7 737 kg 

23,5 MJ.kg-1 automatický kotel 75 5 674 kg 

koks 29,5 MJ.kg-1 klasický kotel 62 5 468 kg 

29,5 MJ.kg-1 automatický kotel 77 4 402 kg 

dřevo 14,6 MJ.kg-1 zplyňovací kotel 72 9 513 kg 

Dřevěné 
brikety 

17,5 MJ.kg-1 zplyňovací kotel 72 7 937 kg 

palety 18,2 MJ.kg-1 kotel na palety 82 6 701 kg 

štěpka 12,6 MJ.kg-1 kotel na štěpku 80 9 921 kg 

 

 

zemní plyn 

3,6 MJ.kg-1 klasický kotel 82 33 875 kWh 

(3 226 m3) 

3,6 MJ.kg-1 nízkoteplotní kotel 86 32 300 kWh 

(3 076 m3) 

3,6 MJ.kg-1 kondenzační kotel 95 29 240 kWh 

(2 784 m3) 

propan 

topný olej 

46,6 MJ.kg-1 nízkoteplotní kotel 95 2 259 kg 

42 MJ.kg-1 klasický kotel 89 2 675 kg 

elektřina 

akumulační 

3,6 MJ.kg-1 s akumulační nádrží 93 29 869 kWh 

3,6 MJ.kg-1 akumulační karma 95 29 240 kWh 

elektřina 

akumulační 

3,0 MJ.kg-1 přímotopné panely 98 28 345 kWh 

3,6 MJ.kg-1 přímotopný olej 96 28 935 kWh 

4.2.2   Propan-butan 

U tohoto paliva používáme vysoce účinné spotřebiče, kde není nutná pravidelná 
obsluha kotle, snadná a účinná regulace topného systému, minimální ekologický dopad a lze 
ním taktéž vyřešit vytápění a přípravu teplé vody. Akorát je třeba vybudovat zásobník 
a zajistit dovoz paliva. Cena je také odvíjena od cen ropy a kurzu dolaru. Výhřevnost paliva 
zde bude rozdílná v skupenské fázi( viz. tabulka 4.), kde je v plynném stavu více jak dvakrát 
výhřevnější [2]. 
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Tabulka 4  Parametry propan-butanu 

PARAMETR Propan Butan Měrná 
jednotka 

Chemická značka C3H8 C4H10 - 

Výhřevnost 2 046,60 2 660,5 MJ.kmol-1 

Výhřevnost (kapalný stav) 46,34 47,70 MJ.kg-1 

Výhřevnost (plynný stav) 93,57 123,55 MJ.m-3 

Spalné teplo 2 221,5 2880,4 MJ.kmol-1 

Spalné teplo (kapalný 
stav) 

50,43 51,75 MJ.kg-1 

Spalné teplo (plynný stav) 101,82 134,02 MJ.m-3 

 

4.2.3   Kapalná paliva (topné oleje) 

Opět vysoce účinné spotřebiče se snadnou a účinnou regulací topného systému kde 
není nutná pravidelná obsluha kotle a má minimální dopad na životní prostředí. Velmi 
používaným je extralehký (technická charakteristika v tabulce č. 5) olej složené z kapalných 
ropných uhlovodíků. Za normálních podmínek čirou kapalinou, která neobsahuje chlorované 
uhlovodíky [2]. 

Tabulka 5  Technická charakteristika extralehkého topného oleje 

technická 
charakteristika 

hodnota Jednotka 

bod vzplanutí 56 °C 

bod hoření 80 °C 

teplota vznícení 220 °C 

spalné teplo 45,98 MJ.kg-1 

výhřevnost 42,98 MJ.kg-1 

4.2.4   Uhlí 

U uhlí je asi nejlepším činitelem ke koupi jeho nízká cena. Ale jinak musíme mít 
prostor k uskladnění a také zařídit dovoz. Musíme se pravidelně udržovat a obsluhovat kotel 
přikládání paliva, vynášení popela). Nastávají zde problémy s regulací topného systému a také 
s emisemi pevných a plynných látek do ovzduší [2]. 

Obsahem aktivních prvků v hořlavině je určeno množství tepla, které se uvolní jejich 
dokonalým spálením. Teoreticky si lze představit spalování čisté hořlaviny. Pak teplo, které se 
uvolní dokonalým spálením jednoho kilogramu hořlaviny při ochlazení spalin na počáteční 
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teplotu, přičemž zkondenzuje vodní pára, bude spalné teplo hořlaviny Os Podobně teplo, 
uvolněné dokonalým spalováním jednoho kilogramu hořlaviny při ochlazení spalin na 
počáteční teplotu, přičemž ale vodní pára nezkondenzovala a tedy neodevzdala své výparné 
teplo, bude výhřevnost hořlaviny Qi. Spalné teplo a výhřevnost se tedy odlišují výparným 
teplem vzniklé vodní páry a hodnota spalného tepla je vždy větší, než hodnota výhřevnosti. 
Protože je při spalování hořlaviny ve spalinách obsažena pouze odpařená voda, vzniklá 
spálením vodíku (z jednoho miligramu vodíku vznikne asi 9 kilogramu vody) a výparné teplo 
vody při teplotě 20°C činní 2 453,5 kg-1, platí mezi spalným teplem a výhřevností hořlavin 
vztah [16]. 

5,24539Q ⋅⋅+= h
iS HQ      (KJ.kg-1) (12) 

kde QS je spalné teplo hořlaviny  (KJ.kg-1) 
 Qi - výhřevnost hořlaviny  (KJ.kg-1), 
 Hh - obsah vodíku v hořlavině  (1,%). 

4.2.5   Kusové dřevo 

Má taktéž nízkou pořizovací cenu jako uhlí avšak je daleko ekologičtější, ale to také 
jen ze stránky dopadu na ovzduší. Pro dřevo musíme mít také prostor ke skladování, dobře 
odizolovaný, aby dřevo nezačalo hnít vlivem vlhkosti [2]. Zde nás zajímá výhřevnost dřeva, 
která se liší podle obsahu vody (tabulka č. 6). Důležitá je i cena, kterou vidíme v tabulce č. 7 
[20]. 

Tabulka 6  Vysychání dřeva  

stáří dřeva Obsah vody Výhřevnost 

Čerstvě kácené v lese 50 – 60 % 7,10 MJ.kg-1 

přes léto skladované 25 – 35 % 12,20 MJ.kg-1 

několik let skladované 15 – 25 % 14,40 MJ.kg-1 

 

Tabulka 7  Průmětné orientační ceny jednotlivých komodit biomasy a kusového dřeva  

měkké dřevo (smrk, borovice) 1,70 Kč.kg-1 

tvrdé dřevo (buk, dub, jasan) 2,10 Kč.kg-1 

dřevěné brikety 4,00 Kč.kg-1 

dřevěné palety 4,30 Kč.kg-1 

štěpka 2,00 Kč.kg-1 

rostlinné pelety 2,80 Kč.kg-1 

obilí (starší-horší kvalita) 3,20 Kč.kg-1 
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5   MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ TEPELNÝCH ZTRÁT 

Úspory energie znamenají zajímavou možnost, jak snížit náklady na provoz našich 
domácností. Častokrát si ani neuvědomujeme, že to, co ve skutečnosti potřebujeme, je služba, 
kterou nám má energie poskytnout. Ne energii samotnou. Ve vytápění objektů nás nejvíce 
zajímá prostup tepla přes stěny, okna a dveře. 

5.1   Zateplování 
V posledních letech se při realizaci staveb začíná uplatňovat zcela odlišný přístup 

i požadavky. Tepelná a energetická úspornost s efektivností se staly velmi důležitým pojmem. 

Optimální tepelná izolace snižuje úniky tepla obvodovými konstrukcemi a zároveň 
utěsňuje budovu před pronikáním chladnějšího vnějšího vzduchu do interiéru. Dalším 
přínosem je také odstranění tepelných mostů čímž se snižuje kondenzace vodních par 
v konstrukci. Celkově pak dochází ke zvýšení teploty v objektu. K výhodám zateplení patří 
snížení spotřeby energie na vytápění, avšak úspora podstatně závisí na původním stavu 
budovy. U budov, kde má obvodový plášť nízký tepelný odpor, může být dosaženo snížení až 
o 30 %. Zateplením také omezíme tvorbu plísní, které nám vznikají převážně v chladnějších 
koutech. Ustálíme také tepelnou stabilitu budovy přes nestálost vnějších teplot [3]. 

Pro novostavbu je nejčastější forma zateplení formou tepelně izolační omítka (blíže 
v obr. 3) [14].Například polystyren tloušťky 6 cm má stejné parametry jako termoomítka 
tloušťky přibližně 18 cm [3]. 

 

Obr. 3  Průběh teplot v konstrukci (termoomítka) 
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5.1.1   Výpočet prostupu tepla stěnou 

Ve výpočtu budeme brát ve skutečnost, že zdivo je materiál ze sádry (YTONG). 
Porovnáme hodnoty tepelného toku na 1 m2 a to bez zateplení a s ním. Tepelný materiál je 
z pěnového polystyrénu. Jelikož plocha je  1 m2 tak q=P (tepelný tok). Výsledky vidíme 
v tabulce č. 8. 

Výpočet: 

Pro stěnu bez zateplení: 

8,60

09,0

02,0

15,0

3,0
61,422

2

2

1

1

=
+

−=
+

−
=

λλ
ss
tt

q exin      W.m-2 (13) 

kde q je hustota tepelného toku  (W.m-2), 
 tin - teplota interiéru  (°C), 
 tex - teplota exteriéru  (°C), 
 s1 - tloušťka sádrové stěny  (m), 
 s2 - tloušťka omítky  (m), 
 λ1 - součinitel tepelné vodivosti sádrové stěny  (W.m-1.K-1), 
 λ2 - součinitel tepelné vodivosti omítky  (W.m-1.K-1). 
 
Pro stěnu se zateplením: 

3,71

09,0

02,0

03,0

08,0

15,0

3,0
61,422

3

3

2

2

1

1

exin =
++

−=
++

−
=

λλλ
sss

tt
q      W.m-2 (14) 

kde s3 je tloušťka omítky  (m), 
 λ3 - součinitel tepelné vodivosti omítky  (W.m-1.K-1). 

Tabulka 8  Prostup tepla stěnou 

1λ  0,150 

2λ  0,030 

3λ  0,090 

s1 (m
2) 0,300 

s2 (m
2) 0,080 

s3 (m
2) 0,002 

tin (°C) 22,000 

tex (°C) 4,610 

q(W.m-2) se zateplením 3,71 

q(W.m-2) bez zateplení 8,60 
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5.1.2   Dodatečné zateplování 

Způsoby dodatečného zateplení můžeme rozdělit na dva způsoby a to suchým 
a mokrým procesem. Pod pojmem mokrým rozumíme použití tepelněizolační omítky, kterou 
můžeme umístit z vnitřní nebo vnější strany obvodového pláště. Její tloušťka závisí na 
původní stěně a na potřebě docílit dostatečné hodnoty tepelného odporu. Při větších 
tloušťkách se omítka nanáší na předem přichycené pletivo, které přenáší napětí vznikající ve 
spoji tepelněizolační hmoty a původní stěny. Suchý proces zahrnuje obklady s úplným 
vyloučením mokrého procesu. Jde o různé obklady deskami, většinou s vytvořením 
provětrávaných vzduchových dutin. 

U zateplení jsou jen dvě možnosti umístění a to bud z exteriéru nebo interiéru. Vnitřní 
zateplení má pár nevýhod. Interiér se nám zmenší a také vnitřní instalace jako elektrické 
instalace nebo jiné rozvody se budou muset tomuto zateplení více přizpůsobit. 

U vnějšího zateplení se nám zvýší tepelný odpor stěn, zabrání se kondenzaci vodní 
páry na stěnách a zlepší se akumulační vlastnosti zdiva. Kromě toho, že se zvýší odolnost 
objektu proti povětrnostním vlivům, dokáže vhodně navržený zateplovací systém vylepšit 
i vzhled objektu. 

Ve stavební praxi jsou rozlišovány čtyři základní způsoby vnějšího zateplování: 

• Kontaktní zateplovací systém 

• Odvětrávaný zateplovací systém  

• Vrstvené (sendvičové) zdivo 

• Zateplení pomocí tepelněizolační omítky (termoomítka)  

Kontaktní zateplovací systémy představují elegantní způsob vnější tepelné ochrany 
budov. Jejich výhodou je celistvé zateplení plochy obvodového pláště bez jakýchkoliv 
tepelných mostů. Odvětrávané zateplovací systémy využívají tepelněizolační desky, které se 
vkládají mezi nosné kotvy nebo profily zabezpečují nosné konstrukce s obkladem. Obklad 
může být z keramiky, kovu, dřeva, kamene a skla. 

Sendvičová stěna má vysoce účinnou tepelnou izolaci umístěnou uvnitř skladby 
konstrukce, například ve formě nosní stěna, tepelně izolační vrstva a vnější vyzdívka. 
Výhodou je tepelně trvanlivý vnější povrch, lepší akustické vlastnosti a požární odolnost. 
Nevýhoda je větší tloušťka stěny a složité konstrukční detaily. Jedním ze způsobů vnějšího 
zateplen je zateplování pomocí tepelněizolační omítky. Tvoří ji odlehčená omítka,  který musí 
mít dostatečné tepelněizolační vlastnosti. Někdy plní funkci difúzní odpor, takže umožňuje 
přirozené odpařování vlhkosti. Termoomítka se používá hlavně tehdy, když není možné 
aplikovat zateplovací systém [3]. 

5.1.3   Vhodné materiály pro zateplení 

Kvalitní izolační materiál by měl obsahovat co nejvíce vzduchu a co nejméně vlhkosti. 
Čím je jeho tepelný odpor větší, tím je materiál na izolaci vhodnější. Důležité jsou i další 
vlastnosti, jako objemová hmotnost, odolnost proti ohni, stálost tvaru, schopnost odpuzovat 
vodu a izolovat zvuk. Nejznámějším izolačním materiálem je pěnový polystyren. Jeho 
nevýhodou ale je, že má velké objemové změny a také vysokou nasákavost. Extrudovaný 
polystyren má uzavřenou buněčnou strukturu, díky níž disponuje vynikajícími vlastnostmi, 
a jeho součinitel tepelné vodivosti je 0,03 W.m-1.K-1. Stejně jako pěnový polystyren není 
odolní proti vysokým teplotám. Používá se hlavně na izolaci základům stěn a podlah. 
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Za nejúčinnější tepelněizolační hmotu se v současnosti považuje pěnový polyuretan. 
Jeho součinitel tepelné vodivosti je 0,02 až 0,035 W.m-1.K-1. Rozlišujeme měkký polyuretan, 
který se ve stavebnictví téměř vůbec nepoužívá. A tvrdou polyuretanovou pěnu. Ta nachází 
uplatnění při zateplování střech, stěn suterénů a všude tam, kde nemusí být izolace chráněna 
proti vlhkosti. Dále pro zateplení se používají vlny a to skelná kamenná. Kamenná je daleko 
tvrdší, až deseti násobně hustější. Prodává se ve formě deska, její součinitel tepelné vodivosti 
je 0,035 až 0,076 W.m-1.K-1. Nejčastěji se používá v izolaci šikmých střeh, stěn, potrubí, 
podlah a plochých střech. Kamennou vlnu je možno díky její odolnosti proti tlaku použít 
i jako zatěžovanou izolaci. K dobrým tepelně izolačním materiálům patří také pěnový 
polyetylen. Ve srovnání s jinými materiály jsou jeho přednosti ohebnost, pružnost 
a nenasákavost. Součinitel tepelné vodivosti je 0,04 W.m-1.K-1. Používá se k izolaci potrubí. 
Zatepluje se i pomocí pěnového skla, které je odolné proti extrémním teplotám a má vysokou 
pevnost v tlaku. Používá se zejména tam, kde je izolace zatěžována (ploché střechy a terasy), 
a na izolaci stěn vystavených působení vody (suterén). Můžeme se setkat i s perlitem, který se 
používá ve formě zásypů nebo se přidává do betonu, malty a omítky, a s haraklitem, který se 
v kombinaci s minerální vlnou využívá k izolaci v interiéru [3]. Novinkou jsou i materiály 
nazývané GRP. Jedná se o silný a trvanlivý materiál, jenž nabízí minimální tepelné ztráty. 
Jeho použití je pro okenní rámy, parapety a to bud samostatně nebo v kombinaci se dřevem 
nebo PVC [21]. 

Teplo se dá využít přímo ze slunce a stačí nám k tomu materiál, který nám dokáže 
pustit sluneční paprsky přes zeď a vzniklé teplo tam také udržet. Již od pradávna lidé 
používali tlusté stěny z kamene, aby teplo, které se zde nahromadilo přes den neuniklo tak 
rychle a udrželo se uvnitř objektu co nejdéle i během noci. U dnešních nízko-energetických 
budov se již zlepšili to prastaré techniky. Příkladem může být zeď s názvem Trombe 
pojmenovaná po francouzském vynálezci Felix Trombe. Trombe stěna se skládá z až 41 cm 
zdiva s tmavou stěnou z venkovní části. Před tuto zeď se namontují jedno nebo dvouvrstvé 
skla ve vzdálenosti 2 až 5 cm aby se zde vytvořil malý vzdušný otvor. Přenosové sklo 
maximalizuje solární zisky na zdivo stěny bez toho, aby šlo zpět přes sklo. Selektivní povrch 
zdi zlepšuje účinnost tím, že sníží množství infračervené energie zpět přes sklo. Skládá se 
z listu kovové fólie nalepené na vnějším povrchu stěny. Pohlcuje téměř všechna záření ve 
viditelné části spektra. Vysoká sálavost změní světlo v teplo na povrchu stěny a nízká emise 
zabrání vyzařování ze zadní stěny skla. Pro 20 cm tenké stěny bude doba prostupu přes stěnu 
do interiéru trvat zhruba 8 až 10 hodin. To znamená, že pokoje dostávají teplo i mnoho hodin 
po západu slunce, což značně snižuje potřebu vytápění [22]. 

5.2   Vlastnosti některých materiálů 
Běžně se setkáváme s nepravdivou informací, že zateplováním zvyšujeme riziko 

kondenzace vodní páry a vzniku plísní. V případě vnějšího zateplování je pravdou přesný 
opak. Teplota se na vnitřním povrchu obvodových stěn zvyšuje a riziko kondenzace vodních 
par uvnitř konstrukce či možnost vzniku plísní se tak výrazně snižuje nebo je zcela 
odstraněno. Dále se setkáváme s tvrzením, že konstrukce přestává „dýchat“. O vnějším 
zateplení to však neplatí. V zimním období sice stačí téměř zanedbatelný prostup vzduchu 
obvodovými konstrukcemi ale více než 95 % výměny vzduchu zajišťují spáry a technologická 
zařízení, jako jsou ventilátory a digestoře. Vnitřní vrstvy konstrukce i nadále reagují na změny 
vlhkosti vnitřního vzduchu, takže stavba „dýchá“. 

Rozšířená je rovněž i mylná informace, že pěnový polystyrén po čase z konstrukce 
mizí. Toto tvrzení vzniklo v začátcích jeho používání. Polystyren není odolný proti stálým 
teplotám na 70 °C ani proti působení organických rozpouštědel. Současný pěnový polystyren 
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má však vylepšené vlastnosti. Vyšší tepelnou odolnost, je pevnější, tvarově stálejší a je 
samohasicí. Platí zde zásada, že jestliže respektujeme možnosti pěnového polystyrénu, jeho 
životnost je srovnatelná s životností jiných stavebních materiálů. I tvrzení, že okny uniká 
nejvíce tepla, a proto je lepší vyměnit okna než zateplit stěny, je nepřesné. Okny skutečně 
uniká více tepelné energie, a pokud chápeme problém čistě energeticky, skutečně bychom se 
měli soustředit na zdroj největších možných spor, tedy na okna. Avšak pokud vezmeme cenu 
oken na ušetřenou jednotku energie, obvykle Kč na 1 GJ za rok, výměna oken je až na jednom 
z posledních míst v seznamu energetických úprav [3]. 

5.3   Úniky tepla přes okna 
Zlepšení tepelně technických vlastností se týká i oken, která nám podstatně ovlivňují 

celkové tepelné ztráty budovy. Tyto ztráty mohou činit 30- 50 % z celkových tepelných ztrát. 
Dříve se počítalo se součinitelem prostupu tepla U= 2,90 W.m-2.K-1 pak se vývojem nových 
typů izolačních skel se hodnoty zasklení blíží hodnotám plných částí konstrukce [10]. 

Tepelné ztráty snížíme: 

• využijeme-li slunečního záření pronikajícího do budovy 

• největší tepelné zisky se dosahují na jižní orientaci zasklených ploch a nejméně 
na severní straně 

• za nejvhodnější z hlediska tepelných zisků se považují zasklené plochy se 
dvěma skly z čirého skla 

• snížení nadměrné infiltrace spárami oken mezi sklem a rámem okenního 
křídla, okenním křídlem a rámem okna a rámem okna a těsněním 

• přídavným zasklením 

• osazením specielního skla (obr. 4) 

• nalepením fólie 

• doplněním okna dalšími prvky (žaluzie, okenice, předokenní rolety, závěsy 
[10]. 

 

Obr. 4  Prostup světla a tepla přes izolační dvojsklo 
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5.3.1   Zasklení 

Je největší plochou okna a proto právě přes ni nám může zbytečně unikat teplo 
z objektu. V dnešní době je několik druhů zasklení. Liší se jak tloušťkou samotného skla tak 
počtem skel v rámu. Máme zasklení jednoduché, dvojité nebo trojité. Pro lepší izolaci je 
prostor mezi skly vyplněn vakuem nebo vzácnými plyny, v největší míře argonem, který má 
lepší tepelnou vodivost než suchý vzduch. Vnitřní tabule bývají opatřeny tenkou vrstvou, 
barevně neutrální, která odráží tepelné záření. 

Tyto tenké vrstvy zmenšují tepelné vyzařování (emisivitu) povrchových ploch skla. 
Tyto vrstvy jsou obvykle z tenkých kovových vrstev elektricky vodivých (Al, Au, Cu, As). 
Stříbro má ε= 0,1, skleněná plocha ε = 0,84 a je barevně neutrální. Pro příklad je zde uveden 
obr. 5 termovizního snímku okna [6]. 

 

Obr. 5  Příklad termovizního snímku okna 

5.3.2   Tepelný most obvodového spoje 

Minimalizace prostupu tepla v místě zasazení izolačního skla je zajištěna jeho větším 
zapuštěním do křídlového profilu. V kombinaci s vhodným rámečkem izolačního dvojskla je 
to účinný způsob, který v maximální možné míře zabraňuje tvoření nežádoucího kondenzátu 
na vnitřní straně okna i při velmi nízkých venkovních teplotách [11]. 

• Dřevo: 

Dřevo je výborný materiál, ale v dnešní době jsou na něj kladeny vysoké nároky. Musí 
odolávat vnějším vlivům, změnám teploty, střídající se změně vlhkosti, plísním atd. Důležitý 
je proto výběr dřeva i nátěr. 

• Plasty: 

Většina plastových oken se vyrábí z PVC s n-komorami (obr. 6), které jsou částečně 
vyplněny pěnou. Izolačními vlastnostmi by se blížili dřevěným oknům. Není tolik odolný 
vysokým teplotám, mohou zde tedy nastávat deformace, při kterých dochází k molekulárním 
změnám v materiálu [6]. 
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Obr. 6  Příklad plastového okna (7 komor) 

• Hliník, dřevo-hliník, ocel: 

Tyto materiály nejsou vhodné pro snižování tepelných ztrát. Mají velmi špatné tepelné 
vlastnosti. A vysoké relativní náklady. Hodnocení materiálů z hlediska tepelných 
a konstrukčních vlastností nám ukazuje tabulka č. 9 [6]: 

Tabulka 9  Hodnocení materiálu oken 

 dřevo Plast hliník dřevo-
hliník 

Ocel 

Tepelné 
vlastnosti 

dobré 

k= 1,4-1,7 
W.m-2.K-1 

dobré 

k=1,7-2,2 
W.m-2.K-1 

špatné 

k=2,2-2,8 
W.m-2.K-1 

střední 

k=1,7-2,0 
W.m-2.K-1 

velmi špatné 

k>3 W.m-2.K-1 

Konstruk ční 
vlastnosti 

dobré při 
odpovídající 

péči 

Dobré dobré 

 

dobré střední, 
problémy 

s kondenzující 
vlhkostí 

5.4   Výpočet prostupu tepla přes okna 
Porovnáme okna podle zvoleného materiálu (dřevo, plast a hliník) a následných 

ušetřených nákladů na vytápění (tabulka č. 10 a č. 11). Jako lokalita je zde vybrána Olomouc. 
Počítáme s tím, že teplota t2 (okolí) je zde průměrem teplot v topné sezoně. Teplota interiéru 
bude konstantní a to 22°C. Velikost okna zde bude konstantní a to o ploše 2 m2.  

Výpočty: 

Pro dřevěné okno: 

( ) 35,24)61,422(4,1exin =−⋅=−⋅= ttkq   (W.m-2) (15) 

kde q je hustota tepelného toku  (W.m-2), 
 k - součinitel prostupu tepla dřevěného okna  (W.m-2.K-1), 
 tex - teplota exteriéru  (°C). 
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70,482346,24 =⋅=⋅= SqP   (W) (16) 

kde P je tepelný tok  (W), 
 q - tepelného toku  (W.m-2), 
 S - plocha okna  (m2). 

 

0,760000000015552000/1692,48 =⋅=⋅= τPQ   (GJ) (17) 

kde Q je množství tepla  (GJ), 
 P - tepelný tok  (W), 
 τ  - doba topné sezóny  (s). 

 

454600757257984,0 =⋅=⋅= zQA   (Kč) (18) 

kde A je náklady za uniky tepla přes okno  (Kč), 
 Q - množství tepla  (GJ), 
 z - průměrná cena za 1 GJ  (Kč). 

 

Pro plastové okno: 

( ) 29,60)61,422(7,1exin =−⋅=−⋅= ttkq   (W.m-2) (19) 

59,10229,563 =⋅=⋅= SqP   (W) (20) 

0,920000000015552000/1692,48 =⋅=⋅= τPQ   (GJ) (21) 

55160020,91952755 =⋅=⋅= zQA   (Kč) 

 (22) 

Pro hliníkové okno: 

( ) 40,00)61,422(3,2exin =−⋅=−⋅= ttkq   (W.m-2) (23) 

80,00239,997 =⋅=⋅= SqP   (W) (24) 

1,240000000015552000/179,994 =⋅=⋅= τPQ   (GJ) (25) 

74660081,24406668 =⋅=⋅= zQA   (Kč) (26) 

 

Tabulka 10  Prostup tepla oknem 

materiál k (W.m-2.K -1) S (m2) tin (°C) tex (°C) q (W.m-2) P (W) Q (GJ) 
Dřevo 1,4 2 

22 4,61 

24,35 48,70 0,76 

Plast 1,7 2 29,60 59,10 0,92 

Hliník 2,3 2 40,00 80,00 1,24 
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Tabulka 11  Prostup tepla oknem (finanční hledisko) 

materiál 
Topná sezóna 

(hod.) 
z-cena za 
GJ(Kč) 

A-náklady za 
uniky tepla 

přes okno (Kč) 

ušetřené peníze 
oproti hliníku (K č) 

Dřevo 

3600 600,0000 

454 292 

Plast 551 97 

Hliník 746 0 

 

Na dřevěném okně se dá v jedné topné sezóně ušetřit oproti hliníkovému oknu třetinu 
nákladů. Pokud si vezmeme, že se jedná jen o jedno okno a místností je téměř vždy více, je 
dobré zvážit volbu materiálu okna.  

5.5   Dveře 
Pozornost z hlediska tepelné izolace je třeba věnovat jak vstupním dveřím, tak 

vnitřním dveřím v domě, například z předsíně nebo schodiště. Konstrukce dveří vykazuje 
malé hodnoty tepelného odporu, které jsou ještě horší u prosklených dveří, kdy se většinou 
používá jednoduché zasklení. Netěsnosti, které jsou zdrojem infiltrace, jsou velmi závislé na 
technickém stavu dveří. Dveře bývají vlivem častého otvírání, zavírání, působením vlhka či 
horka zkroucené a nedostatečně doléhají na zárubně. Zvýšení tepelného odporu dveří lze 
dosáhnout instalací neprůhledné tepelné izolace na pevné (neprůhledné) části nebo aplikací 
opatření v prosklené části, obdobných jako u oken - montáž izolačních dvojskel nebo nalepení 
izolační folie (může být tmavší, a tím i kvalitnější z pohledu izolačních vlastností). Rovněž 
funkce těžkého závěsu v zimních měsících sníží tepelné ztráty, a to nejen jako dodatečná 
vrstva bránící prostupu tepla, ale i jako ochrana proti nežádoucí infiltraci vlivem netěsností. 
Zejména na návětrných stranách objektů je vliv netěsností značný [13]. 
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6   ZÁVĚR 

Práce se věnuje možnosti snižování tepelných ztrát při vytápění fosilními palivy, 
z nichž nejlépe z hlediska výhřevnosti vychází propan. V závislosti na obsahu vody má až 
pětkrát vyšší výhřevnost než dřevo. Rovněž z hlediska životního prostředí je příznivější 
spalovat plynná paliva, protože při tomto spalování nedochází k tvorbě tolika škodlivých látek 
jako při spalování tuhých paliv. U spalování tuhého paliva vniká CO2 a nespalitelný zbytek ve 
formě popílku, který má negativní vliv jak na zdraví, tak na životní prostředí. 

Při vytápění se musíme zajímat o množství tepla, které unikne z vytápěného objektu 
spalováním v kotlích. Abychom tyto úniky omezili, musíme docílit co nejlepší těsnosti mezi 
spoji konstrukce, mít kvalitní okna, dveře a materiály, které mají nízký součinitel prostupu 
tepla. Pokud je stěna dobře zateplená, prostup tepla je minimální v porovnání s okny nebo 
dveřmi, proto je třeba klást velký důraz na tyto stavební prvky. 

Součástí této bakalářské práce bylo provedení výpočtů týkajících se prostupu tepla 
přes stěnu (se zateplením i bez něj) a okna (podle druhu zvoleného materiálu). V případě 
stěny jsme se zabývali pouze tepelným tokem, zatím co u oken bylo bráno v potaz i finanční 
hledisko. 

V případě stěny jsme došli k výsledku, že ztráta tepla se zateplením se sníží 
o polovinu. Za podstatné faktory přitom lze označit tloušťku materiálu izolantu, protože 
v případě širšího zateplení se úniky ještě více snižují. Termoomítka, se níž se počítalo, nemá 
až takový vliv na zateplení, její funkce je spíše ochranná a dekorační. 

U oken bylo porovnáváno použití materiálu dřeva, plastu a hliníku. Pro tento konkrétní 
příklad jsme vybrali město Olomouc, přičemž v potaz byly brány průměrné měsíční teploty 
v topné sezóně v této lokalitě. Podstatné je, že záleží na součiniteli prostupu tepla, který je 
determinován mnoha faktory. Tato proměnná veličina je nejvhodnější v případě dřevěného 
okna, které se v té souvislosti ukázalo být nejlepší volbou i z hlediska finančního. Použít 
bychom mohli i okno plastové, ovšem jeho pořizovací náklady jsou vyšší. Naopak za nejhorší 
volbu z hlediska prostupu tepla lze označit hliník, který má prostup největší. Odráží se to i ve 
výši nákladů na vytápění, které jsou u použití dřevěného okna nižší o jednu třetinu oproti 
oknu z hliníku. 
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