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P�esný výpo�et tepelných ztrát budov

(výpo�et tepelného výkonu) 

�SN EN 12 831 Tepelné soustavy v budovách – Výpo�et tepelného výkonu 

Tepelné ztráty se po�ítají pro každou jednotlivou místnost zvláš� a jejich 
souhrn (sou�et) tvo�í celkovou p�esnou tepelnou ztrátu objektu. Slouží pro návrh 
otopných ploch v jednotlivých místnostech i návrh zdroje tepla. Jsou  
stanoveny pro nejnep�ízniv�jší výpo�tové (návrhové) parametry exteriéru a 
výpo�tové (návrhové) teploty interiéru. 

CELKOVÁ TEPELNÁ
ZTRÁTA 

ZTRÁTA  PROSTUPEM

ZTRÁTA  V�TRÁNÍM

V�TRÁNÍ
P�IROZENÉ

V�TRÁNÍ
NUCENÉ

�Základní p�ípady  výpo�tu tepelných ztrát

�Zvláštní p�ípady výpo�tu tepelných ztrát



NNáávrhovvrhováá tepelntepelnáá ztrztrááta vytta vytáápp��nnéého prostoru vho prostoru v zzáákladnkladníích pch p��íípadechpadech

�i , Qi W, kW

�i = �T,i + �V,i

prostupem v�tráním

Celková tepelná ztráta 
z vytáp�ného prostoru

Tepelná ztráta prostupem

�T,i = (HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij).(�int,i - �e)

HT,ie je m�rná tepelná ztráta z vytáp�ného prostoru do venkovního prost�edí

HT,iue m�rná tepelná ztráta do nevytáp�ného prostoru (ven p�es nevytáp�ný 
prostor)

HT,ig m�rná tepelná ztráta do zeminy

HT,ij m�rná tepelná ztráta do/z vytáp�ného prostoru s odlišnou teplotou

Obecn�: Q = A.U.�t (W)

H = A.U (W.K-1)



HT,ie je m�rná tepelná ztráta z vytáp�ného 
prostoru do venkovního prost�edí

pro prvky (konstrukce) na hranici vytáp�ného 
prostoru a exteriéru (st�ny, okna, dve�e,..) a tepelné
mosty

HT,ie = �(AK .UK .eK) + (��i .li . ei+� �i.ei)

M�rná ztráta 
prostupem 
konstrukcemi

M�rná ztráta 
prostupem p�es tepelné
mosty a vazby

ek, ei korek�ní �initel zahrnující exponování, klimatické podmínky .....1

li je délka lineárního tepelného mostu (m)

�i je �initel lineárního prostupu tepla tepelného mostu, vazby (W/mK)

�j bodový �initel prostupu tepla (bodové tepelné vazby mezi konstrukcemi) 
(W/m2K)



Stanovení �i , �j

�výpo�et dle EN ISO 

�tabelární hodnoty v EN ISO

Zjednodušeným zp�sobem a to korekcí sou�initele prostupu tepla:

Ukc = Uk + �U

Podrobným zp�sobem

korek�ní
sou�initel 

0,00 bez tepelných most�

0,02 tém�� bez tepelných most� (projektový 
p�edpoklad), PD, NED

0,05 mírné tepelné mosty

0,10 b�žné tepelné mostyHT,ie = �(AK .UKc .1)



HT,iue m�rná tepelná ztráta do nevytáp�ného prostoru (ven p�es nevytáp�ný 
prostor)

(podkroví – p�da, nevytáp�né komunika�ní prostory, suterén,....)

HT,iue = �(AK .UK .bu) + �(�i .li . bu)

Zahrnout do výpo�tu ve vazb� na provedení
konstrukce a teplotu v nevytáp�ném prostoru, 
zjednodušeným zp�sobem pouze korekcí
sou�initele prostupu tepla.

bu sou�initel redukce 
teploty (-)

Známe – li teplotu 	u v nevytáp�ném prostoru, lze pro stanovení bu použít vztah

bu = (�int,i – �u)/ (�int,i – �e)

(Jinak  dle p�ílohy D.4.2 EN.) 

(W/K)



HT,ij m�rná tepelná ztráta do/z vytáp�ného prostoru s odlišnou teplotou

(sousední vytáp�ný prostor) 

HT,ig = � ( fij .AK .Uk ) (W/K)

fij sou�initel redukce 
teploty (-)

fij = ( �int,i - �j ) / ( �int,i - �e )

Zahrnuje rozdíl mezi teplotou p�ilehlého 
prostoru a venkovní výpo�tovou teplotou. 

HT,ig m�rná tepelná ztráta do zeminy

podlahou nebo st�nou v kontaktu se zeminou.
Hodnota m�že být stanovena p�esn� podle EN ISO 13370 nebo

zjednodušeným zp�sobem



HT,ig = fg1 . fg2 . (� AK .Uequie,k ) . Gw
(W/K)

fg1 je opravný sou�initel, uvažující vliv ro�ní zm�ny pr�b�hu venkovní
teploty (1,45)

fg2 opravný teplotní sou�initel, zahrnující rozdíl mezi ro�ní pr�m�rnou 
venkovní teplotou a výpo�tovou venkovní teplotou

fg2 ( �int,i - �m,e ) / ( �int,i - �e )

Gw opravný sou�initel na vliv spodní vody. Je-li p�edpokládaná hladina 
mén� než 1m od úrovn� podlahy suterénu, uvažuje se 1,15. Jinak je 
roven 1.

Uequie,k Ekvivalentní sou�initel prostupu tepla konstrukce v kontaktu se 
zeminou (s vlivem zeminy)
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P�ibližné stanovení sou	initele prostupu tepla konstrukce p�ilehlé k zemin�

sou�initel tepelné vodivosti zeminy



Stanovení Uequie,k dle 
SN EN 12 831:

Charakteristické �íslo BI (pro podlahu na zemin�)

BI = Ag / (0,5 . P)

Sou�initel prostupu tepla bez vlivu zeminy
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10m

10m
Ag=100m2

P=40m

Pro místnosti s dob�e izolovanou podlahou 
se stanoví BI pro celou budovu.

Pro ostatní místnost po místnosti.

10m

5m

Ag=50m2

P=20m

Obvod na hranici 
venkovního prost�edí



Stanovení Uequie,k pro podlahu dané hloubky pod úrovni terénu



Ekvivalentní sou�initel 
prostupu tepla pro �ást 
konstrukce st�ny 



Tepelná ztráta v�tráním

�V,i = HV,i .(�int,i - �e) (W)

HV,i = Vi . 
. c = Vi . 0,34 (W/K)M�rná tepelná
ztráta v�tráním

U objekt� bez v�tracího systému

Vi vyšší z hodnot objemového toku (m3/h)

�Vinf,i v d�sledku proud�ní vzduchu št�rbinami a spárami plášt� budovy

�Vmin,i požadovaného z hygienických d�vod�

Nejmenší požadované množství vzduchu z hygienických d�vod�

Vmin,i      =  nmin . V

(25 m3/h na osobu, n = 0,3 až 0,6  h-1 u obytných budov v užívaných 
místnostech, 1.h-1 kuchyn�) 



Teploty vzduchu a množství odvád�ného vzduchu pro hygienická za�ízení u pobytových  
místností podle vyhlášky 6/2003 Sb. s ohledem na za�izovací p�edm�ty

50 m3/hod. na 1mísu
25 m3/hod. na 1 pisoár

18 oCWC

35 až 110 m3/hod. na 1 sprchu25 oCSprcha 

30 m3/hod. na 1 umývadlo22oCUmývárna

Množství odvád�ného vzduchuTeplota vnit�ního vzduchu
Místnost

Hygienické minimum dle �SN EN 12 831  

2,0Zasedací místnosti, t�ídy, apod.

1,0Kancelá�e

1,5Kuchyn� a koupelny bez oken

0,5Obytné místnosti

nmin
Typ místnosti



Infiltrace plášt�m budovy

Vinf,i  = 2 . Vm . n50 . ei . �i

Stupe� t�snosti obvodového plášt� budovy

>52-5<2Ostatní (bytové domy 
nebo jiné budovy)

>104-10<4RD

n50 nízkýn50 st�ednín50 vysoký
Objekt

Doporu�ené hodnoty  dle �SN 730540-2

0,6Nucené se ZZT pro objekty se zvlášt� nízkou pot�ebou tepla 
pro vytáp�ní

1,0Nucené se ZZT

1,5Nucené

4,5P�irozené nebo kombinované

n50,NV�trání

NED

PD

n50 hodnota intenzity 
vým�ny vzduchu p�i 
rozdílu tlaku 50 Pa
zjišt�na m��ením 
(Blower door test) 

Vm, objem místnosti

S uvažováním nejhoršího p�ípadu, kdy infiltrovaný vzduch 
vstupuje na jedné stran� budovy.



Stínící sou�initel e

0,020,010Velmi chrán�ná (velké stín�ní)

0,030,020Pr�m�rn� chrán�ná (mírné zastín�ní)

0,050,030Nechrán�ná (žádné)

Více oken1 oknoBez oken
Poloha (t�ída zastín�ní)

	 korek�ní sou�initel na výšku od úrovn� terénu (vliv v�tru ve vyšších 
podlažích)

Jeho hodnota je dle st�edu výšky místnosti od úrovn� terénu
0 až 10m 1
nad 10 do 30m 1,2
nad 30m 1,5. 

Objekty s v�tracím systémem

U objekt� s v�tracím systémem nemá vzduch parametry venkovního vzduchu, 
je-li nap�íklad:
� oh�íván rekuperací
� p�edeh�íván
� p�ivád�n z p�ilehlého prostoru 



Pro nucené v�trání

Vi = Vinf.i + Vsu,i.fv,i + Vmech,inf,i (m3/h)

Množství vzduchu 
infiltrací Množství

p�ivád�ného 
vzduchu do 
místnosti VZT

Rozdíl mezi nucen�
p�ivád�ným a odvád�ným 
vzduchem (u rovnotlakého 
v�trání=0)

Vsu,i p�ívodní objemový tok vzduchu (dle projektanta VZT systému)

fv,i = (�int,i – �su)/ (�int,i – �e)


su je teplota p�ivád�ného vzduchu 

�V,i = HV,i .(�int,i - �e) (W)

HV,i = Vi . 
. c = Vi . 0,34(W/K)



Návrhový tepelný výkon

Návrhový tepelný výkon pro místnost se stanoví na základ� sou�tu tepelné
ztráty prostupem všech konstrukcí ohrani�ujících místnost a v�tráním. Je-li to 
nutné (u p�erušovan� vytáp�ných prostor) je v tepelném výkonu zahrnut 
zátopový tepelný výkon.

�HL,i = �T,i + �V,i + �RH
(W)

Návrhový tepelný výkon pro budovu (pro návrh zdroje):

�HL = ��T,i +� �V,i + ��RH,i (W, kW)

kde

��T,i je suma tepelných ztrát prostupem vytáp�ných prostor,

� �V,i je suma tepelných ztrát z v�trání vytáp�ných prostor,

��RH,i sou�et p�ídavných  výkon� pro prostory s p�erušovaným vytáp�ním.



Zvláštní p�ípady výpo�tu tepelných ztrát (
SN EN 12 831)

Metodika výpo�tu se odlišuje pro

�Budovy (prostory) s vysokou výškou stropu, halové stavby (s výškou 
nad 5m)

Pro vysoké a rozlehlé prostory s tepelnou návrhovou ztrátou nižší než 60 W/m2

(podlahové plochy) lze tepelné ztráty korigovat výškovým korek�ním �initelem 
fh,i, jehož hodnoty jsou závislé na výšce prostoru a zp�sobu vytáp�ní. Jeho 
hodnoty uvádí p�ílohová tabulka �SN EN 12831 B.1.

�i = (�T,i + �V,i) . fh,i

�Budovy s výrazn� odlišnou teplotou vzduchu a st�ední teplotou sálání
(st�ední radia�ní teplotou okolních ploch místnosti, v�etn� otopných 
ploch).

Zm�na ve stanovení tepelné ztráty v�tráním. V tepelných ztrátách 
prostupem se po�ítá s výslednou teplotou, v tepelných ztrátách v�tráním s 
vnit�ní teplotou vzduchu.   



Odlišnosti v dalších vybraných p�ípadech

„U“
Konstrukce p�ilehající k zemin�. 

Velké zasklené stavební konstrukce místností se zdroji 
vlhkosti, u kterých dochází k povrchové kondenzaci 

(sou�initel p�estupu tepla na vnit�ní stran�). 

Velmi t�žká (masivní) stavba s tlouš�kou obvodového zdiva nad 60cm 
- redukce venkovní výpo�tové teploty.

D�íve používaná �SN 06 0210:



VytVytáápp��nníí budovbudov

Úst�ední Lokální

Teplovodní vytáp�ní

Teplovzdušné vytáp�ní a v�trání

Zdroj  tepla 

Rozvod 
teplonosné látky 

Otopné plochy ve 
vytáp�ných 
místnostech 

Lokální topidla 
(zdroj) p�ímo ve 
vytáp�ných 
místnostech

VZT

ÚT



Tepelné soustavy v budovách

Tepelná soustava je uspo�ádání vzájemn� spojených 
prvk� pro dodávku tepla z rozvodu tepla do spot�ebi��
tepla (otopných ploch) nebo soustav pro oh�ívání (teplé
vody, vzduchu, jiné teplonosné látky pro technologii).

Otopná soustava je �ást tepelné soustavy sloužící
pouze k vytáp�ní. Prost�ednictvím spot�ebi�� tepla 
(otopných t�les nebo jiných otopných ploch) zajiš�uje 
požadovaný vnit�ní stav prost�edí v jednotlivých 
místnostech budovy. 
Je – li zdrojem tepla dodáváno teplo pouze pro 
vytáp�ní, je otopná soustava shodná s tepelnou.



Vodní otopná soustava objektová (zjednodušené schéma, základní prvky)



Vodní tepelná soustava objektová (zjednodušené schéma, základní prvky)



Tepelnou soustavu tvo�í

� za�ízení pro výrobu tepla (zdroj tepla),
� rozvody teplonosného média (potrubní sít�) ,
� odb�ry tepla (spot�ebi�e tepla – t�lesa �i jiné otopné plochy, 

vým�níky,...),
� zabezpe�ovací za�ízení,
� armatury, �erpadla, za�ízení pro úpravu vody, dopl�ování vody, prvky 

pro m��ení (T,M), tepelné izolace, prvky pro upevn�ní,…,
� regula�ní prvky a �ídící systémy.



Rozd�lení tepelných soustav

Podle teplonosné látky
Vodní

Parní

Vodní soustavy Teplovodní (do 110oC)

Teplovodní nízkoteplotní (do 65oC)

Horkovodní (nad 110oC)

Parní soustavy Podtlakové (nepoužívají se, tlak páry nižší než atmosférický)

Nízkotlaké (p�etlak do 0,05 MPa)

St�edotlaké (p�etlak 0,05 až 1,6 MPa)

Teplovodní
soustavy

Otev�ené

Uzav�ené
Horkovodní Uzav�ené

s ob�hem vody
p�irozeným

nuceným



Otopné soustavy v budovách

Teplovodní, teplovodní nízkoteplotní
Rozd�lení podle
Sdílení tepla na 
• p�evážn� konvek�ní,  
• p�evážn� sálavé.
Po�tu trubek na 
• jednotrubkové bez obtok� t�les a s obtoky t�les, 
• dvoutrubkové protiproudé nebo souproudé, 
• vícetrubkové.
Umíst�ní rozvodu teplonosné látky na soustavy 
• s horním rozvodem,
• se spodním rozvodem.
Ob�hu teplonosné látky na soustavy 
• s p�irozeným ob�hem (samotížné), 
• s nuceným ob�hem.
Rozvodu k otopným t�les�m na 
• vertikální,
• horizontální.
Spojení soustavy s atmosférou na 
• teplovodní otopné soustavy otev�ené (pracovní teplota do 95 °C), 
• teplovodní otopné soustavy uzav�ené (tlakové) - pracovní teplota do 110 °C.


