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METEOROLÓGIA 

VONKAJŠIA TEPLOTA 

Najdôležitejšími charakteristikami vonkajšej teploty sú priemerné, minimálne a maximálne 
hodnoty. Všetky charakteristické čísla sa môžu vzťahovať na rôzne obdobia. Denná 
priemerná hodnota je aritmetický priemer teplôt nepretržite pozorovaných alebo meraných 
každú hodinu počas 24 hodín. Priemerná hodnota teploty za dlhšie obdobie (5 alebo 10-
dňové obdobia, mesačné, polročné, ročné) je algebrický priemer denných priemerov 
príslušného obdobia. 

Denné kolísanie teploty je rozdiel medzi najvyššou a najnižšou teplotou pozorovanou počas 
jedného dňa. Môžeme hovoriť o priemerných denných (medzi priemernými dennými 
maximami a minimami) a ročných výkyvoch. 

Za normálnych okolností teplota klesá s nadmorskou výškou, približne o 6,5 °C/km. Keďže 
teplý vzduch je ľahší ako studený, táto situácia pomáha vytvárať vertikálne prúdenie 
vzduchu. 

Spodné vrstvy sa však môžu lepšie ochladzovať, čo vedie k inému teplotnému rozvrstveniu, 
než je bežná situácia, ktoré sa nazýva inverzia: chladnejšie, ťažšie vrstvy vzduchu budú v 
spodnej časti, zatiaľ čo teplejšie, ľahšie vrstvy vzduchu budú v hornej časti. Toto 
rozvrstvenie nepodporuje konvekciu, takže v takýchto situáciách je prenos látok 
znečisťujúcich ovzdušie nízky, vytvárajú sa vysoké koncentrácie. 

Na rôzne účely sú potrebné rôzne hodnoty vonkajšej teploty. 

NÁVRHOVÁ VONKAJŠIA TEPLOTA 

Ak je cieľom dimenzovať vykurovací systém, t. j. určiť potrebu tepla v budove alebo 
miestnosti, potom je relevantným kritériom najchladnejší stav vzduchu počas roka, pretože 
systém sa musí navrhnúť tak, aby zabezpečil očakávanú vnútornú teplotu aj za 
najextrémnejších podmienok (pri danej úrovni rizika). 

V prípade približných metód výpočtu potreby energie, ktoré sa všeobecne používajú v praxi, 
sa za výpočtovú vonkajšiu teplotu považuje hodnota, pri ktorej sa má stanoviť návrhová 
hodnota teplotne závislých energetických tokov medzi miestnosťou a prostredím za 
predpokladu konštantných podmienok. V tejto súvislosti je Maďarsko rozdelené do troch 
klimatických pásiem, ku ktorým sa priraďujú hodnoty výpočtovej teploty -15, -13, -11 °C 
(Obrázok 1). Pri navrhovaní budov v pásme širokom 10 až 10 km od hraničných čiar si 
môžete ľubovoľne vybrať, s akou vonkajšou teplotou chcete vykonať výpočet. Tam, kde je 
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vplyv mestského tepelného ostrova silný (napríklad v centrách väčších miest), sa projektant 
a jeho klient môžu dohodnúť, že dimenzovanie sa vykoná pri teplote -11 °C. 

 

Obrázok 1.: Návrhová vonkajšia teplota v Maďarsku 

ROČNÁ VONKAJŠIA PRIEMERNÁ TEPLOTA 

V Maďarsku je priemerná ročná teplota najvyššia na juhojuhovýchode, približne 11-11,5 °C, 
a najnižšia na severoseverozápade, približne 8-9 °C (Obrázok 2). Teplotný rozdiel medzi 
najteplejšími a najchladnejšími mesiacmi je maximálny vo Veľkej nížine, v centrálnych 
oblastiach Trans-Tisza, kde dosahuje 24 °C, zatiaľ čo vo vysokých horách, v niektorých 
oblastiach podhoria, zostáva pod 20 °C. 

Praktický význam priemernej ročnej teploty, ktorá nie je rozhodujúca z hľadiska vykurovania 
alebo chladenia, spočíva v tom, že poskytuje dobrú aproximáciu priemernej ročnej teploty 
horných vrstiev pôdy. 

Jedným z rozhodujúcich faktorov potreby energie na vykurovanie je to, ako sa počas sezóny 
vyvíja teplotný rozdiel medzi miestnosťou a okolím. Ak sa pozrieme na celú sezónu, dĺžka 
vykurovacej sezóny a priemerný teplotný rozdiel sú úmerné tepelným stratám (s použitím 
zjednodušenia, keď vylúčime iné ovplyvňujúce faktory, napríklad vietor). Ak je vnútorná 
požadovaná teplota konštantná, priemerný teplotný rozdiel závisí len od priemeru vonkajšej 
teploty. Ako sa však opisuje v nasledujúcej kapitole, dĺžku vykurovacej sezóny ovplyvňujú 

Návrhová vonkajšia teplota 



 
 

4 
 

nielen meteorologické faktory, ale aj samotná konštrukcia budovy. Preto sa priemerná 
vonkajšia teplota dá presne určiť len so znalosťou budovy. S výnimkou nízkoenergetických 
a špeciálne navrhnutých budov je v Maďarsku zjednodušená vykurovacia sezóna 180 dní 
a zodpovedajúca priemerná sezónna teplota je približne 4 °C. Na základe priemernej teploty 
sezóny a dĺžky vykurovacej sezóny možno definovať pojem vykurovacích dennostupňov. 

 

Obrázok 2.: Ročná priemerná teplota v Maďarsku 

VYKUROVACIA KRIVKA 

V niektorých prípadoch je potreba energie na vykurovanie uspokojovaná viacerými zdrojmi 
tepla v spoločnej (tzv. bivalentnej paralelnej) alebo striedavej (tzv. bivalentnej alternatívnej) 
prevádzke a pre ich prevádzkový režim je rozhodujúci vývoj teplotného rozdielu v rámci 
sezóny. Často používaným riešením je, že v najchladnejších obdobiach sa do prevádzky 
uvádzajú tzv. špičkové zdroje tepla, pretože primárne zariadenie na výrobu tepla bolo 
z ekonomických dôvodov navrhnuté na nižšie zaťaženie. Okrem toho sa účinnosť niektorých 
zariadení na výrobu tepla pri čiastočnom zaťažení líši od hodnoty charakteristickej pre plné 
zaťaženie a na presné energetické hodnotenie je potrebné poznať frekvenciu čiastočného 
zaťaženia. Keďže stupeň zaťaženia je približne úmerný rozdielu teplôt, frekvencia výskytu 
vonkajších teplôt je dôležitým ukazovateľom, ktorý možno zobraziť na vykurovacej krivke. 

Na Obrázku 3 sú znázornené ročné vykurovacie krivky pre Budapešť na základe údajov z 30-
ročných meraní. Hrubá čierna krivka znázorňuje priemernú vykurovaciu krivku. V každom 
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priesečníku krivky je možné odčítať celkový počet dní v roku s danou alebo nižšou 
priemernou teplotou. 

Tento typ spracovania je potrebný, pretože poskytuje monotónne rastúcu funkciu, čo je 
neskôr výhodné pri úprave dennostupňov. Krivka zobrazuje počet dní v roku s priemernou 
teplotou nižšou ako určitá vonkajšia teplota. Pod 0 °C je krivka stále strmšia. Počet dní 
s priemernou teplotou pod -5 °C je nižší ako 10 dní v roku. Z toho vyplýva, že aktuálna 
potreba tepla sa blíži k návrhovej hodnote len počas niekoľkých dní, počas väčšiny sezóny je 
potreba tepla oveľa nižšia. To potvrdzuje, že zdroje tepla pracujú zväčša pri čiastočnom 
zaťažení. 

 

Obrázok 3.: Vykurovacie krivky pre Budapešť (1981-2010) 

TEPLOTA PÔDY 

Teplotu pôdy v prízemných vrstvách určujú najmä vonkajšie faktory na povrchu, iradiácia 
(závisí od topografie, sklonu), absorptivita/emisivita povrchu, účinok tienenia vegetáciou, 
množstvo vody odparovanej z povrchov a z vegetácie. Závisí aj od prípadnej snehovej 
pokrývky, ako aj od tepelnej vodivosti pôdy. Kolísanie teploty povrchu a vrstiev blízko 
povrchu je veľké, v hlbších vrstvách kolísanie teploty exponenciálne klesá s hĺbkou. 

Smerom do hlbších vrstiev sa úloha povrchových faktorov znižuje a rozhodujúcim sa stáva 
vplyv tepla jadra zeme. Za hĺbkou približne 30 m sa teplota neustále zvyšuje, pričom sa 

-20

-10

0

10

20

30

40

0 100 200 300V
on

ka
jš

ia
 te

pl
ot

a 
[°

C
]

Počet dní



 
 

6 
 

pohybuje smerom do vnútra Zeme bez ohľadu na ročné obdobie. Rozsah tohto javu 
vyjadruje geotermálny gradient, ktorého typická hodnota je v priemere 3 °C/100 m a 5 - 7 
°C/100 m v Maďarsku (pozri Obrázok 4). 

Vzhľadom na vysokú akumulačnú schopnosť zeme a jej relatívne stabilnú teplotu sú tepelné 
toky cez obalové konštrukcie v styku so zeminou menšie a časovo stabilnejšie. Stabilnejšia 
teplota zeme a vysoká akumulačná schopnosť umožňujú, aby sa vetrací vzduch v zime 
predhrieval a v lete predchladzoval v zakopaných vzduchovodoch vedených v zemi. Aj 
v prípade niektorých tepelných čerpadiel je zdrojom tepla/chladu vrstva zeme blízko 
povrchu. 

Vlastnosti najvrchnejších (1 - 2 m) vrstiev pôdy (vegetačná pokrývka, albedo, tepelná 
vodivosť, hustota, hladina podzemnej vody) sú rozhodujúce pre tepelné straty budovy 
a účinnosť niektorých systémov pôdnych kolektorov (pozri Obrázok 5). 

Rozsah hĺbky 50 až 100 metrov je tzv. hĺbka vŕtania pre tepelné čerpadlá so zemným 
zdrojom. Množstvo tepla, ktoré možno získať pomocou zemných vrtov, je 50 - 80 W/m, t. j. 
3 - 4 kW/vrt pri 50 m dlhých vrtoch a 6 - 8 kW/vrt pri 100 m dlhých vrtoch. 

 

Obrázok 4.: Teplota pôdy v závislosti od hĺbky a sezóny 
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Obrázok 5.: Teplota pôdy v závislosti od hĺbky a sezóny (blízko povrchu) 

SLNEČNÉ ŽIARENIE 

ELEKTROMAGNETICKÉ ŽIARENIE 

Elektromagnetické žiarenie: Tok energie zo zdroja v ľubovoľnom smere bez prenosového 
média, vyvolaný rýchlym kmitaním elektromagnetického poľa. Je prenášané fotónmi a šíri 
sa v priestore vo forme vlny. Oscilácie možno charakterizovať dĺžkou vĺn. 

Elektromagnetické spektrum: Elektromagnetické žiarenie možno rozdeliť podľa vlnovej 
dĺžky, pričom dostaneme elektromagnetické spektrum, ktoré je znázornené na Obrázku 6. 

Krátkovlnné žiarenie: Rozsah vlnových dĺžok (od 0,15 μm do približne 3 μm), do ktorého 
spadá 99 % energie vyžarovanej zo Slnka. 

Dlhovlnné žiarenie: Vlnový rozsah (od 3 μm do približne 100 μm), do ktorého spadá 99 % 
energie vyžarovanej z atmosféry Zeme. 

Emisivita: Charakterizuje, ako účinne teleso vyžaruje energiu z jednotkovej plochy svojho 
povrchu za jednotku času v pomere k maximálnej emisii energie. Jeho hodnota sa pohybuje 
v rozmedzí od 0 do 1, označuje sa ε. 
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Obrázok 6.: Elektromagnetické spektrum [https://www.radio2space.com/wp-content/webp-express/webp-
images/uploads/2013s/07/components-of-electromagnetic-spectrum.jpg.webp] 

Planckov zákon: Planckov zákon hovorí, že energia spojená s danou vlnovou dĺžkou je 
funkciou vlnovej dĺžky a teploty. To znamená: Eλ = f (λ, Τ). 

Kirchhoffov zákon: Hovorí, že pomer emisivity ľubovoľného telesa k jeho absorpčnej 
schopnosti je pre všetky telesá pri danej teplote pre danú frekvenciu rovnaký. 

Čierne teleso: Teleso, ktoré vyžaruje maximálne možné množstvo energie z jednotkovej 
plochy svojho povrchu pri danej teplote za jednotkový čas. Emisivita takéhoto telesa je 1. 

Stefan-Boltzmannov zákon: Podľa Stefan-Boltzmannovho zákona, celkové množstvo 
vyžiarenej energie závisí len od absolútnej teploty vyžarujúceho telesa a je úmerné jej 
štvrtej mocnine: 

 𝐸 = 𝜀 ∙ 𝜎 ∙ 𝑇 = 𝜀 ∙ 𝐶 ∙
𝑇

100
 

𝑊

𝑚
 1 

kde 

s – konštanta pre absolútne čierne teleso (Stefan-Boltzmannova konštanta, 
5,67·10-8 [W/m2K4]) 
Cs – faktor sálania absolútne čierneho telesa: 5,67 [W/m2K4] 
T – teplota [K]  
ε – emisivita [-] 

Vlnová dĺžka v nanometroch (fialová) (červená) 
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Intenzita žiarenia / tok: Množstvo energie vyžiarenej, prenesenej alebo absorbovanej za 
jednotku času. Značka: I alebo Φ. Jednotka: W alebo W/m2. 

Iradiácia: Celková energia žiarenia dopadajúceho na jednotku povrchu za určité obdobie 
(napr. hodina, deň, rok), meraná v kWh/m2. Iradiácia je vlastne časový integrál hustoty 
žiarenia dopadajúceho na povrch. 

Globálne žiarenie: všetko krátkovlnné žiarenie z horného polpriestoru na horizontálnu 
rovinu. 

Difúzne žiarenie: všetko krátkovlnné žiarenie z horného polpriestoru na horizontálnu 
rovinu, okrem priameho slnečného žiarenia. 

Priame žiarenie: krátkovlnné žiarenie dopadajúce na povrch kolmo na smer Slnka z 
priestorového uhla slnečného disku. 

Globálne, priame a difúzne žiarenie nezahŕňajú žiarenie odrazené od zemského povrchu, 
ktoré je charakterizované albedom. 

Albedo: V prípade slnečného žiarenia je albedo (α) pomer žiarenia odrazeného od povrchu 
k dopadajúcemu krátkovlnnému žiareniu. 

Trvanie denného svetla: číslo, ktoré udáva, koľko hodín svietilo Slnko počas určitého 
obdobia (hodiny, dni, mesiace, roky, atď.). Slnečný svit znamená, že globálne žiarenie 
presahuje 120 W/m2. 

DOPADAJÚCE SLNEČNÉ ŽIARENIE 

Energetický výnos žiarenia sa vyjadruje intenzitou žiarenia (W/m2). Mimo zemskej 
atmosféry sa intenzita žiarenia pohybuje v rozmedzí 1300 až 1400 W/m2 s ročnou 
periodicitou (mimozemské žiarenie). To, koľko z neho dosiahne povrch zeme, závisí od uhla, 
pod ktorým žiarenie na povrch dopadá (keďže môžeme počítať len s kolmou zložkou), t. j. 
závisí od kalendárneho a denného času (Obrázok 7), orientácie povrchu a sklonu (Obrázok 
8). S intenzitou žiarenia súvisí aj to, akú dlhú cestu musí žiarenie prejsť atmosférou (Obrázok 
9), pričom pri väčšej vzdialenosti je intenzita dosahujúca povrch nižšia. Úlohu zohráva aj 
nadmorská výška miesta, ktorá ovplyvňuje dĺžku cesty v atmosfére. Vplyv vodnej pary, 
hmly, oblakov, mnohoatómových plynov a znečistenia atmosféry je zrejmý - len posledné 
menované môžu znížiť ročný energetický výnos žiarenia o niekoľko desiatok percent. 

Žiarenie odrazené časticami v atmosfére - uvedené vyššie - už nemožno charakterizovať 
takouto jednoznačnou smerovosťou, ide o difúzne žiarenie (v prípade uzavretého oblaku, 
hmly, prichádza na zemský povrch takmer výhradne takéto žiarenie). Častice absorbujú časť 
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prijatého žiarenia a samy emitujú žiarenie s dlhšími vlnovými dĺžkami. Napokon, 
v niektorých prípadoch môže hrať významnú úlohu aj žiarenie odrazené od povrchu (pôda, 
sneh, pokrývka).  

 

Obrázok 7.: Intenzita slnečného žiarenia na vertikálne povrchy v júni 

 

 

Obrázok 8.: Ročná solárna energia dopadajúca na naklonené povrchy [Zdroj: 
http://naplopo.hu/letoltes/naplopo-tervezessi-segedlet.pdf] 
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Obrázok 9.: Hrúbka atmosféry 

Ďalšou dôležitou charakteristikou žiarenia je iradiácia, ktorá predstavuje celkovú prijatú 
energiu za určité časové obdobie. Na výpočet energie v budove na základe maďarských 
štatistických údajov možno v prípade povrchov s charakteristickou orientáciou a uhlom 
sklonu v závislosti od účelu použiť údaje v Tabuľke 1, Tabuľke 2, Tabuľke 3 a Tabuľke 4. 

Tabuľka 1.: Dopadajúce slnečné žiarenie vo vykurovacej sezóne pre povrchy s rôznym sklonom a orientáciou 

Účel výpočtu Sklon 
Orientácia 

S SV/SZ V/Z JV/JZ J 

Dopadajúce žiarenie 
vo vykurovacej 
sezóne na výpočet 
potreby energie 
QTOT [kWh/m2/a] 

0° 325 

30° 195 230 315 400 435 

45° 155 195 300 410 460 

60° 130 165 275 400 460 

90° 85 105 200 320 400 

Tabuľka 2.: Priemerná intenzita slnečného žiarenia na začiatku vykurovacej sezóny 

Účel výpočtu Sklon 
Orientácia 

S SV/SZ V/Z JV/JZ J 

Priemerná intenzita 
žiarenia na začiatku 
vykurovacej sezóny 
Izima [W/m2] 

0° 100 

30° 45 65 95 125 140 

45° 40 55 90 130 150 

60° 35 45 85 125 150 

90° 25 30 60 100 125 
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Tabuľka 3.: Maximálna denná priemerná intenzita slnečného žiarenia v lete 

Účel výpočtu Sklon 
Orientácia 

S SV/SZ V/Z JV/JZ J 

Priemerná intenzita 
žiarenia počas horúceho 
letného dňa na výpočet 
rizika prehrievania 
Ileto [W/m2] 

0° 245 

30° 205 210 230 245 245 

45° 170 180 215 230 230 

60° 130 155 195 205 205 

90° 70 100 135 140 140 

Table 4.: Slnečné žiarenie dopadajúce na povrchy s rôznym sklonom a orientáciou v chladiacej sezóne 

Účel výpočtu Sklon 
Orientácia 

S SV/SZ V/Z JV/JZ J 
Dopadajúce žiarenie v 
chladiacej sezóne na 
výpočet potreby 
energie na chladenie 
QTOT,leto  [kWh/m2/a] 

0° 675 

30° 530 560 635 685 700 

45° 420 485 595 650 660 

60° 310 405 530 590 595 

90° 170 260 370 400 375 

SLNEČNÉ DRÁHY A VÝPOČET TIENENIA 

V dôsledku šikmosti zemskej osi nastáva rovnodennosť dvakrát do roka (jarná a jesenná), 
keď sú severná a južná pologuľa rovnako osvetlené Slnkom. V medziobdobiach je jedna 
pologuľa slnečnejšia ako druhá (to je dôvod striedania ročných období) a extrémnymi 
situáciami sú dni zimného a letného slnovratu (Obrázok 10 a Obrázok 11). 

Pri pohľade zo Zeme je poloha Slnka na oblohe daná dvoma uhlami. Výška Slnka je uhol 
medzi horizontálnou rovinou a Slnkom, zatiaľ čo azimut je uhol meraný v horizontálnej 
rovine vzhľadom na preferovaný smer. Ako privilegovaný smer sa v rôznych publikáciách a 
pomôckach vyskytuje juh aj sever. Schéma uhlov je uvedená na Obrázku 12. 
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Obrázok 10.: Obežná dráha Zeme okolo Slnka [Zdroj: https://cdn.britannica.com/68/91868-050-
F9D480C2/Diagram-relation-position-Earth-Sun-season-Northern.jpg] 

  

Obrázok 11.: Pozícia Zeme počas rovnodenností a slnovratov 
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Obrázok 12.: Pozícia Slnka 

Na konštrukčné účely môžeme zmapovať zdanlivú dráhu Slnka vo forme denných 
diagramov. Jednou z verzií je cylindrická projekcia. Sledujúc pohyb Slnka, nakreslí sa na plášť 
valca čiara s pohľadom pozorovateľa v strede základnej kružnice (Obrázok 13), pričom sa 
pozdĺž čiary zaznamená dátum pozorovania a body okrúhlych (astronomických) hodín. 
Valcová projekcia sa získa rozrezaním a rozložením valca pozdĺž jeho severnej zložky. Krivky 
patria reprezentatívnym dňom mesiacov, na vodorovnej osi môžeme odčítať azimutové 
uhly merané z južného (privilegovaného) smeru a na zvislej osi môžeme odčítať výškové 
uhly. Línie dní sú pretínané líniami hodín. Z grafu možno odčítať uhly, ktoré udávajú polohu 
Slnka pre ktorýkoľvek deň v roku a ktorúkoľvek hodinu dňa. Rozvinutý cylindrický diagram 
dráhy Slnka je znázornený na Obrázku 14. 

 

Obrázok 13.: Cylindrický diagram slnečných dráh 
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Obrázok 14.: Rozvinutý cylindrický diagram slnečných dráh 

Ďalšou možnosťou zobrazenia pohybu Slnka je sférický diagram, ktorý je v stereografickej 
projekcii. (Pozorovateľ tu pozoruje zdanlivý pohyb Slnka z južného pólu, jeho pohľad kreslí 
na sférickom povrchu línie dráh). Na tomto diagrame sú azimutové uhly viditeľné po obvode 
kružnice a výškové uhly Slnka sú zapísané na sústredných kružniciach. Krivky patria 
reprezentatívnym dňom jednotlivých mesiacov a nájdeme na nich aj hodinové čiary, ktoré 
ich pretínajú (Obrázok 15). 

 

Obrázok 15.: Stereografický slnečný diagram 

V hodinových diagramoch sa uvádza slnečný čas: poludnie je, keď je Slnko v najvyššom bode 
svojej dráhy. Je to však bod po bode po obvode Zeme, v rôznych časoch na každom 
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poludníku. Hodiny ukazujú takzvané pásmové časy. Zemský povrch je rozdelený na 24 
guľových dvojsečníkov - každý meria 15 stupňov zemepisnej dĺžky po obvode. Čas, ktorý 
ukazujú hodiny v stredovej línii sférického duplexu je rovnaký, ako astronomický čas. Na 
miestach východne od stredovej čiary v zóne je Slnko "skoro", na západe "neskoro" o 4 
minúty na stupeň zemepisnej dĺžky. Treba poznamenať, že hranice časových pásiem sú 
niekedy zarovnané s administratívnymi hranicami. 

Ďalšiu menšiu korekciu možno vykonať v dôsledku nerovnomernej obežnej rýchlosti Zeme. 
Napokon je potrebná korekcia, ak sa hodiny nastavujú o šesťdesiat minút dopredu kvôli 
letnému času. 

Obrázok 16.: Časová korekcia v Maďarsku Obrázok 17.: Korekcia nerovnomerného pohybu 
Zeme 

Na rozhodnutie, či môže byť povrch, na ktorý dopadá energia (okno, slnečný kolektor, 
fotovoltický panel), v daný deň a hodinu vystavený priamemu slnečnému žiareniu, sú 
potrebné ďalšie geometrické úvahy: otázka znie, či je medzi skúmaným povrchom a Slnkom 
niečo, čo im bráni "vidieť sa navzájom". 

Jednou z takýchto prekážok môže byť rímsa. Pri pohľade z okna v smere kolmom na rovinu 
fasády vidíme okraj rímsy pod určitým uhlom (meraným vo zvislej rovine). Ak sa otočíme do 
strany, tento uhol sa zmení, zmenší sa (Obrázok 18). Ak ho znázorníme ako funkciu uhla 
natočenia do strany, získame zobrazenie okraja rímsy. Takéto krivky vytvárajúce hranu 
možno vytvoriť vopred, pričom ako parameter zadáme uhol, pod ktorými vidíme hranu 
meranú v rovine kolmej na rovinu fasády. 
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Obrázok 18.: Určenie uhlov tienenia 

Medzi Slnkom a skúmaným bodom je to, čo bráni "vzájomnej viditeľnosti", ohraničené 
horizontálnymi hranami - možno to znázorniť horizontálnymi krivkami hrany tieňa (Obrázok 
19). V prípade vertikálnych hrán je krivka hrany tieňa v schéme masky tieňa tiež vertikálna 
(napr. Obrázok 20). Ak sa tento obrázok - maska tieňa - (nakreslený na priehľadnom 
podklade) prekryje cylindrickým diagramom nakresleným v rovnakej mierke, možno vidieť, 
v ktorých mesiacoch a v akých intervaloch je skúmaný bod v tieni (Obrázok 21, Obrázok 22). 

 

Obrázok 19.: Tieniace krivky v cylindrickom diagrame slnečných dráh 



 
 

18 
 

 

Obrázok 20.: Obloha vo vytienených plochách nie je viditeľná 

 

Obrázok 21.: Obloha nie je viditeľná od vytienenej plochy nahor 
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Obrázok 22.: Obloha nie je viditeľná od vytienenej plochy nadol 

Ak je povrch orientovaný na juh, potom sa nulový bod horizontálnej osi kriviek okrajov tieňa 
a nulový bod osi diagramu dráhy Slnka prekrývajú. Ak je orientácia skúmaného povrchu iná 
ako na juh, potom sa nulový bod horizontálnej osi kriviek okrajov tieňa prekrýva s bodom 
v smere, v ktorom smeruje normála steny (Obrázok 23). 

V prípade stereografického diagramu dráhy Slnka zohráva uhlomer tieňa podobnú úlohu, 
jeho zakrivené čiary ukazujú uhol, pod ktorým sa hrana objavuje (meraný vo vertikálnej 
rovine kolmo na fasádu), priemer sa položí cez stred stereografického diagramu dráhy Slnka 
tak, aby ležal v línii s fasádou. Pevný uhol zakrytý prekážkou sa označí zakrivenými čiarami 
(výška) a radiánmi (rozsah uhlov meraný v horizontálnej rovine). 

 

Obrázok 23.: Kombinovaním horizontálnych a vertikálnych tieňov možno zistiť obrysy tieňov pre rôzne predmety 

Viditeľnosť oblohy možno znázorniť v súradnicovom systéme ako tieňový uhlomer: lúče 
označujú okraje predmetov (rozsah zakrytých horizontálnych uhlov) a sústredné kruhy 
označujú okraje ohraničujúce výšku (rozsah zakrytých vertikálnych uhlov) pri pohľade od 
stredu nahor. Podobný obraz sa získa pri fotografovaní s optikou rybieho oka smerujúcou 
nahor (Obrázok 24, kresba a fotografia nezobrazujú rovnaký priestor). 
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Obrázok 24.: Tiene zobrazené na stereografickom slnečnom diagrame [Zdroj: Planning and Installing Photovoltaic 
Systems] 

Podmienkou využitia solárnych ziskov vo vykurovacej sezóne je, aby boli plochy, ktoré 
zbierajú energiu, počas zimných mesiacov na poludnie oslnené. V období uvedenom na 
Obrázku 25 by malo byť "solárne okno otvorené", na túto plochu by nemal padať žiadny 
tieň. 

 

Obrázok 25.: Slnečné okno 
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VIETOR 

Vietor je pohyb vzduchu vzhľadom na zemský povrch. Všeobecne sa vietor vzťahuje na 
pohyb v horizontálnom smere. Ak chceme zdôrazniť vertikálne pohyby, hovoríme 
o konvekcii. 

Vietor je vektorová veličina, ktorá má smer a rýchlosť. Smer vetra je oblasť, z ktorej vietor 
fúka. Tento vektor má priemerný smer (dominantný smer vetra) a priemernú veľkosť. 
Priemerné hodnoty s rôznymi časmi priemerovania dávajú rôzne hodnoty. 

Odchýlku okamžitej hodnoty od priemernej hodnoty možno charakterizovať štandardnou 
odchýlkou. Táto štandardná odchýlka je charakterizovaná fluktuáciami: úrovňou 
turbulencie. Jej hodnota vzhľadom na strednú hodnotu predstavuje intenzitu turbulencie, 
ktorá sa niekedy udáva v percentách. 

Najvyššia rýchlosť, ktorá sa vyskytuje v registri, je tzv. maximálna rýchlosť nárazového vetra. 
Pomer maximálnej rýchlosti nárazového vetra k priemernej rýchlosti sa nazýva faktor 
nárazu vetra (z angl. gust factor). Meteorologické záznamy uvádzajú priemerné hodinové 
rýchlosti ako priemer. O maximálnej rýchlosti je tiež dobré vedieť, že nejde o okamžitú 
hodnotu (pretože sa ťažko meria a má malý vplyv), ale o priemer za 2 až 3 sekundy. 
Maximálna rýchlosť hodinového registra je teda najvyššia z 2 až 3 sekundových priemerov. 

Zvyčajne sa charakterizuje rýchlosťou a frekvenciou výskytu jednotlivých intervalov rýchlosti 
vetra. Keďže ide o vektorovú veličinu, predchádzajúce údaje sa uvádzajú pre rôzne smery 
(zvyčajne pre štyri hlavné a štyri vedľajšie smery), pre celý rok, pre ročné obdobia alebo pre 
každý mesiac. Dĺžka lúčov je úmerná frekvencii smeru vetra, hrúbka čiary v rámci nej je 
úmerná intervalom rýchlosti (Obrázok 26). 
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Obrázok 26.: Zobrazenie fekvencie smerov vetra 

Údaje o vetre sa zvyčajne merajú mimo husto zastavaných oblastí (napr. letísk) vo výške 10 
m. Rýchlosť vetra sa mení ako funkcia drsnosti pôdy ("drsnosť" sa vzťahuje na vegetáciu, 
budovy), ako funkcia výšky, približne podľa paraboly. V sídlach budovy výrazne ovplyvňujú 
smer a rýchlosť vetra (Obrázok 27). 

 

Obrázok 27.: Rýchlosť vetra je funkciou výšky 

MESTSKÁ KLÍMA 

Osobitným dôsledkom ľudského zásahu je "mestský tepelný ostrov". Mestská zástavba sa 
môže vyznačovať výrazne odlišnou energetickou bilanciou v porovnaní s voľnými plochami. 
Mestská klíma závisí od štruktúry, topografie, geografickej polohy, veľkosti mesta, 
charakteru priemyslu atď. v meste. 

V porovnaní s nezastavaným prostredím je zvyčajne menej priameho žiarenia na povrch 
v dôsledku znečistenia ovzdušia, ale žiarenie absorbované povrchom sa mení aj v dôsledku 
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celomestských nerovností (budovy) a umelých krytov, či odstraňovania snehu. Výpar je nižší 
v dôsledku odtoku vody zo spevnených plôch. Emisia z povrchov voči oblohe je výrazne 
nižšia v dôsledku znečistenia ovzdušia na jednej strane a obmedzenejšej viditeľnosti oblohy 
na strane druhej. Tepelné toky z budov v zime aj v lete "ohrievajú ulicu". Z tohto dôvodu 
teplota smerom do centra mesta stúpa. Na periférii nie je tento nárast výrazný, zvyčajne je 
zanedbateľný, smerom k centru môže v niektorých úsekoch dosiahnuť až 4 °C/km. Štruktúru 
tepelného ostrova výrazne ovplyvňujú parky, jazerá ("studené ostrovy") a husto zastavané 
oblasti ("teplé ostrovy"). Rozdiel medzi maximálnou teplotou nameranou v centre mesta a 
teplotou mimo mesta predstavuje intenzitu mestského tepelného ostrova. Táto intenzita je 
maximálna (za stabilných atmosférických podmienok) niekoľko hodín po západe slnka 
a minimálna približne uprostred dňa. 

V zimnom období je mestský tepelný ostrov menším problémom: ak je "ulica" teplejšia, 
tepelné straty budov budú nižšie, ak budovy vydávajú menej tepla, intenzita tepelného 
ostrova sa zníži, z budov unikne viac tepla. V lete však vzniká nebezpečný samovzbudzovací 
proces: teplo odchádzajúce z budov (teplo z tepelných záťaží opúšťa v lete budovy 
prechodom a vetraním) ohrieva už aj tak horúcu ulicu: ešte vyššie teploty vo vnútri budovy 
umožňujú únik tepla z budovy, ak je v nej nútené chladenie, t. j. teplo odoberané z budovy 
sa dostane do prostredia cez kondenzátory a chladiace veže na fasáde alebo na vrchole 
budovy, ktoré majú vyššiu teplotu ako vnútro budovy. Aj priestor pod strešnou vrstvou je 
teplejší, čo ďalej zvyšuje potrebu chladu. 

 

Obrázok 28.: Distribúcia teploty v mestskom tepelnom ostrove [Zdroj: Unger, J.: Lokális és mikroklímák. JATE 
TTK, Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék, Szeged, 1997, 135–153] 
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Úloha vetra pri určovaní efektu tepelného ostrova je nejasná. V centre mesta s vyššou 
teplotou vzniká vzostupné prúdenie, ktoré vyvoláva tzv. mestský vánok z prímestských 
oblastí smerom do centra mesta. Výsledný vietor sa líši aj v dôsledku rôznych prekážok 
(budovy, stromy atď.): priemerná rýchlosť je nižšia, ale v niektorých prípadoch je vyššia v 
priestoroch medzi budovami v dôsledku kanálového efektu. V mestách sú takéto "kanály" aj 
zelené chladné plochy dôležité na redukciu tepla. 

POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE 

TEPELNÁ ROVNOVÁHA MIESTNOSTI 

Energetickú bilanciu vykurovania a chladenia budov možno určiť algebrickým súčtom 
niekoľkých členov. V nasledujúcej časti je uvedený stručný prehľad opisujúci kľúčové prvky. 

Tepelné straty prechodom tepla sú súčtom tokov energie cez obvodový plášť budovy pri 
prenose tepla: 

 

�̇� = 𝐴 ∙ 𝑈 + 𝑙 ∙ 𝜓 ∙ (𝛩 − 𝛩 )

= 𝐴 ∙ 𝑈 , ∙ (𝛩 − 𝛩 ) [𝑊] 
2 

kde: 

A je plocha stavebnej konštrukcie 
U je súčiniteľ prechodu tepla stavebnej konštrukcie 
Ψ je lineárny súčinteľ prechodu tepla pre tepelné mosty 
l je dĺžka tepelného mosta 
Θ je teplota, i=vnútorná, e=vonkajšia 

Tepené straty vetraním predstavujú energiu obsiahnutú vo vnútornom vzduchu, ktorý sa 
vymení za chladný vonkajší vzduch: 

               �̇� = 0.35 ∙ 𝐴𝐶𝐻 ∙ 𝑉 ∙ (𝛩 − 𝛩 ) [𝑊] 3 

kde: 

0.35 je konštanta zohľadňujúca tepelnú kapacitu a hustotu vzduchu, ako aj 
konverziu fyzikálnych jednotiek 
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ACH je násobnosť výmeny vzduchu za hodinu  
V je vykurovaný objem budovy 
Θ je teplota, i=vnútorná, e=vonkajšia 

Slnečné zisky cez zasklené konštrukcie: 

 �̇� = 𝐴 ∙ 𝑔 ∙ 𝐼  [𝑊] 4 

kde: 

Ag je plocha zasklených konštrukcií 
g je súčiniteľ priepustnosti energie slnečného žiarenia 
I je energia slnečného žiarenia dopadajúceho na povrch 

Vnútorné tepelné zisky: teplo získané z vnútorných zdrojov okrem vykurovacích prvkov 
(napr. osvetlenie, elektrické spotrebiče, osoby): �̇�  [𝑊]. 

 

a. 

 

b. 

 

c. 

 

d. 

 

e. 

Obrázok 29.: Komponenty tepelných strát a ziskov v miestnosti – straty prechodom (a, b), straty vetraním (c), 
slnečné zisky (d) a vnútorné zisky (e) 
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Tepelná rovnováha bez mechanického vykurovania/chladenia budovy: 

     �̇� + �̇� + �̇� + �̇� ú é  = 0 [𝑊] 5 

Rovnica predstavuje sumu jednotlivých členov, pričom niektoré z členov sú pozitívne, iné sú 
negatívne, v závislosti od počasia a prevádzkových podmienok. 

Takáto rovnováha vzniká vždy – otázkou je len, pri akej vnútornej teplote. 

Ak budova obahuje aj systém mechanického vykurovania alebo chladenia, rovnicu možno 
upraviť takto: 

     �̇� + �̇� + �̇� + �̇� ú é  = �̇� /  [𝑊] 6 

kde 

�̇� /  [W] – je potreba energie na vykurovanie/chladenie 

Vráťme sa k prípadu priestoru bez vykurovania či chladenia. V tomto kontexte dva členy 
(�̇�  a �̇� ) závisia od rozdielu medzi vnútornou a vonkajšou teplotou. Zápisom 
každého člena rovnice pomocou uvedených vzťahov možno vyjadriť rozdiel medzi 
vnútornou a vonkajšou teplotou: 

    𝛩 − 𝛩 =
𝐴 ∙ 𝑔 ∙ 𝐼 + �̇� ú é

∑ 𝐴 ∙ 𝑈 , + 0.35 ∙ 𝐴𝐶𝐻 ∙ 𝑉
 7 

Výsledkom je očakávaná "spontánna" vnútorná teplota v budove bez vykurovania a 
chladenia v ustálenom stave. Nie je vhodná na výpočet okamžitých hodnôt, pretože 
nezohľadňuje akumuláciu tepla, ale na výpočet priemernej vnútornej teploty za deň alebo 
niekoľko po sebe nasledujúcich dní (samozrejme, zohľadňuje sa aj vonkajšia teplota s jej 
priemernou hodnotou za rovnaké obdobie). 

Niektoré členy algebrického súčtu na ľavej strane rovnice 6 sú funkciami architektonickej 
koncepcie a/alebo riešenia stavebnej konštrukcie, zatiaľ čo iné sú od budovy nezávislé. 

Straty prechodom tepla nie sú len záležitosťou stavebnej konštrukcie (tepelnej izolácie), ale 
aj architektúry, pretože závisia nielen od súčiniteľa prechodu tepla, ale aj od veľkosti plôch 
tvoriacich vykurovaný priestor. Inými slovami, kompaktná alebo členitá architektúra je 
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okrem iného aj energetickou otázkou. Vzhľadom na pomer súčiniteľov prechodu tepla 
zasklených a nepriesvitných konštrukcií, súvisí so stratami pri prenose aj pomer zasklenia. 

Lineárne tepelné straty spôsobené tepelnými mostami čiastočne závisia od konštrukcie 
stykov, takže v tomto ohľade ide o otázku stavebnej konštrukcie. Hmota budovy, jej fasáda, 
balkóny, lodžie a vnútorné priestorové usporiadanie zároveň určujú dĺžku rohových hrán, 
spojovacích hrán, tepelných mostov, takže v tomto ohľade ide aj o architektonický problém. 

Objemový prietok vetracieho vzduchu - ktorý možno vyjadriť počtom výmen vzduchu - 
nesmie byť menší ako hodnota určená na ochranu zdravia. V zimnom období je cieľom 
zabezpečiť požadovaný, ale nie vyšší prietok čerstvého vzduchu (inými slovami, počet 
výmen vzduchu). Väčšia výmena vzduchu, ako je potrebné, by mala za následok vyššiu 
potrebu tepla na vykurovanie. V letnom období je však hlavným cieľom zvýšiť tepelné straty 
vetraním budovy v nočných hodinách zvýšením výmeny vzduchu (znížením vnútornej 
teploty), aby sa vytvorila príjemná vnútorná teplota aj bez núteného chladenia. 

Spontánna výmena vzduchu (výmena vzduchu infiltráciou) pri zatvorených oknách je 
zvyčajne menšia, ako je potrebné, takže na zabezpečenie minimálnej výmeny vzduchu je 
potrebné manuálne/nútené vetranie, t. j., ak je vzduchotesnosť budovy vyhovujúca, nie je 
potrebné znižovať potrebu energie na vetranie ďalším zlepšovaním vzduchotesnosti. 
Pomocou stavebných konštrukčných nástrojov však možno výmenu vzduchu potrebnú z 
hľadiska ochrany konštrukcie, a tým aj potrebu tepla na vetranie, znížiť vytvorením 
správnych spojov, t. j. znížením rizika vzniku plesní a kondenzácie. 

Keďže objemový prietok vetracieho vzduchu nemožno znížiť pod minimálnu výmenu 
vzduchu, možnosť úspory energie musíme hľadať v zlepšení účinnosti technologických 
zariadení, ktoré spotrebovávajú energiu na ohrev čerstvého vzduchu s daným objemovým 
prietokom. 

Pokiaľ ide o architektonické nástroje, predohrev čerstvého vzduchu v nevykurovaných 
priestoroch, nárazníkové zóny, solárne systémy takéto úspory ponúkajú. Tu v podstate 
využívame buď už opísané "straty", alebo energiu slnečného žiarenia. Takýto pôdorys súvisí 
s organizáciou priestorových väzieb, rozmiestnením dverí a okien a použitím vhodných 
komponentov solárneho systému. 

Z konštrukčného hľadiska zohráva rozhodujúcu úlohu počet a typ zasklení, členenie okien 
a tieniace konštrukcie. Tie zahŕňajú pohyblivé pridružené konštrukcie, ako aj pevné tieniace 
prvky a časti fasády a balkóny budovy. 

Solárne zisky sú funkciou mnohých architektonických a konštrukčných faktorov. Primárne sú 
to tvar, orientácia a pomer zasklenia budovy. Podmienky pre prístup slnečného žiarenia 
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závisia aj od orientácie, členenia pozemku, okolitej zástavby, terénu a vegetácie, ktoré 
závisia od mestskej architektúry. 

Otázka tepelných ziskov slnečným žiarením je dvojaká: solárne zisky by mali pokryť čo 
najväčšiu časť potreby energie na vykurovanie a osvetlenie v zimnom období, zatiaľ čo v lete 
je dôležité znížiť solárne zisky, aby sa znížila potreba chladenia budovy. Pri plánovaní teda 
treba zohľadniť potreby zimného a letného obdobia súčasne a nájsť vyvážený kompromis. 

VYKUROVACIE DENNOSTUPNE, ROVNOVÁŽNA TEPLOTA, DĹŽKA 
VYKUROVACEJ SEZÓNY 

Na Obrázku 30 je znázornená vonkajšia teplota v závislosti od dĺžky vykurovacej sezóny. 
Plocha medzi krivkami Θi a Θe je úmerná množstvu tepla odchádzajúceho z budovy do 
okolia. Tepelné straty sú pokryté tromi zdrojmi. Vnútorné tepelné zisky možno 
zjednodušene považovať za konštantné počas vykurovacieho obdobia, solárne zisky sa 
počas vykurovacieho obdobia menia. Využitý podiel tepelných ziskov pokrýva straty 
s určitým teplotným rozdielom (Θi - Θe) tak, aby vnútorná teplota neklesla pod požadovanú 
hodnotu, keď vonkajšia teplota je rovná teplote v rovnovážnom bode (Θe = Θrovnovážny bod). 
Rovnovážna teplota je vonkajšia teplota, pri ktorej sa musí začať alebo zastaviť prevádzka 
vykurovania, t. j. hraničná teplota vykurovania. Premietnutím priesečníkov na vodorovnú os 
získame dĺžku vykurovacej sezóny. Rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou je rozdiel 
teplôt rovnovážneho bodu v okamihu začatia vykurovania, ktorý sa odvodí z rovnice 7 
s použitím hodnôt intenzity slnečného žiarenia z Tabuľky 2. 

Hodnota tejto teploty v prípade slabo izolovaných budov je v Maďarsku približne +12 °C. 
V dobre izolovanej budove môže byť výrazne nižšia, dokonca aj pod bodom mrazu. 
V prípade ťažkých budov sa vzhľadom na veľkú akumulačnú kapacitu tepla začiatok 
vykurovacej sezóny počíta od okamihu, keď vonkajšia teplota klesne pod hraničnú teplotu 
vykurovania na tri dni. Odčítaním plôch úmerných ziskom od plochy medzi krivkami Θi a Θe 
sa získa plocha úmerná čistej potrebe energie na vykurovanie (Obrázok 30). 
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Obrázok 30.: Teplota v rovnovážnom bode a dĺžka vykurovacej sezóny 

Ak sa rozdiel medzi požadovanou vnútornou a očakávanou vonkajšou teplotou ako funkcia 
času integruje počas trvania vykurovacej sezóny, možno vypočítať počet vykurovacích 
dennostupňov (rovnica 8), čo možno znázorniť aj graficky, pozri Obrázok 30. Podobným 
spôsobom môžeme interpretovať HDD nielen pre vykurovaciu sezónu, ale aj pre mesiac 
alebo deň. HDD sú úmerné tepelným stratám za sezónu. Hodnota HDD, prirodzene, závisí 
od vnútornej teploty, ktorú chceme udržať. 

Vykurovacie dennostupne sa stanovia pomocou tohto vzťahu za predpokladu, že vnútorná 
teplota je konštantná: 

    𝐻𝐷𝐷 = 𝛩 − 𝛩 ,  [𝑑𝑒ň°𝐶 𝑎𝑙𝑒𝑏𝑜 ℎ°𝐶] 8 

kde 

𝑛    [𝑑𝑒ň] alebo [ℎ] – počet dní (hodín) počas daného obdobia 
𝛩     [℃] – vnútorná teplota (uvažuje sa v tomto prípade ako konštanta) 
𝛩 ,     [℃] – priemerná vonkajšia teplota počas j dní (hodín) 
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V praxi sa zvykne používať vzťah:  

    𝐻𝐷𝐷 = 𝑛 ∙ (𝛩 − 𝛩 ) [𝑑𝑒ň°𝐶 𝑎𝑙𝑒𝑏𝑜 ℎ°𝐶] 9 

kde 

𝛩     [℃] – priemerná vonkajšia teplota počas daného obdobia 

Zložitosť výpočtu spočíva v tom, že dĺžka vykurovacieho obdobia, t. j. hodnota n, nie je len 
meteorologický údaj, ale veličina, ktorú treba určiť na základe tepelnej bilancie. Pri zle 
izolovaných budovách možno predpokladať 180 dní pri vnútornej teplote 20 °C, ale pri 
dobre izolovaných budovách môže byť oveľa kratšia. Dobre to ilustrujú nasledujúce dva 
obrázky (Obrázok 31 a Obrázok 32). Na Obrázku 33 sú znázornené tepelné straty v závislosti 
od vonkajšej teploty, ktoré lineárne klesajú, kým sa vonkajšia teplota nevyrovná vnútornej 
teplote. Tepelné zisky sa mierne zvyšujú so zvyšujúcou sa vonkajšou teplotou, pretože na 
jeseň je viac solárnych ziskov ako v zime (dlhšie dni, vyššia intenzita žiarenia) - hoci priebeh 
nie je lineárny, pre zjednodušenie ho tak môžeme uvažovať. Priesečník týchto dvoch 
priamok udáva teplotu rovnovážneho bodu (tu 12 °C), na základe ktorej možno z diagramu 
frekvencie teplôt odčítať dĺžku vykurovacej sezóny (približne 180 dní, pozri Obrázok 33). Ak 
sa budova zrenovuje (napr. zateplenie a výmena okien), straty sa výrazne znížia. V dôsledku 
výmeny okien sa mierne znížia aj tepelné zisky v dôsledku nižšej hodnoty g vysokoúčinných 
okien. Teplota rovnovážneho bodu je oveľa nižšia (približne 7 °C), čo tiež znamená, že 
vykurovacia sezóna sa výrazne skráti (približne 120 dní, pozri Obrázok 34). 
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Obrázok 31.: Stanovenie teploty v rovnovážnom bode 

 

 

Obrázok 32.: Účinok obnovy na teplotu v rovnovážnom bode 
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Obrázok 33.: Dennostupne vo vykurovacej krivke pre vnútornú teplotu 20 °C a rovnovážnu teplotu 12°C 

Vykurovacia krivka – Budapešť 
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Obrázok 34.: Dennostupne vo vykurovacej krivke pre vnútornú teplotu 20 °C a rovnovážnu teplotu 7 °C po 

obnove budovy 

Nemalo by sa zabúdať ani na to, že tepelné straty výrazne závisia od vnútornej teploty. Ak 
sa vnútorná teplota zníži z 20 °C na 19 °C a predpokladá sa, že priemerná vonkajšia teplota 
počas sezóny je 4 °C, miera zníženia HDD je: 

    
𝐻𝐷𝐷 − 𝐻𝐷𝐷

𝐻𝐷𝐷
=

(20 − 4) − (19 − 4)

20 − 4
=

1

16
= 6,2%       10 

To znamená, že straty sa počas sezóny znížia o túto hodnotu, ktorá sa často mylne uvádza 
ako miera zníženia potreby energie. 

Táto argumentácia je však nesprávna v dvoch bodoch. Na jednej strane sa znižuje aj dĺžka 
vykurovacej sezóny a na druhej strane sa zisky neznižujú alebo sa znižujú len mierne, takže 
plocha úmerná potrebe sa znižuje viac ako HDD. Celkovo je teda zníženie potreby energie 
na vykurovanie väčšie ako 6,2 %. 

Vykurovacia krivka – Budapešť 
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POTREBA ENERGIE BUDOVY 

POTREBA ENERGIE NA VYKUROVANIE – VÝPOČET 

MERNÁ TEPELNÁ STRATA (Q) 

Na určenie mernej tepelnej straty budovy je potrebné určiť straty prechodom tepla 
a solárne zisky. Mernú tepelnú stratu možno vypočítať takto: 

   𝑞 =
1

𝑉
𝐴 ∙ 𝑈 + 𝜓 ∙ 𝑙 −

𝑄

72
 

𝑊

𝑚 ∙ 𝐾
  11 

kde 

V – je vykurovaný objem budovy [m3] 
A – je plocha konštrukcie určená z vnútorných rozmerov [m2] 
UR – je upravený súčiniteľ prechodu tepla [W/m2K] 
l – je obvod podlahovej/stenovej konštrukcie v styku so zeminou [m] 
ψ – je lineárny súčiniteľ prechodu tepla pre podlahovú/stenovú konštrukciu v styku 
so zeminou [W/mK] 
Qsd – sú solárne zisky počas vykurovacej sezóny [kWh/a] 

Tepelné straty prechodom 

Príklady požadovaných súčiniteľov prechodu tepla pre rôzne konštrukcie nových budov sú 
uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

Tabuľka 5. Príklady požadovaných súčiniteľov prechodu tepla pre rôzne konštrukcie nových budov 

Stavebná konštrukcia 

Súčiniteľ 
prechodu 
tepla 
U [W/m2K] 

Vonkajšia stena 0,24 

Plochá strecha 0,17 

Šikmá strecha 0,17 

Strop pod atikou 0,17 

Strop nad vonkajším prostredím 0,17 

Strop nad nevykurovaným priestorom (suterénom) 0,26 
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Stavebná konštrukcia 

Súčiniteľ 
prechodu 
tepla 
U [W/m2K] 

Zasklenie 1 

Okno s dreveným alebo plastovým rámom (Ag>0,5m2) 1,15 

Okno s kovovým rámom 1,4 

Priehľadná vonkajšia stena 1,4 

Presklená strecha 1,45 

Strešné okno 1,25 
Fasáda alebo dvere medzi vykurovaným a nevykurovaným 
priestorom 1,45 

Stena medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom 0,26 

Stena medzi priľahlou vykurovanou budovou a časťami budovy 1,5 

Korekciu tepelnej straty pre stavebné konštrukcie možno vykonať pomocou nasledujúcej 
rovnice s použitím nižšie uvedenej tabuľky: 

  𝑈 = 𝑈 ∙ (1 + 𝜒) 12 

Tabuľka 6. Korekčné faktory na zohľadnenie tepelných mostov pre rôzne stavebné konštrukcie 

Stavebná konštrukcia 
Korekčný faktor na 
zohľadnenie 
tepelných mostov χ 

Vonkajšia stena 

S izoláciou na 
vonkajšej strane 
alebo vnútri 

malý pomer tepelných mostov 0,15 

stredný pomer tepelných mostov 0,2 

veľký pomer tepelných mostov 0,3 

iné 
malý pomer tepelných mostov 0,25 

stredný pomer tepelných mostov 0,3 

veľký pomer tepelných mostov 0,4 

Plochá strecha 
malý pomer tepelných mostov 0,1 

stredný pomer tepelných mostov 0,15 

veľký pomer tepelných mostov 0,2 

Šikmá strecha 
malý pomer tepelných mostov 0,1 

stredný pomer tepelných mostov 0,15 

veľký pomer tepelných mostov 0,2 
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Stavebná konštrukcia 
Korekčný faktor na 
zohľadnenie 
tepelných mostov χ 

Strop pod atikou 0,1 
Strop nad vonkajším prostredím 0,1 
Strop nad 
nevykurovaným 
priestorom 

vnútorná tepelná izolácia 0,2 
izolácia na spodnej strane 0,1 

Steny medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, steny suterénu s 
vonkajšou izoláciou 0,05 

Pomer tepelných mostov možno vypočítať na základe dĺžky hrán v porovnaní s plochou 
stavebných konštrukcií pomocou nasledujúcej tabuľky: 

Tabuľka 7. Pomer tepelných mostov pre stavebné konštrukcie 

Množstvo tepelných mostov (m/m2) 

Stavebná 
konštrukcia 

Vplyv tepelných mostov 
malý pomer tepelných 
mostov 

stredný pomer tepelných 
mostov 

veľký pomer tepelných 
mostov 

Vonkajšia stena < 0,8 0,8 - 1,0 > 1,0 

Plochá strecha < 0,2 0,2 - 0,3 > 0,3 

Šikmá strecha < 0,4 0,4 - 0,5 > 0,5 

Straty voči zemi možno vypočítať takto: najprv je potrebné určiť výšku podlahy (z) vzhľadom 
na zeminu (Obrázok 35). Potom sa na základe hodnoty tepelného odporu (R) z Tabuľky 8 
a Tabuľky 9 zistia lineárne tepelné straty. 
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Obrázok 35. Pozícia podlahy voči zemine 

z 

Θe Θi 
Prízemie  

0 
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Tabuľka 8. Lineárny súčiniteľ prechodu tepla pre podlahu v styku so zeminou 

 Tepelný odpor podlahy v styku so zeminou [m2K/W] 

z [m] Neizolované 
0,20-
0,35 

0,40-
0,55 

0,60-
0,75 

0,80-
1,00 

1,05-
1,50 

1,55-
2,00 

2,05-
3,00 

3,05-
4,00 

4,05-
5,00 

5,05-
6,00 

6,05-
7,00 

...-6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-6,00...-4,05 0,20 0,20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

-4,00...-2,55 0,40 0,40 0,35 0,35 0,35 0,35 0,30 0,30 0,10 0,10 0,00 0,00 

-2,50...-1,85 0,60 0,55 0,55 0,50 0,50 0,50 0,45 0,40 0,20 0,15 0,10 0,00 

-1,80...-1,25 0,80 0,70 0,70 0,65 0,60 0,60 0,55 0,45 0,30 0,22 0,18 0,13 

-1,20...-0,75 1,00 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,55 0,40 0,31 0,25 0,21 

-0,70...-0,45 1,20 1,05 1,00 0,95 0,90  0,80 0,75 0,65 0,50 0,40 0,33 0,29 

-0,40...-0,25 1,40 1,20 1,10 1,05 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,49 0,41 0,37 

-0,20...+0,20 1,75 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95 0,85 0,70 0,58 0,50 0,45 

0,25....0,40 2,10 1,70 1,55 1,45 1,30 1,20 1,05 0,95 0,75 0,62 0,53 0,48 

0,45....1,00 2,35 1,90 1,70 1,55 1,45 1,30 1,15 1,00 0,80 0,66 0,56 0,51 

1,05....1,50 2,55 2,05 1,85 1,70 1,55 1,40 1,25 1,10 0,95 0,70 0,60 0,55 

 

Tabuľka 9. Lineárny súčiniteľ prechodu tepla pre steny v styku so zeminou 

 Tepelný odpor steny v styku so zeminou [m2K/W] 

z [m] 
0,30-
0,39 

0,40-
0,49 

0,50-
0,64 

0,65-
0,79 

0,80-
0,99 

1,00-
1,19 

1,20-
1,49 

1,50-
1,79 

1,80-
2,20 

...- 6,00 1,20 1,40 1,65 1,85 2,05 2,25 2,45 2,65 2,80 

-6,00...-5,05 1,10 1,30 1,50 1,70 1,90 2,05 2,25 2,45 2,65 

-5,00...-4,05 0,95 1,15 1,35 1,50 1,65 1,90 2,05 2,25 2,45 

-4,05...-3,05 0,85 1,00 1,15 1,30 1,45 1,65 1,85 2,00 2,20 

-3,00...-2,05 0,70 0,85 1,00 1,15 1,30 1,45 1,65 1,80 2,00 

-2,00...-1,55 0,55 0,70 0,85 1,00 1,15 1,30 1,45 1,65 1,80 

-1,50...-1,05 0,45 0,60 0,70 0,85 1,00 1,10 1,25 1,40 1,55 

-1,00...-0,75 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,90 1,00 1,15 1,30 

-0,70...-0,45 0,30 0,35 0,40 0,50 0,60 0,65 0,80 0,90 1,05 

-0,40...-0,25 0,15 0,20 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,65 0,74 

- 0,40... 0,10 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,45 0,45 
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Solárne zisky 

Na určenie solárnych ziskov treba určiť orientáciu a zasklené plochy okien. Hodnotu g 
možno získať z technického listu okna. V prípade okien s trojsklom možno predpokladať 
hodnotu 0,55. Faktor využitia tepelných ziskov (ε) pre ťažké budovy je 0,75, pre ľahké 
konštrukcie je 0,5. 

Solárne zisky možno vypočítať podľa nasledujúcej rovnice: 

 𝑄 = 𝜀 ∙ 𝐴 ∙ 𝑔 ∙ 𝑄  
𝑘𝑊ℎ

𝑎
 13 

kde 

ε – je faktor využitia tepelných ziskov vo vykurovacej sezóne [-] 
Ag – je plocha zasklenia [m2] 
g – je súčiniteľ priepustnosti energie slnečného žiarenia [-] 
QTOT – slnečné žiarenie dopadajúce na zasklenie počas vykurovacej sezóny 
[kWh/m2a] 

Hodnoty energie dopadajúceho slnečného žiarenia počas vykurovacej sezóny možno nájsť v 
Ďalšou dôležitou charakteristikou žiarenia je iradiácia, ktorá predstavuje celkovú prijatú 
energiu za určité časové obdobie. Na výpočet energie v budove na základe maďarských 
štatistických údajov možno v prípade povrchov s charakteristickou orientáciou a uhlom 
sklonu v závislosti od účelu použiť údaje v Tabuľke 1, Tabuľke 2, Tabuľke 3 a Tabuľke 4. 
Tabuľka 1. 

POTREBA TEPLA A POTREBA ENERGIE NA VYKUROVANIE 

Z vypočítanej mernej tepelnej straty možno stanoviť potrebu tepla podľa rovnice: 

 𝑄 , = 72 ∙ 𝑉 ∙ (𝑞 + 0.35 ∙ 𝑛) ∙ 𝜎 − 4.4 ∙ 𝐴 ∙ 𝑞  
𝑘𝑊ℎ

𝑎
 14 

kde 

V – je vykurovaný objem budovy [m3] 
q – je merná tepelná strata [W/m3K] 
n – je počet výmen vzduchu, pre obytné budovy je typická hodnota 0.5 [1/h] 
σ – programovateľný vykurovací program, ak možno, 0,9, ak nie, potom 1,0 [-]  
AN – je vykurovaná podlahová plocha [m2] 
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qi – je vnútorný tepelný zisk, pre obytné budovy je typická hodnota 5 [W/m2] 

Potreba tepla ukazuje, koľko tepla treba dodať do vykurovaných priestorov. Na pokrytie 
potreby energie je však potrebné vypočítať aj nasledujúce straty vykurovacieho systému: 
regulácia (ako dobre dokáže systém reagovať na meniaci sa dopyt), distribúcia 
a uskladnenie (ak je potrebné). Na výrobu požadovanej dodanej energie sa musí zohľadniť 
sezónny výkonový faktor zdroja tepla (Ck). Ak je v jednom vykurovacom systéme viacero 
zdrojov tepla, podiel jednotlivých zdrojov tepla sa musí vypočítať osobitne. Konečnú 
potrebu energie možno vypočítať podľa nasledujúcej rovnice: 

 𝑞 , = 𝑞 , + 𝑞 , + 𝑞 , + 𝑞 , ∙ 𝐶 ∙ 𝛼  
𝑘𝑊ℎ

𝑚 ∙ 𝑎
 15 

kde 

qH,net – je čistá potreba energie ,  [kWh/m2] 

qH,ctr – je tepelná strata vplyvom regulácie (Tabuľka 10) [kWh/m2] 
qH,dist – je tepelná strata z rozvodu tepla (Tabuľka 11 a  

Tabuľka 12) [kWh/m2] 
qH,stor – je tepelná strata z uskladnenia tepla (Tabuľka 13) [kWh/m2] 
Ck – je výkonový faktor dodávateľa tepla (Tabuľka 14, Tabuľka 15 a Tabuľka 16) [-] 
αk – je podiel zdrojov tepla [-] 

Tepelnú stratu vplyvom regulácie možno stanoviť pomocou tejto tabuľky: 

Tabuľka 10. Vykurovací systém – straty vplyvom regulácie 

Spôsob regulácie 
qH,ctr 
[kWh/m2a] Poznámky 

Bez regulácie 15,0 

Nie sú 
Centrálny regulátor (napr. izbový 
termostat) 9,6 

Termostatické ventily (bežné) 3,3 

Termostatické ventily (lepšie) 1,1 

Elektronický regulátor 0,7 Časová a teplotná regulácia pomocou PI regulátora 

Elektronický regulátor s optimalizáciou 0,4 Napr. otvorenie okien / snímače pobytu osôb 

Tepelné straty rozvodom tepla možno stanoviť pomocou tejto tabuľky: 

Tabuľka 11. Vykurovací systém – straty z rozvodov tepla pre rôzne prívodné a vratné teploty A 

  
Straty z rozvodu tepla keď je hlavný ležatý rozvod 

mimo vykurovaného priestoru [kWh/m2a] 
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AN [m2] 90/70 °C 70/55 °C 55/45 °C 35/28 °C 
100 13,8 10,3 7,8 4,0 
150 10,3 7,7 5,8 2,9 
200 8,5 6,3 4,8 2,3 
300 6,8 5,0 3,7 1,8 
500 5,4 3,9 2,9 1,3 

> 500 4,6 3,4 2,5 1,1 
 

Tabuľka 12. Vykurovací systém – straty z rozvodov tepla pre rôzne prívodné a vratné teploty B 

  
Straty z rozvodu tepla keď je hlavný ležatý rozvod 

vo vykurovanom priestore [kWh/m2a] 

AN [m2] 90/70 °C 70/55 °C 55/45 °C 35/28 °C 

100 4,1 2,9 2,1 0,7 

150 3,6 2,5 1,8 0,6 

200 3,3 2,3 1,6 0,6 

300 3,0 2,1 1,5 0,5 

500 2,8 2,0 1,4 0,5 

> 500 2,7 1,9 1,3 0,5 

Tepelné straty vznikajúce pri uskladnení tepla v zásobníku možno stanoviť pomocou tejto 
tabuľky: 

Tabuľka 13. Vykurovací systém – straty z uskladnenia tepla 

  

Zásobník je umiestnený 
vo vykurovanom 

priestore 

Zásobník je umiestnený 
mimo vykurovaného 

priestoru 

AN [m2] 55/45 °C 35/28 °C 55/45 °C 35/28 °C 
100 0,30 

0,10 

2,60 1,40 

150 0,20 1,90 1,00 

200 0,20 1,50 0,80 

300 

0,10 

0,00 

1,10 0,60 

500 0,70 0,40 

750 0,50 0,30 

1000 

0,00 

0,40 0,20 

1500 0,30 0,20 

2500 0,20 0,10 

5000 0,20 0,10 
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10000 0,20 0,10 

Výkonové faktory možno prevziať z nasledujúcich tabuliek. Ak je z technického listu známy 
skutočný zdroj tepla, je známa sezónna účinnosť alebo SCOP v prípade tepelných čerpadiel, 
potom sa výkonový faktor môže vypočítať takto: 

 𝐶 =
1

𝜂
, 𝑎𝑙𝑒𝑏𝑜 𝐶 =

1

𝑆𝐶𝑂𝑃
 [1] 16 

Tabuľka 14. Výkonové faktory plynových kotlov 

  

Výkonový faktor (Ck) 

Umiestnenie mimo vykurovaného priestoru Umiestnenie vo vykurovanom priestore 
AN 
[m2] Starý kotol 

Nízkoteplotný 
kotol 

Kondenzačný 
kotol 

Starý 
kotol 

Nízkoteplotný 
kotol 

Kondenzačný 
kotol 

100 1,38 1,14 1,05 1,30 

1,08 1,01 

150 1,33 1,13 1,05 1,24 

200 1,30 1,12 1,04 1,21 

300 1,27 1,12 1,04 1,18 

500 1,23 1,11 1,03 

1,15 

750 1,21 1,10 1,03 

1000 1,20 1,10 1,02 

1500 1,18 1,09 1,02 

2500 1,16 1,09 1,02 

5000 1,14 1,08 1,01 

10000 1,13 1,08 1,01 
 

 Tabuľka 15. Výkonové faktory tepelných čerpadiel 

Zdroj tepla / teplonosná látka Prívodná/vratná teplota Výkonový faktor (Ck) 

Tepelné čerpadlo voda/voda 
55/45 °C 0,23 

35/28 °C 0,19 

Tepelné čerpadlo zem/voda 
55/45 °C 0,27 

35/28 °C 0,23 

Tepelné čerpadlo vzduch/voda 
55/45 °C 0,37 

35/28 °C 0,30 

Tepelné čerpadlo odpadový 55/45 °C 0,30 
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vzduch/voda 35/28 °C 0,24 
 

 Tabuľka 16. Výkonové faktory kotla na biomasu 

Starý kotol na 
biomasu 

Kotol na kusové 
drevo 

Kotol na 
peletky 

Kotol na drevo so 
splyňovaním 

1,85 1,75 1,1 1,2 

 

POTREBA ENERGIE NA PRÍPRAVU TEPLEJ VODY (TV) – VÝPOČET 

Potrebu tepla na prípravu TV pre obytné budovy možno určiť na základe vykurovanej 
podlahovej plochy. Do 80 m2 vykurovanej podlahovej plochy je čistá potreba TV 30 
kWh/m2rok, zatiaľ čo nad 80 m2 vykurovanej podlahovej plochy je to 15 kWh/m2rok. Vo 
viacbytovej budove sa potreba tepla  vypočíta pre všetky jednotlivé byty. Príklad pre obydlie 
s plochou 120 m2 je uvedený nižšie: 

 𝑞 , = 80 ∙ 30 + (120 − 80) ∙ 15 = 25 
𝑘𝑊ℎ

𝑚 ∙ 𝑎
 17 

Potreba tepla ukazuje, koľko energie si vyžaduje používanie TV obyvateľmi. Na 
zabezpečenie dopytu však treba zohľadniť aj straty pri distribúcii a uskladnení. Na výrobu 
požadovanej potreby energie sa musí zohľadniť sezónny výkonový faktor zdroja tepla (Ck). 
Ak je v jednom vykurovacom systéme niekoľko zdrojov tepla, podiel zdrojov tepla sa musí 
vypočítať osobitne. Konečnú potrebu energie možno vypočítať podľa nasledujúcej rovnice: 

 𝑞 , = 𝑞 , ∙ 1 + 𝑞 , + 𝑞 , ∙ 𝐶 ∙ 𝛼
𝑘𝑊ℎ

𝑚 ∙ 𝑎
 18 

kde 

qDHW,net – je čistá potreba energie na prípravu TV [kWh/m2] 
qDHW,dist – sú tepelné straty z rozvodov (Tabuľka 17) [%] 
qDHW,stor – sú tepelné straty z uskladnenia tepla (Tabuľka 18 a Tabuľka 19) [%] 
Ck – je výkonový faktor zdroja tepla (Tabuľka 20, Tabuľka 21 a Tabuľka 22) [-] 
αk – podiel zdrojov tepla [-] 
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Tepelné straty z rozvodu teplej vody možno stanoviť pomocou tejto tabuľky: 

Tabuľka 17. Systém prípravy TV – straty z rozvodov TV 

  S cirkuláciou Bez cirkulácie 

AN 
[m2] 

Rozvody vo 
vykurovanom 
priestore 

Rozvody mimo 
vykurovaného 
priestoru 

Rozvody vo 
vykurovanom 
priestore 

Rozvody mimo 
vykurovaného 
priestoru 

100 28% 24% 

13% 10% 

150 22% 19% 

200 19% 17% 

300 17% 15% 

500 14% 13% 

750 13% 12% 

>750 13% 12% 

Tepelné straty z uskladnenia tepla v zásobníku teplej vody možno stanoviť pomocou tejto 
tabuľky: 

Tabuľka 18. Systém prípravy TV – straty z uskladnenia A 

  Tepelné straty zásobníka v systéme prípravy TV, ak je zásobník vo vykurovanom priestore 

AN [m2] 
Zásobník ohrievaný 
externým zdrojom 

Ohrievač využívajúci elektrinu 
počas zníženej tarify 

Elektrický 
ohrievač 

Plynový 
ohrievač 

100 24% 20% 13% 78% 

150 17% 16% 10% 66% 

200 14% 14% 8% 58% 

300 10% 12% 7% 51% 

500 7% 8% 6% 43% 

> 500 5% 6% 5% 35% 
 

Tabuľka 19. Systém prípravy TV – straty z uskladnenia B 

  Tepelné straty zásobníka v systéme prípravy TV, ak je zásobník mimo vykurovaného priestoru 

AN [m2] 
Zásobník ohrievaný 
externým zdrojom 

Ohrievač využívajúci elektrinu 
počas zníženej tarify 

Elektrický 
ohrievač 

Plynový 
ohrievač 

100 28% 24% 16% 97% 

150 21% 20% 12% 80% 

200 16% 16% 10% 69% 
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  Tepelné straty zásobníka v systéme prípravy TV, ak je zásobník mimo vykurovaného priestoru 

AN [m2] 
Zásobník ohrievaný 
externým zdrojom 

Ohrievač využívajúci elektrinu 
počas zníženej tarify 

Elektrický 
ohrievač 

Plynový 
ohrievač 

300 12% 14% 8% 61% 

500 9% 10% 6% 53% 

750 6% 8% 5% 49% 

1000 5% 8% 4% 46% 

1500 4% 7% 4% 40% 

2500 4% 6% 3% 32% 

5000 3% 5% 2% 26% 

10000 2% 4% 2% 22% 

Výkonnostné faktory možno prevziať z nasledujúcich tabuliek. Ak je z technického listu 
známy skutočný zdroj tepla, je známa sezónna účinnosť alebo SCOP v prípade tepelných 
čerpadiel, potom sa výkonový faktor môže vypočítať takto: 

 𝐶 =
1

𝜂 ó

, 𝑎𝑙𝑒𝑏𝑜 𝐶 =
1

𝑆𝐶𝑂𝑃
 [1] 19 

Tabuľka 20. Výkonové faktory plynových ohrievačov 

 

Výkonový faktor (Ck) 

Umiestnenie mimo vykurovaného 
priestoru 

Umiestnenie vo vykurovanom priestore 

AN 
[m2] 

Starý 
kotol 

Nízkoteplotný 
kotol 

Kondenzačný 
kotol 

Kombinovaný kotol 
(bez /s malým zásobníkom) 

Kombinovaný kondenzačný 
kotol (bez /s malým 
zásobníkom) 

100 1,82 1,21 1,17 1,27/1,41 1,23/1,36 

150 1,71 1,19 1,15 1,22/1,32 1,19/1,28 

200 1,64 1,18 1,14 1,20/1,27 1,16/1,24 

300 1,56 1,17 1,13 1,17/1,22 1,14/1,19 

500 1,46 1,15 1,12 1,15/1,18 1,11/1,15 

750 1,40 1,14 1,11 

  

1000 1,36 1,14 1,10 

1500 1,31 1,13 1,10 

2500 1,26 1,12 1,09 

5000 1,21 1,11 1,08 

10000 1,17 1,10 1,08 
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Tabuľka 21. Výkonové faktory elektrických zdrojov na ohrev TV 

Zdroj tepla / teplonosná látka Výkonový faktor (Ck) 

Elektrický ohrev výhrevným 
telesom 

1,0 

Prietokový ohrievač 1,0 

Tepelné čerpadlo voda/voda 0,45 

Tepelné čerpadlo voda/voda 0,34 

Tepelné čerpadlo zem/voda 0,38 
Tepelné čerpadlo odpadový 
vzduch/voda 

0,38 

 Tabuľka 22. Výkonové faktory kotlov na biomasu 

Starý kotol na 
biomasu 

Kotol na kusové 
drevo 

Kotol na 
peletky 

Kotol na drevo so 
splyňovaním 

2,0 1,9 1,2 1,3 
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