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Abstrakt: 

Práce se zabývá analýzou vlivu prostředí na dřevěné materiály ve střešní konstrukci. V rámci 

práce jsem provedl prohlídku, analýzu a měření in – situ v pavilonu hrochů ZOO Ostrava. 

Tento pavilon má střešní konstrukci z lepeného lamelového dřeva a řízené vnitřní prostředí. 

V pavilonu byla měřena vlhkost, teplota vnitřního vzduchu, hustota a vlhkost dřeva. 

V pavilonu byly nelezeny trhliny v lepeném lamelovém dřevě. K jejich diagnostice byla 

použita metoda pulzní termografie. Střecha byla v rámci diplomové práce analyzována 

v programu AREA a TEPLO. Na základě výsledků byla doporučena úprava větrání a 

pravidelná kontrola konstrukce. 

Klíčová slova: Dřevo, vlhkost, hustota, termodiagnostika, teplota, lepené lamelové dřevo. 

 

Abstract: 

The work analyzes the impact of the environment on the wooden materials in the roof 

structure. In the work I performed an inspection, analysis and measuring in - situ in the 

pavilion of hippos in ZOO Ostrava. This pavilion has a roof structure made of glued 

laminated timber and controlled indoor environment. In the pavilion i was measured humidity 

and indoor temperature, density and moisture content. The pavilion was started up cracks in 

glued laminated timber. Their diagnosis method was used pulsed thermography. The roof was 

within the thesis analyzed the AREA and TEPLO. Based on the results was recommended 

adjustments ventilation and regular inspection of the structure. 

Key words: Wood, moisture, density, thermodiagnostics, temperature, glued laminated 

timber.



1 

 

Obsah 

1. Úvod ................................................................................................................................................ 5 

2. Zastřešení ............................................................................................................................................ 7 

3. Obecné požadavky na střešní konstrukce ..................................................................................... 10 

4. Historický vývoj plochých střech ................................................................................................... 15 

4.1 Ploché střechy do roku 1970 ....................................................................................................... 16 

4.2 Ploché střechy po roku 1970 ....................................................................................................... 16 

5. Souvrství plochých střech .............................................................................................................. 18 

5.1 Provozní vrstva ............................................................................................................................ 18 

5.1.1 Betonové mazaniny .............................................................................................................. 18 

5.1.2 Dlažba na podložkách ........................................................................................................... 19 

5.1.3 Dlažba na podsyp.................................................................................................................. 20 

5.1.4 Dlažba lepená ....................................................................................................................... 20 

5.2 Hydroizolační vrstva .................................................................................................................... 20 

5.2.1 Asfaltové pásy ....................................................................................................................... 21 

5.2.2 Fólie na bázi měkčeného PVC ............................................................................................... 21 

5.2.3 Rozdíly mezi hydroizolacemi ................................................................................................ 23 

5.2.4 Podmínky výběru mezi druhy hydroizolací .......................................................................... 24 

5.3 Separační, ochranná, dilatační, drenážní a filtrační vrstva .......................................................... 26 

5.4 Tepelně izolační vrstva ................................................................................................................ 27 

5.5 Pojistná hydroizolační vrstva, parotěsná vrstva .......................................................................... 27 

5.6 Spádová vrstva ............................................................................................................................ 28 

6. Tepelná izolace plochých střech .................................................................................................... 30 

6.1 Pěnový polystyren ....................................................................................................................... 30 

6.1.1 Správně realizovaná tepelná izolace z pěnového polystyrenu ............................................. 32 

6.2 Extrudovaný polystyren ............................................................................................................... 34 

6.2.1 Výhody extrudovaného polystyrenu .................................................................................... 34 



2 

 

6.2.2 Aplikace extrudovaného polystyrenu ................................................................................... 34 

6.3. Minerální vlna ............................................................................................................................. 35 

6.3.1 Realizace tepelné izolace z minerální vlny na ploché střeše ................................................ 36 

6.4 Polyuretanová pěna PUR (PIR) .................................................................................................... 38 

6.4.1 Realizace tepelné izolace z PUR (PIR) ................................................................................... 39 

6.5 Pěnové sklo .................................................................................................................................. 40 

7. Parotěsná vrstva ............................................................................................................................ 42 

7.1 Zásady realizace parozábrany v konstrukci ................................................................................. 42 

7.2 Poškození parozábrany mechanickým kotvením ........................................................................ 43 

8. Jednoplášťové ploché střechy ....................................................................................................... 44 

8.1 Jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev ......................................................... 45 

9. Lehká jednoplášťová plochá střecha ................................................................................................. 46 

9.1 Jednoplášťové ploché střechy na dřevěném bednění, nebo OSB deskách ................................. 46 

9.1.1 Pravidla pro realizaci lehkých jednoplášťových plochých střech na dřevěném bednění, nebo 

OSB deskách .................................................................................................................................. 46 

9.1.2 Vrstvy lehké jednoplášťové střechy ..................................................................................... 47 

9.2. Jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu ............................................................... 48 

9.2.1 Pravidla pro realizaci lehkých jednoplášťových plochých střech na trapézovém plechu .... 49 

9.2.2 Vrstvy lehké jednoplášťové střechy ..................................................................................... 50 

10. Inverzní ploché střechy a DUO střechy ........................................................................................... 52 

10.1 DUO střešní plášť ....................................................................................................................... 53 

10.2 Pravidla pro realizaci inverzních střech a DUO střech ............................................................... 53 

11. Kompaktní skladby plochých střech ................................................................................................ 56 

11.1 Kompaktní střecha z pěnového skla .......................................................................................... 56 

11.2 Kompaktní skladba z polyuretanových desek ........................................................................... 56 

12. Jednoplášťové ploché střechy se zakřivenými plochami ................................................................. 58 

13. Dvouplášťové ploché střechy .......................................................................................................... 60 

13.1 Konstrukční uspořádání dvouplášťových plochých střech ........................................................ 62 



3 

 

13.2 Návrh větrané dvouplášťové ploché střechy ............................................................................ 63 

13.3 Rekonstrukce dvouplášťové ploché střechy .............................................................................. 64 

13.4 Nevětraná dvouplášťová střecha .............................................................................................. 65 

13.5 Přepracování jednoplášťové ploché střechy na větranou dvouplášťovou střechu ................... 66 

14. Poruchy plochých střech ................................................................................................................. 68 

15. Analýza ploché střechy z pohledu tepelné techniky ....................................................................... 72 

15.1 Nejnižší vnitřní povrchová teplota ............................................................................................ 72 

15.2 Součinitel prostupu tepla .......................................................................................................... 74 

15.3 Difúze a kondenzace vodních par .............................................................................................. 77 

15.3.1 Roční bilance kondenzace a vypařování vodních par ......................................................... 78 

16. Lepené lamelové dřevo a vliv vlhkosti na mechanické vlastnosti dřeva ......................................... 81 

16.1 Lepené lamelové dřevo ............................................................................................................. 81 

16.2 Degradace dřeva vlivem vlhkosti ............................................................................................... 82 

16.3 Mechanické vlastnosti dřeva ..................................................................................................... 83 

17. Termodiagnostika ............................................................................................................................ 85 

17.1 Historie termografie .................................................................................................................. 85 

17.2 Pojem Termografie .................................................................................................................... 86 

17.3 Metody infračervené termografie ............................................................................................. 86 

18. Stavebně – technický průzkum pavilonu hrochů ZOO Ostrava ....................................................... 88 

18.1 Popis objektu ............................................................................................................................. 88 

18.2 Vlhkostní režim v objektu a vliv vlhkosti ................................................................................... 91 

18.3 Skladba střešního pláště ............................................................................................................ 94 

18.4 Tepelně – technický posudek střechy na zvýšenou vlhkost ...................................................... 94 

18.4 Měření vlhkosti a hustoty prvků nosné konstrukce střešního pláště ....................................... 98 

18.5 Termodiagnostika .................................................................................................................... 102 

19. Závěr .............................................................................................................................................. 107 

20. Použité zdroje ................................................................................................................................ 109 

20.1 Literatura ................................................................................................................................. 109 



4 

 

20.2 Firemní podklady ..................................................................................................................... 109 

20.3 Internetové publikace a články ............................................................................................... 110 

20.4 Zákony a vyhlášky .................................................................................................................... 110 

20.5 Normy ...................................................................................................................................... 110 

21. Přílohy ............................................................................................................................................ 112 

21.1 Příloha 1 ................................................................................................................................... 112 

 



5 

 

1. Úvod 

„Nejhustší déšť padá na dům s nejděravější střechou.“ 

         Japonské přísloví 

Jedním ze zásadních problémů u dřevěných stavebních konstrukcí, je vliv vlhkosti, 

která působí na stavební materiály, a která může být pro dřevo, nebo materiály na bázi dřeva 

zničující. Vlhkost zvyšuje tepelnou vodivost a podporuje výskyt dřevokazných hub a hmyzu. 

Vlhkost ovlivňuje také pevnostní charakteristiky dřeva. Způsobů jak zabránit průniku 

nadměrné vlhkosti do dřevěných prvků je celá řada, ale na prvním místě by měl vždy být 

zodpovědný přístup při vytváření projektu, zvláště pak důsledné zpracování detailů. Dalším 

stádiem, které má vliv na vlhkosti prvků je fáze výstavby, kdy by mohlo dojít k nechtěnému 

průniku vlhkosti v důsledku mokrých technologií, nebo nedbalému vytvoření detailů. 

Posledním problémem je zanedbávání pravidelné údržby a zatékání do skladby střešního 

pláště v důsledku poruch. Těmto problémům je třeba předcházet, jelikož následná sanace by 

byla velmi nákladná a často by znamenala výměnu celých prvků. 

V této práci jsem se zabýval vlivem vlhkosti na střešní konstrukci pavilonu hrochů 

v ZOO Ostrava. Tento pavilon prošel v roce 2011 rekonstrukcí a jeho střešní plášť je tvořen 

nosnými prvky z lepeného lamelového dřeva v kombinaci s prvky z rostlého dřeva. 

V pavilonu je expozice s hrochy a krokodýly. Povaha těchto zvířat je ovšem v reakci na 

změny klimatických podmínek velmi rozdílná a tak je nutné udržovat v budově určité 

klimatické podmínky, které nemusí být ku prospěchu konstrukcí ze dřeva a na jeho bázi. 

V budově jsem provedl předběžnou vizuální prohlídku. Metodiku stavebně – technického 

průzkumu jsem navrhl podle ČSN ISO 13822. Abych zhodnotil návrh a užívání stavebního 

objektu ve vztahu ke konstrukci, provedl jsem několik měření vlhkosti těchto prvků nosné 

konstrukce in – situ. Za pomoci dat o teplotě a v lehkosti ve vnitřním prostředí, jsem provedl 

počítačovou analýzu a zhodnocení pravděpodobnosti výskytu kondenzace spojeného 

s výskytem vysoké teploty a vlhkosti v budově v programu AREA a TEPLO. Poté jsem 

provedl průzkum konstrukce pomocí přístroje Pilodyn, abych ověřil, zda nenastaly lokální 

změny hustoty dřeva. Změna hloubky proniku hrotu přístroje může být projevem povrchové 

biodegradace dřeva. V rámci podrobného průzkumu jsem na nalezených trhlinách, v lepených 

lamelových nosnících v objektu ověřil aplikovatelnost metody infračervené termografie na 
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prvcích z lepeného lamelového dřeva, která se může uplatňovat ve stavebnictví k detekci 

některých defektů konstrukcí.
1
 

                                                 
1
 Non - Destructive Testing of Composite Materials [online]. National Composites Network[cit. 2013-

11-22]. Dostupné z:  
http://www.compositesuk.co.uk/LinkClick.aspx?fileticket=14Rxzdzdkjw%3D&tabid=111&mid=550 
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2. Zastřešení 

Střešní plášť je jednou ze základních částí budovy. Tvarem, střešní krytinou a vyspělostí 

konstrukčního řešení razantně ovlivňuje celkový vzhled a funkčnost stavby jako celku. 

Střecha chrání vnitřní prostory budovy nejen před vlivem povětrnosti a před ochlazováním 

v zimním období, ale zároveň i před přehříváním v létě. Střechy obsahují mnoho 

konstrukčních detailů, jako jsou např. prostupy komína, vpustí u ploché střechy, střešní okna, 

světlíky, světlovody, ventilace, okapní žlaby a další, které nejsou-li zhotoveny v patřičné 

kvalitě, mohou způsobovat vážné poruchy střešního pláště. Důležitá je i skladba střešního 

pláště v souvislosti s kondenzací vodních par a součinitelem prostupu tepla. Střechy se tím 

nejzákladnějším rozdělením dají rozdělit na: 

 šikmé střechy, 

 ploché střechy. 

Šikmé střechy 

Šikmou střechou rozumíme střechu, jejíž sklon je v rozmězí 5° - 45°. Střešní plášť je 

tvořen konstrukcí krovu, který zajišťuje nosnou funkci a krytinou. Mezi stropem a krovem 

vzniká volný prostor, který je možné dále využívat. Šikmá střecha je velmi trvanlivá 

konstrukce, která, je-li, správně provedena odolává velmi dobře vlivům povětrnosti, 

slunečnímu záření a nedrží se na ní velké množství sněhu. Navíc podkroví je možné využít 

jako další obytný prostor. Šikmá střecha je navíc architektonicky zajímavá. Nevýhodou této 

střešní konstrukce je zejména nutnost důsledně střechu zateplit, aby nevznikaly tepelné mosty. 

S tepelnou izolací souvisí i provedení parozábran, které jsou-li provedeny špatně, dovolují 

průnik vodní páry a vytvářejí živnou půdu pro dřevokazné houby, plísně a hmyz. 

Ploché střechy 

Plochou střechou rozumíme podle normy ČSN 73 0019 střechu, jejíž spád je menší jak 

5°. Plochá střecha má srovnatelnou životnost se střechou šikmou. V minulosti byla nižší 

životnost plochých střech způsobená nízkou odolností materiálu, z kterého byla vyrobena 

krytina. V současné době je životnost ploché střechy ovlivněna správným projektem, nebo 

provedením. Výhodou plochých střech v konfrontaci se šikmými střechami je jejich snadné 

provedení, které je dané hlavně absencí krovu. Střecha je snadno přístupná a je možné ji dále 

využívat jako terasy, střešní zahrádky, dokonce např. jako parkoviště. K tomu patří možnost 
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umístit na střechu zařízení pro provoz objektu, jako jsou klimatizační jednotky, strojovny 

výtahu atd. Významnou nevýhodou je jejich náročnost, jak v oblasti projekce, tak při 

realizaci. Ploché střechy na rozdíl od šikmých střech vyžadují pravidelnou údržbu. Na střeše 

se také hromadí poměrně velká vrstva sněhu v zimním období a tím se tato střecha stává 

nevhodnou pro horské oblasti.  

Rozdělení střešního pláště plochých střech podle konstrukčního řešení: 

Jednoplášťová střecha Tato konstrukce odděluje vnější a vnitřní 

prostředí jedním střešním pláštěm. 

 

Dvouplášťová střecha Tato konstrukce odděluje vnější a vnitřní 

prostředí dvěma střešními plášti, které jsou 

odděleny větrací mezerou. Mezera může být 

větraná, nebo nevětraná (dnes již nepoužívaná).  

Několika plášťová střecha Tato konstrukce odděluje vnější a vnitřní 

prostředí několika střešními plášti.
2
 

  

Rozdělení střešního pláště podle funkce: 

Pochozí střecha Střecha určená pro dopravu, sport, speciální 

technologické vybavení, zelené střechy. 

 

Nepochozí střecha Tato střecha umožňuje přístup pouze za účelem 

revize, nebo oprav. 

Typické poruchy plochých střech 

Poruchy plochých střech jsou vzhledem k jejich vlivu na funkčnost celé stavby velmi 

závažné. Jejich příčiny je možné hledat v první řadě v nesprávné projekční činnosti, dále 

v realizaci díla, případně v nespravné, nebo zanedbané údržbě. Je možné je rozdělit na: 

 poruchy střešní krytiny, 

 poruchy spočívající v kondenzaci vodních par, 

 jiné poruchy. 

                                                 
2
 SOLAŘ, Jaroslav. Pozemní stavitelství IV. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2005, s. 12. 

ISBN 80-248-0858-7. 
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Základní projevy těchto poruch jsou patrné pouhým okem, jako je zejména zatékání a 

viditelné „mapy“ na stropech a stěnách. Problémy, které s tímto často souvisí je zhoršení 

tepelně technických vlastností, hygienická rizika spojená se vznikem plísní, degradace 

stavebních materiálů. Blíže se problematice poruch plochých střech věnuje kapitola 13. 

Poruchy plochých střech. 
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3. Obecné požadavky na střešní konstrukce 

Návrh střešního pláště je nutné od samého začátku posuzovat v celé jeho šíři. Je nutné 

zohlednit požadavky jeho funkce, požadavky dané obecně závaznými právními předpisy a 

zajistit, aby byl návrh střechy nejen proveditelný, ale i ekonomický. Tyto požadavky vychází 

z účelu objektu, který se může během životnosti stavby měnit, vlivů povětrnosti v místě 

předpokládané výstavby a v neposlední řadě z požadavků investora. 

Stěžejním požadavky jsou ty, které udávají zákony a podzákonné právní předpisy 

(vyhlášky, nařízení). Naším vstupem do Evropské unie je ovšem nutné nesledovat pouze 

vnitrostátní legislativu, ale také novotvorbu Evropského parlamentu a Rady (dále jen EU). 

Nejen v oblasti střešních konstrukcí, ale ve stavebnictví jako takovém jsou zásadní tyto 

normativní právní akty: 

 zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

 vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.  

Vyhláška 268/2009 Sb. vymezuje na konstrukce s jistou mírou obecnosti základní 

požadavky, kterých by se měl projektant při navrhování střešní konstrukce držet. Vyhláška se 

ve většině ustanovení odkazuje na pojem „normová hodnota“, který je expressis verbis 

vymezen v ustanovení §3 písm. k): “normovou hodnotou konkrétní technický požadavek, 

zejména limitní hodnota, návrhová metoda, národně stanovené parametry, technické 

vlastnosti stavebních konstrukcí a technických zařízení, obsažený v příslušné české technické 

normě, jehož dodržení se považuje za splnění požadavků konkrétního ustanovení této 

vyhlášky“. Tím, že se na ně vyhláška odkazuje, se stávají požadavky českých technických 

norem v dané oblasti závazné. Základní normou je v případě plochých střech ČSN 73 1901 

Navrhování střech, která nahradila normu ČSN 73 1901:1999. 

Základní požadavky na konstrukce střech podle vyhlášky 268/2009 Sb., §25: 

(1) Střechy musí zachycovat a odvádět srážkové vody, sníh a led tak, aby neohrožovaly 

chodce a účastníky silničního provozu nebo zvířata v přilehlém prostoru, a zabraňovat vnikání 

vody do konstrukcí staveb. Střešní konstrukce musí být navržena na normové hodnoty 

zatížení. 
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(2) Pochůzné střechy a terasy musí mít zajištěn bezpečný přístup a musí být na nich 

provedena opatření zajišťující bezpečnost provozu. Odpadní vzduch ze vzduchotechnických a 

klimatizačních zařízení a odvětrání vnitřní kanalizace musí být vyústěn nad pochůzné střechy 

a terasy v souladu s normovými hodnotami tak, aby neobtěžoval a neohrožoval okolí. 

(3) Střešní plášť provozních střech a teras musí splňovat požadavky stavební akustiky dané 

normovými hodnotami. 

(4) Střešní konstrukce musí splňovat požadavky na tepelně technické vlastnosti při prostupu 

tepla, prostupu vodní páry a prostupu vzduchu konstrukcemi dané normovými hodnotami 

a) nejnižších vnitřních povrchových teplot konstrukce, zejména v místech tepelných mostů v 

konstrukci a tepelných vazeb mezi konstrukcemi, 

b) součinitele prostupu tepla, včetně tepelných mostů v konstrukci, 

c) lineárních a bodových činitelů prostupu tepla pro tepelné vazby mezi konstrukcemi, 

d) kondenzace vodních par a bilance vlhkosti v roč-ním průběhu, 

e) průvzdušnosti konstrukce a spár mezi konstrukcemi, 

f) tepelné stability konstrukce v zimním a letním období ve vazbě na místnost nebo budovu, 

g) prostupu tepla obvodovým pláštěm budovy ve vazbě na další konstrukce budovy. 

 

Přepisem EU, který se stanovuje zásadní požadavky na stavební výrobky a na stavby 

je nařízení Evropské parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se 

stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. Už skutečnost, že se jedná o nařízení, tedy o právní akt, který se 

stává závazným pro všechny subjekty uvnitř EU, bez potřeby transpozice vnitrostátními 

předpisy, ukazuje jak zásadní je pro fungování vnitřního trhu EU sjednocení minimálních 

požadavků na stavební výrobky. Podle ustavení v kapitole 1 čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení, se 

požadavky uvedené v tomto zařízení použijí pro přípravu budoucích normalizačních mandátů 

a harmonizovaných technických specifikací. Tím se toto nařízení stává obecným rámcem pro 

tvorbu dalších předpisů, které budou následovat na půdě EU. Požadavky, které stanovuje 
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nařízení na stavbu, jako celek a tudíž i na střešní konstrukci po celou její životnost a při 

zachování běžné údržby jsou zejména: 

Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba musí být navržena a provedena tak, aby zatížení, která na ni budou pravděpodobně 

působit v průběhu výstavby a užívání, neměla za následek: 

a) zřícení celé stavby nebo její části, 

b) větší stupeň nepřípustné deformace, 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v 

důsledku větší deformace nosné konstrukce, 

d) poškození neúměrné původu poškození. 

Požární bezpečnost 

Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby v případě požáru: 

a) byla po určenou dobu zachována nosnost konstrukce, 

b) byl uvnitř stavby omezen vznik a šíření ohně a kouře, 

c) bylo omezeno šíření požáru na sousední stavby, 

d) obyvatelé mohli stavbu opustit, nebo aby mohli být jinými prostředky zachráněni, 

e) byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek. 

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby v průběhu celého 

životního cyklu neohrožovala hygienu nebo bezpečnost a zdraví pracovníků, jejích uživatelů 

nebo sousedů, ani neměla v celém průběhu životního cyklu nepřiměřeně významný vliv na 

kvalitu životního prostředí nebo na klima, a to během výstavby, používání i demolice, 

zejména následkem: 

a) uvolňování toxických plynů, 
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b) emisí nebezpečných látek, těkavých organických sloučenin, skleníkových plynů nebo 

nebezpečných částic do vnitřního nebo venkovního ovzduší, 

c) emisí nebezpečného záření, 

d) uvolňování nebezpečných látek do podzemní vody, mořské vody, povrchové vody nebo 

půdy, 

e) uvolňování nebezpečných látek do pitné vody nebo látek, které mají jinak negativní dopad 

na pitnou vodu, 

f) nesprávného vypouštění odpadních vod, emisí odpadních plynů nebo nesprávné likvidace 

pevného nebo kapalného odpadu, 

g) vlhkosti v částech stavby nebo na površích v rámci staveb. 

Bezpečnost a přístupnost při užívání 

Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 

provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, 

pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. 

Zejména stavba musí být navržena a postavena tak, aby byla zohledněna přístupnost pro 

osoby se zdravotním postižením a použití těmito osobami. 

Ochrana proti hluku 

Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby byl hluk vnímaný 

uživateli nebo osobami poblíž stavby udržován na úrovni, která neohrozí jejich zdraví a 

umožní jim spát, odpočívat a pracovat v uspokojivých podmínkách. 

Úspora energie a tepla 

Stavba a její zařízení pro vytápění, chlazení, osvětlení a větrání musí být navrženy a 

provedeny takovým způsobem, aby jejich spotřeba energie při provozu byla nízká s ohledem 

na uživatele a na místní klimatické podmínky. Stavby musejí být rovněž energeticky účinné a 

musejí v průběhu své výstavby a odstraňování spotřebovávat co nejmenší množství energie. 
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Udržitelné využívání přírodních zdrojů 

Stavba musí být navržena, provedena a zbourána takovým způsobem, aby bylo zajištěno 

udržitelné využití přírodních zdrojů a zejména: 

a) opětovné využití nebo recyklovatelnost staveb, použitých materiálů a částí po zbourání, 

b) životnost staveb, 

c) použití surovin a druhotných materiálů šetrných k životnímu prostředí při stavbě. 

Právě tématikou, která souvisí s tepelnou ochranou, se zabývá tato práce. Střešní plášť 

a detaily je nutné navrhnout vzhledem k vnitřnímu prostředí, vnějším klimatickým vlivům 

podle platných norem (ČSN 73 0540). Norma se zaměřuje krom splnění hodnoty součinitele 

prostupu tepla, také na šíření vlhkosti konstrukcí, tedy množství zkondenzované vodní páry 

uvnitř konstrukce (dále jen k-ce) a roční bilanci kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř 

konstrukce. 
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4. Historický vývoj plochých střech 

Ploché střechy se začali realizovat v oblastech, které měli malé srážky. Zmínky o 

plochých střechách jsou již z Egypta asi z období kolem 2500 před Kristem. Těmito střechami 

se zastřešovali hrobky pro lidi z vyšších vrstev. Ploché střechy je možné najít i v oblasti staré 

Mezopotámie, Babylonu. Kde stály stupňovité zahrady s plochými střechami, které byly 

podepřeny klenbou. V Persii se pro ploché střechy používala nosná konstrukce z kulatiny a 

jako hydroizolační vrstva se používal asfalt těžený z mrtvého moře. V Americe jsou 

zachovány do dnes ploché střechy indiánských staveb s plochou střechou (tkz. pueblech) 

v oblastech řek Rio Grande a Little Colorado. Tyto střechy se stavěli opět z kulatiny a 

dřevěných trámů. 

V Evropě se ploché střechy objevují v Řecku od 7. století před Kristem. Tyto střechy se 

používaly pro stavbu chrámů a byly tvořeny kulatinou, na kterou se aplikovala vrstva udusané 

hlíny. V Evropě se v těchto dobách ploché střechy z klimatických podmínek nepoužívali. 

Vývoj plochých střech je možné spojit s vývojem asfaltových pásů, které se začali objevovat 

na přelomu 18. a 19. století.
3
 

V našich klimatických podmínkách se ploché střechy začali objevovat až v 20. století. 

Jednalo se o vily, banky a jiné reprezentativní budovy, které byli ovlivněny ideálem 

funkcionalizmu. Oproti dnešním konstrukcím a materiálům, byli tehdejší střechy poměrně 

jednoduché a poruchové. Základní konstrukční princip je do dnes téměř neměnný, ale rozdíl 

je hlavně v kvalitě použitých materiálů a řešení problémových a složitých detailů. 

Zásadní části každé ploché střechy je hydroizolační vrstva. V těchto dobách ji tvořilo 

několik vrstev lepenky. Spojování se provádělo pomocí rozehřátého asfaltu. Střechy se dělaly 

v poměrně velkých spádech a jejich slabinou byla hlavně v porovnání s dnešními střechami 

tepelná izolace a prostup vodních par. 

Jako příklad použiji variantu řešení, které se v té době vyskytovaly. Tato varianta měla 

asfaltovou krytinu z pásů, které se lepili pomocí rozdutého asfaltu a na rozdíl od dnešního 

řešení neměla žádné vpusti, ani prostupy. Prostupy se vyskytovali u staveb zřídka a jejich 

funkci plnili žebříky na fasádě.  Střecha byla provětrávaná. Asfaltová krytina byla položena 

na soustavě krokví, na kterých bylo dřevěné bednění ve spádu. Krokve držela soustava trámů, 

                                                 
3
 SOLAŘ, Jaroslav. Pozemní stavitelství IV. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2005, s. 79. 

ISBN 80-248-0858-7. 



16 

 

které byly uloženy na stěnách. Mezi trámy se pak v poměrně slabé vrstvě ukládal lehký beton, 

nebo jiná forma tepelné izolace. Tato konstrukce měla vážné problémy s kondenzací vodních 

par a obzvláště v zimě, pokud se v patře pod střechou hodně topilo, docházelo ke kondenzaci 

v dutině mezi trámy a krokvemi, kde i přes kvalitní impregnaci docházelo k rozsáhlé a 

poměrně rychlé degradaci dřevěných prvků.
4
 

4.1 Ploché střechy do roku 1970 

Skladby plochých střech se v období mezi světovými válkami a těsně po ní řídily 

hlavně tím, jaké materiály byly dostupné pro jejich realizaci. Na stropní konstrukci se provedl 

násyp škváry, který plnil funkci tepelné izolace, poté vrstva škvárobetonu, betonová mazanina 

a vrstva lepenky, nebo o něco později, natavitelného asfaltového pásu. Pro zvýšení tepelné 

izolace se na nosnou konstrukci pokládala korková deska, nebo duté cihly. V šedesátých 

letech se pak na místo škvárobetonu začali používat pórobetonové tvárnice, na které se 

pokládala hydroizolace přímo, nebo pomocí roznášecí vrstvy. V těchto dobách probíhali také 

první pokusy o dvouplášťovou střechu na panelových domech typu G.
5
 

4.2 Ploché střechy po roku 1970 

V tomto období se krom jednoplášťových střech stále častěji objevují střechy 

dvouplášťové. U jednoplášťových střech se uplatňuje pěnový polystyren. V této době se 

používali skladby, které byly tvořeny spádovou vrstvou, polystyrenem a hydroizolací, která se 

mohla ještě např. přitížit kačírkem. Postupem času docházelo k upravování tloušťky tepelné 

izolace, jak se zpřísňovaly normy, které tuto oblast regulovaly. Spádová vrstva ze štěrku se 

nahrazovala keramzitem, nebo jiným tepelně izolačním materiálem. Byly případy, kdy došlo 

k vypuštění násypu a jako spádová vrstva byl použit lehký beton. Zajímavé je, že v té době 

bylo realizováno i několik bezspádových střech. Posléze se objevují střešní dílce různých typů 

mezi nimi např. AC-PS, který měl polystyrenové jádro, které mělo z obou stran 

azbestocementovou desku. Tato deska se používala pro průmyslové stavby, nebo pro obytné 

budovy v případě, že podkladem byla monolitická spádová vrstva. Tento dílek procházel 

postupně inovacemi, z kterých byla zásadní např. AC-PS-G, kdy byla jedna z desek opatřena 

hydroizolační fólií a tvořila tak i konečnou vrstvu hydroizolace. Po dílcích z polystyrenu se 

                                                 
4
 ŠEFCŮ, Ondřej a Bohumil ŠTUMPA. 100 osvědčených stavebních detailů: tradice z pohledu dneška. 

1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010, s. 154. ISBN 978-80-247-3114-8. 
5
 FAJKOŠ, Antonín. Střechy: opravy a rekonstrukce. 1. vyd. Praha: Grada, 1, s. 31-34. ISBN 80-716-

9825-3. 
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objevují i dílce z hydrofobizovaných minerálních vláken s hydroizolačním pásem Bitagit. 

Začátkem 70. let do konce 80. let se pro stavbu plochých střech používali výhradně 

hydroizolační pásy typu S. Na začátku devadesátých let přicházejí zahraniční materiály a 

spolu s nimi se prosazuje inverzní (neboli obrácená) skladba střešního pláště. Krom nových 

skladeb přichází modifikace asfaltových pásů SBS (styren- butadien- styren), APP (ataktický 

polypropylen), případně směs SBS-SIS-SEBS. Tyto modifikace výrazně ovlivňují životnost 

hydroizolační vrstvy. Rozmach zaznamenávají také fólie, které ovšem nedosahují takové 

popularity.
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 FAJKOŠ, Antonín. Střechy: opravy a rekonstrukce. 1. vyd. Praha: Grada, 1, s. 34-40. ISBN 80-716-

9825-3. 
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5. Souvrství plochých střech 

Každý střešní plášť je tvořen několika vrstvami, jejichž pořadí se může měnit (např. 

inverzní střecha), nebo není některá z vrstev ve skladbě obsažena (např. absence tepelné 

izolace): 

 provozní vrstva, 

 vegetační vrstva, 

 hydroizolační vrstva, 

 separační, ochranná, dilatační, drenážní, filtrační vrstva, 

 tepelně izolační vrstva, 

 pojistná hydroizolační vrstva, parotěsná vrstva, 

 spádová vrstva, 

 nosná vrstva. 

 5.1 Provozní vrstva 

Provozní vrstvy tvoří různé druhy mazanin s povrchovou úpravou, případně doplněné 

o dlažbu do lepidla, na podložky, případně do podsypu, nebo přímo kladenou přímo na 

hydroizolační vrstvu. Kromě provozní funkce zajišťují tyto vrstvy ochranu proti působení 

přímého slunečního žáru, UV složky slunečního záření a před mechanickým poškozením 

hydroizolace. Svou váhou působí také jako stabilizační vrstva proti sání větru. 

5.1.1 Betonové mazaniny 

U méně náročných objektů se je možné navrhovat jako provozní vrstvu betonovou 

mazaninu. Mazanina je monolitická vrstva, která je tvořena většinou různými druhy betonu. 

Tuto vrstvu je nutné kluzně oddělit od hydroizolační vrstvy pomocí dilatační vrstvy. 

Monolitické vrstvy je nutné rozdělit do dilatačních celků a důsledně je oddělit od okolních 

konstrukcí, s kterými sousedí, nebo kterými prostupují. Dilatace musí být provedena v celé 

tloušťce a vyplňuje se vhodným měkkým materiálem. Rozměry dilatačních celků se řídí 

normou ČSN 73 1901:2011 

Mezi betonovou mazaninou a hydroizolací se doporučuje zřídit drenážní vrstvu např. 

z nopové fólie s nopy otočenými nahoru s nalepenou textilií, která odvání vodu a tím brání 

stálému kontaktu betonové vrstvy s vodou a namáhání vodotěsné vrstvy. Tato vrstva může 
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plnit i úkoly vrstvy dilatační.  Pro zajištění mrazuvzdornosti se navrhují mazaniny třídy min 

C20/25 a povrch mazanin se doporučuje chránit hydroizolační vrstvou. 

5.1.2 Dlažba na podložkách 

Tato varianta má velké pozitivum v tom, že její demontáž je velmi rychlá pro případ 

revize, nebo lokální opravy hydroizolační vrstvy a po skončení je možné opětovné použití 

stávajícího materiálu. Dlažba se osazuje na podložky, rošt, nebo vrstvu tříděného kameniva. 

Výhodou je, že není třeba vytvářet betonové mazaniny pod touto vrstvou. Nevýhodou je 

obzvláště v místech v blízkosti 

vzrostlé zeleně množství 

organických částic, které se 

zanáší pod tuto vrstvu, kde hnije a 

případně i páchne. Tento 

organický spad je třeba 

pravidelně čistit. 

Při provádění této 

provozní vrstvy je nutné 

zhodnotit, jestli jsou ve skladbě 

přítomné nedostatečně tuhé vrstvy 

(často tepelné izolace z EPS, 

minerální vaty atd.). V případě, že jsou je nutné mezi hydroizolací a dlažbou, nebo mezi 

hydroizolací a tepelnou izolací vytvořit roznášení vrstvu, která je tvořena obvykle z XPS, 

nebo z betonové mazaniny. Pod podložky se vkládá separační vrstva tvořená textilií ze 

syntetických vláken, nebo fólií, která zabraňuje protlačení podložek, nebo jejich přilepení 

k podkladu. Tato separační vrstva také slouží k zachycení organického spadu. Při čištění se 

spad odstraní spolu s fólií a na její místo se osadí nová. Dlažba se obvykle vyrábí s kvalitního 

vibrolisovaného betonu s různou povrchovou úpravou. Dlažba se pokládá rohy na podložky, 

které jsou obvykle z plastu, nebo z pryže. Některé podložky slouží i k vyrovnání dlažby. 

Při pokládce se plocha rozpočítá na celé dlaždice a boky se vyřeší pomocí prořezu 

(tento systém má problémy s únosností malých průřezů), nebo se osadí jen celé desky a 

mezera se (obvykle se umísťuje ve středu střechy) vyplní praným těženým kamenivem. Při 

Obr. 1 Dlažba na podložkách 
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kontrole provádění se kontroluje jednotný sklon roviny dlaždic. Přípustné nerovnosti jsou 2 

mm na 2 m lati.  

5.1.3 Dlažba na podsyp 

Podsyp je snadnější variantou pokud jde o vytváření jednotného spádu, stabilitu 

dlaždic, než tomu bylo u pokládky na podložky. Toto řešení je odolnější proti zanášení 

biologickým spadem. Nicméně po čase se může zanést podsyp natolik, že se stává živnou 

půdou pro rostliny, nebo se vlastnosti změní natolik, že začne podsyp působením mrazu 

nadzvedávat dlaždice. V těchto případech je nutné stejně jako fólii, nebo textilii vyměnit. 

Podsyp se provádí z drenážní vrstvy a lože pro dlaždice. Používáme kamenivo prané. 

Frakce kameniva vhodného pro podsyp je 8 – 16 mm o tloušťce min. 50 mm pro drenážní 

vrstvu a 2-4 mm, nebo 4 – 8 mm pro dlažební lože o tloušťce 30 – 50 mm.  

5.1.4 Dlažba lepená 

Tato varianta provedení je nejpřesnější, co se týče vzhledu, ale díky trvalému nalepení 

dlažby na podklad není možná revize vrstev jako u předchozích způsobů. Při revizi, nebo 

opravě je nutná její destrukce. Sortiment, který je na trhu k dispozici, je ovšem širší, než např. 

u dlažeb na podložkách. 

Dlažba se lepí vhodným stavebním lepidlem, nebo se ukládá na betonovou mazaninu. 

Slovo vhodný označuje lepidlo určené do venkovního prostředí, daný druh dlažby (používá se 

dlažba betonová, nebo keramická). Je nutné důsledně vytvořit dilatační pásy. Betonová 

mazanina, do které jsou dlaždice pokládány, může vyrovnat nedokonalosti ve sklonu střechy. 

Při pokládce dbáme na to, aby byl podklad starý min. 10 dní. Protože od rovinatosti 

podkladu se odvíjí i rovinatost dlažby, je nutné zjisti, zda splňuje požadovanou hodnotu 2 mm 

na 2 m lati. Po zhotovení dlažby se opět kontroluje rovinatost. Po položení dlažby nesmí být 

na lepidle bubliny a po zatvrdnutí nesmí znít dlažba dutě.
7
 

5.2 Hydroizolační vrstva 

Vrstvy izolace v současné době používané na plochých střechách jsou tvořeny jedním, 

nebo více pásy typu SBS, z oxidovaného asfaltu, případně z fólií na bázi měkčeného PVC. 

                                                 
7
 BOHUSLÁVEK, Petr. KUTNAR - Ploché střechy. Praha: DEK, 2010, s. 11-14. Skladby a detaily. 

ISBN 978-80-87215-06-7. 
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Pásy mají nenasákavou nosnou vložku obvykle ze skleněné rohože, nebo tkaniny, 

polyesterové rohože, nebo tkaniny, a kombinace. Pásy, které slouží jako vrchní vrstva 

vystavená UV záření a přímému slunci mají na horní straně vrstvu posypu z drcené přírodní 

břidlice. Fólie, které se používají na střechy, jsou většinou složené z více vrstev, nebo mají 

výztužnou vložku a jsou odolné vůči UV záření. Je možné použít i fólie nevyztužené, podle 

typu kotvení a použití.  

5.2.1 Asfaltové pásy 

Vrstvy asfaltových pásů plochých střech se skládají podle podkladu, na němž jsou 

namontovány.  Jako vrchní pás se umísťuje SBS pás modifikovaný s posypem a nosnou 

vložkou z polyesterové rohože. Pásy, které mají nosnou vložku ze skelných vláken, se 

natavují jako spodní. 

 

Obr. 2 Provádění vodotěsné izolace z asfaltového pásu 

5.2.2 Fólie na bázi měkčeného PVC  

Vrstvy tvořené fólií se provádí většinou pomocí jedné vrstvy fólie, která je podložená 

separační textilií. Fólie se pokládají volně a kotví se buď pomocí kotev, nebo se přitěžují 

stabilizační vrstvou. Některé typu fólií jsou opatřeny na spodní straně vrstvou, která umožňuje 

přilepit je k podkladu, nebo natavit pomocí asfaltu. Fólie jsou oprati asfaltům výhodné díky 

své relativně nízké hmotnosti a často nízkým difůzím odporem. Sklon střechy s fóliovou 
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izolací musí být minimálně 1°. Pro ploché střechy se používá fólie o minimální tloušťce 1,5 

mm. U použití fólií je nutné dbát také na to, že nesmí přijít do kontaktu s hmotami na bázi 

asfaltů, dehtu, ropných produktů, s pěnovým a extrudovaným polystyrenem, pěnovým 

polyuretanem, oleji na organické bázi atd. Případné styky je nutné řešit pomocí separačních 

vrstev.
8
 

 

Obr. 3 Vodotěsná izolace z hydroizolační fólie 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 BOHUSLÁVEK, Petr. KUTNAR - Ploché střechy. Praha: DEK, 2010, s. 16-23. Skladby a detaily. 

ISBN 978-80-87215-06-7. 
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5.2.3 Rozdíly mezi hydroizolacemi 

Tab. 1 Porovnání hydroizolací9 

Vlastnosti Asfaltové pásy Hydroizolační fólie 

Pokládkaní - V jedné vrstvě 

- Ve dvou vrstvách 

-  V jedné vrstvě 

Způsob pokládky - Natavením 

- Volně s mechanickým kotvením 

- Dtto se stabilizační vrstvou 

- Samolepící za studena 

- Nalepením lepidlem 

- Volná pokládka 

s mechanickým 

kotvením 

- Dtto se stabilizační 

vrstvou 

- Samolepící fólie 

- Nalepením 

Tloušťky - Jednovrstvá tl. cca 5 mm 

- Dvouvrstvá tl. min. 7,2 mm  

Tl. 1,5 mm a více 

Plošná hmotnost - Jednovrstvá cca 6 kg/m2 

- Dvouvrstvá 9 až 12 kg/m2 

- 1,5kg/m2 až 3 

kg/m2 

Faktor difuzního 

odporu μ 

15 000 až 60 000 12 000 až 260 000 

Ekvivalentní difuzní 

tloušťka Sd 

cca 130 až 510 m 15 až 390 m 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 CHALOUPKA, Karel a Zbyněk SVOBODA. Ploché střechy: praktický průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 

2009, s.12. Stavitel. ISBN 978-80-247-2916-9. 
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5.2.4 Podmínky výběru mezi druhy hydroizolací 

Statická únosnost 

V praxi může nastat případ, kdy není možné kotvit asfaltové pásy, nebo folie 

mechanicky, nebo dále přitěžovat nosnou konstrukci stabilizační vrstvou z kačírku. Je proto 

nutné rozhodnout, která hydroizolace je vhodná pro daný typ konstrukce. 

Podkladní vrstva 

V případě nestabilního podloží, nedilatovaného podkladu při rekonstrukci střešního 

pláště, nebo také vibrací v průmyslových budovách je výhodnější využít hydroizolační fólie 

vzhledem k tomu, že jejich tažnost dosahuje až 500% (podle druhu fólie) a zvýšit spolehlivost 

hydroizolační vrstvy v těchto podmínkách. 

Rychlost a kvalita 

Rozhodujícím faktorem může být také rychlost pokládky. Obecně lze říci, že pokládka 

hydroizolační fólie je rychlejší, než pokládka asfaltového pásu.  

Údržba izolace 

Každou střechu je nutné udržovat. U plochých střech jde hlavně o odstraňování 

nánosů nečistot, kontrolu vtok, celistvosti hydroizolační vrstvy atd. Jsou ovšem rozdíly mezi 

údržbou střechy, která má hydroizolaci z asfaltových pásů, nebo z fólií. 

Asfaltový pás SBS, který tvoří vrchní vrstvu hydroizolace, je opatřen zpravidla 

ochranou vrstvou z keramického granulátu, nebo z nadrcené břidlice, aby omezila degradace 

UV zářením. Výjimkou jsou pásy z APP, které jsou odolné vůči UV záření. Standardní černé 

hydroizolační pásy je nutné potřít reflexním nátěrem, který je nutné obnovovat. 

Hydroizolační fólie jsou bezúdržbové a krom běžné kontroly není třeba je jakkoliv 

natírat. Výjimkou mohou být fólie z PIB (polyizobutylen), které je možné opatřit barevným 

nátěrem. 

Počet vrstev 

Dvě vrstvy asfaltové izolace jsou vzhledem k jejich tloušťce spolehlivější. 
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Střešní zahrady a prorůstání kořenů 

V případě, že je na střeše umístěna zahrada je nutné zajistit odolnost hydroizolační 

vrstvy proti prorůstání kořenů. Většina hydroizolačních fólií je proti prorůstání kořenů 

skutečně odolná v ploše, ale v případě použití je nutné vyžadovat atest, nebo prohlášení 

výrobce o odolnosti spojů fólie. U asfaltových pásů je možné zvýšit odolnost speciálních 

aditiv do asfaltové krycí vrstvy, nebo zabudováním měděné fólie. 

Mechanické poškození a údržba u plochých střech 

Asfaltové pásy jsou obecně odolnější proti propíchnutí ostrými předměty. Pro revizi je 

proto nutné, aby na střechu měl přístup pouze personál, obeznámený s vlastnostmi 

hydroizolace. V případě kontroly a údržby provozních, nadstřešních zařízení je zvláště 

v zimním období hydroizolace z fólií kluzká a proto někteří výrobci fólií vytvářejí pro 

obslužní cesty profilované fólie, které se pokládají na povrch vlastní fólie. Při odstraňování 

sněhu je nebezpečí poškození hydroizolace a proto je výhodnější použít dvouvrstvý asfaltový 

pás. 

Dlouhodobá chemická nesnášenlivost 

Asfaltové pásy jsou krom dehtů chemicky nesnášenlivé prakticky se všemi stavebními 

materiály. Hydroizolační fólie na bázi mPVC je nutné všem chránit separační vrstvou proti 

dehtům i asfaltům. Ostatní druhy fólií jsou s běžnými stavebními materiály kompatibilní. 

Hydroizolační fólie jsou chemicky odolnější, než asfaltové pásy. Fólie z PIB (polyizobutylen) 

jsou například vysoce odolné vůči kyselinám a proto se hodí pro izolaci střech v oblastech 

s kyselými dešti. 

Stárnutí povlakové izolace 

Oba druhy povlakových izolací v průběhu času stárnou. U asfaltových pásů se stárnutí 

projevuje o něco dříve, než u fólií. Na pásek dochází k vypadávání posypu, vzniku trhlin, 

puchýřů a uvolnění spojů. Pravidelná kontrola a údržba může zamezit fatálním poruchám 

asfaltového pásu. Dožití střechy často signalizují drobné poruchy po dobu měsíců. U fólií, 

které mají životnost i desítky se mohou poruchy objevit velmi rychle a zpravidla se jedná o 

trhliny v ploše, rozlepování spojů a v namáhaných částech střešního pláště. U asfaltového 

pásu je snadnější identifikovat poruchu, protože v případě fólií se mohou vyskytovat bodová 

propíchnutí, nebo vlasové trhliny. 
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Opravy úpravy v průběhu životnosti stavby 

U staveb často dochází v průběhu životnosti ke změnám užívání. Například u 

průmyslových staveb to ovšem znamená zásahy do střešního pláště, prostupy atd. U 

asfaltových pásů je jakákoliv rekonstrukce relativně jednoduchá. U fólií tomu tak být nemusí. 

Z některých fólií dochází v důsledku času k chemickým změnám, jako je u mPVC unikání 

změkčovadel a tak je nutné postupovat důkladně a opatrně. U rekonstrukcí je nutné proto 

zjistit druh hydroizolace a zajistit pro opravu stejný druh fólie, nebo kompatibilní fólii. 

Bezpečnost pokládky a požární bezpečnost 

Hydroizolační fólie jsou z pohledu bezpečnosti práce bezpečnější, protože nevyžadují 

práci s otevřeným plamenem. V případě požáru představuje fólie menší požární zatížení 

objektu. 

Realizace za nepříznivých klimatických podmínek 

Nepříznivými klimatickými podmínkami rozumíme hlavně v zimním období a za 

deště. Asfaltové pásy oxidované je možné pokládat běžně do + 5 °C. U modifikovaných 

asfaltových pásů je možná pokládka za nižších teplot, zde je při dodržení podmínek jako jsou 

temperované sklady možné pokládat i do - 5°C. Podklad pro natavování asfaltových pásů 

musí být ale suchý. V případě fólií jsou podmínky realizace příznivější, protože je možné je 

pokládat obecně také do teploty - 5°C a pokládka je možná i na zavlhlý podklad.
10

 

5.3 Separační, ochranná, dilatační, drenážní a filtrační vrstva 

Separační vrstvu tvoří většinou textilie z plastových vláken, nebo fólie. Pokud mají 

plnit i ochranou funkci kombinují se s jinými materiály jako je např. tuhé plastové desky, 

dočasné desky na bázi dřeva, betonová mazanina apod. Pro dilataci se používá jedna, nebo 

více fólií, textilie, nebo kombinace. Pokud jsou na střeše hydroizolační vrstvy z asfaltových 

pásů, tak je možné použít jako separační vrstvu asfaltový pás typu A. Jako drenážní vrstva se 

používá profilovaná fólie z vysokohustotního polyetylenu a pro filtrační vrstvu netkané, nebo 

tkané textilie z plastových vláken.
11

 

                                                 
10

 CHALOUPKA, Karel a Zbyněk SVOBODA. Ploché střechy: praktický průvodce. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2009, s.12-20. Stavitel. ISBN 978-80-247-2916-9. 
11

 BOHUSLÁVEK, Petr. KUTNAR - Ploché střechy. Praha: DEK, 2010, s. 25-26. Skladby a detaily. 

ISBN 978-80-87215-06-7. 
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5.4 Tepelně izolační vrstva 

Tepelná izolace, je stejně jako hydroizolační vrstva velmi důležitou částí střešního 

pláště. Napomáhá zabránit přehřívání budovy v létě a úniku tepla v zimě. Minimální hodnoty 

součinitele prostupu tepla stanoví norma ČSN 73 0540. Při návrhu tepelné izolace střešního 

pláště je nutné vzít do úvahy mnoho faktorů. V první řadě je nutné posoudit místo, kde bude 

stavba umístěna. Při provádění tepelně technického výpočtu je nutné zohlednit celou skladbu 

střešního pláště a okrajové podmínky. Abychom zamezili vytváření tepelných mostů ve 

stycích izolačních desek, tak můžeme desky pokládat ve dvou vrstvách s převazbou spár. 

Desky tepelné izolace musí mít splňovat požadovanou mechanickou odolnost po celou dobu 

životnosti stavby, nebo být opatřeny roznášecí vrstvou, aby nedošlo k jejich poškození. 

Desky tepelné izolace je možné použít i jako spádovou vrstvu. Je možné zakoupit již 

vyspárované desky, nebo použít monolitickou vrstvu z lehkého betonu. Další možností je 

parotěsná schopnost, kterou vykazuje tepelně izolační vrstva z desek z pěnového skla, pokud 

jsou spáry vyplněny asfaltem. Desky z dvou komponentní tvrdé polyuretanové pěny (dále jen 

PIR) s přelepenými spárami se velmi významně podílí na vzduchotěsnosti obálky budovy. 

Materiál se volí často podle požadavků projektu. Důležitou vlastností je např. 

mrazuvzdornost, nebo nasákavost (XPS a inverzní střechy). Dalším kritériem může být 

nerovnost podkladu. Měkké desky se lépe přizpůsobují nerovnanému podkladu a dosahují tak 

lepšího kontaktu s vyhřátým vnitřním prostředím. Dalším kritériem může být požární 

odolnost (odkapávání polystyrenu). 
12

 

5.5 Pojistná hydroizolační vrstva, parotěsná vrstva 

Pojistná hydroizolační vrstva musí být odvodněná a ve sklonu. U skladeb s pojistnou 

hydroizolační vrstvou pod tepelnou izolací je nutné, aby tepelná izolace odolávala 

dlouhodobému působení vody. Pojistná hydroizolace musí být odvodněna do kanalizace, nebo 

volně do průčelí budovy. Doporučuje se vytvořit odvodnění pojistné hydroizolaci tak, aby 

plnilo funkci signalizace dysfunkce hlavní hydroizolace. Při odvodnění do kanalizace se 

doporučuje např. vytvořit průhledné svody a při odvodnění do exteriéru je patrný úkap z ústí 

potrubí, nebo okapu.  

                                                 
12

 BOHUSLÁVEK, Petr. KUTNAR - Ploché střechy. Praha: DEK, 2010, s. 27-37. Skladby a detaily. 

ISBN 978-80-87215-06-7. 
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Parotěsná vrstva zamezuje prostup vodních par z interiéru do exteriéru skrze 

konstrukci střechy. Tato vrstva se umísťuje v konstrukci co nejblíže interiéru, aby se zamezilo 

akumulování vlhkosti ve skladbě střešního pláště. 

Tyto vrstvy se nejčastěji vytvářejí z jednoho asfaltového pásu. Používají se 

natavitelné, nebo samolepící oxidované, nebo modifikované asfaltové pásy s nosnou vložkou 

ze skelné rohože, skleněné tkaniny, nebo polyesterové rohože. Pro parotěsné vrstvy se 

používají i pásy s nosnou vložkou z kovové fólie. U kovových nosných vložek se ovšem musí 

počítat s horší opracovatelností v detailech. 

Natavitelné pásy se používají na betonový podklad, na dřevěný poklad se pásy kotví a 

samolepící pásy se používají na podklad z trapézového plechu. V případě, že se tepelná 

izolace kotví skrze hydroizolaci, doporučuje se použít SBS pásy, které se kolem kotvících 

prvků stáhnout a perforace má tak minimální následky. 

Pro parotěsné vrstvy se používají také fólie lehkého typu. Pří návrhu je nutné zohlednit 

riziko mechanického poškození vrstvy. Fólií lehkého typu se chápe o hmotnosti menší jak 

200g/m2. Tato fólie se nedá použít zároveň jako pojistnou hydroizolaci. Podklad fólie musí 

být bez ostrých hran, volných úlomků a nečistot. Je vhodné se vyvarovat složitým detailům, 

protože opracování páskou by mohlo být nespolehlivé. Pokud je fólie aplikovaná na dřevěný 

podklad, který je opatřen impregnací, tak musí být tento nátěr dostatečně zaschnutý. Pro 

betonové podklady platí, že musí být hladké, soudržné, bez ostrých hran a výstupků. Pevnost 

betonu musí odpovídat minimálně třídě B10. Trapézový plech musí být suchý a odmaštěný.
13

 

5.6 Spádová vrstva 

Tato vrstva slouží k vytvoření spádu, který slouží převážně k odvodu vody hlavní 

hydroizolací. Minimální sklon hydroizolace pro odvádění vody je 1°. Pro tuto hodnotu je 

nutné uvažovat i s dotvarováním konstrukce. Sklon se zajišťuje hlavní nosnou konstrukcí 

(vazníky, krokve, klíny atd.), nebo spádovou vrstvou. Spádovou vrstvou se myslí jakákoliv 

vrstva s proměnou tloušťkou. Funkci spádové vrstvy může mít násyp, nebo i tepelná izolace. 

Povrchem spádové vrstvy se řídí i následující vrstvy. Způsoby vytvoření spádové vrstvy jsou 

například: 
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Násypy 

Nejčastější způsob vytváření spádu v minulosti. Používali se i jako tepelně izolační 

vrstvy. Rizikem bylo zabudování vody do skladby střešního pláště. Používala se škvára, štěrk, 

keramzit, písek. 

Monolitická vrstva 

Tradiční způsob vytváření spádové vrstvy jsou betonové mazaniny a lehké betony 

(polystyren beton, betony z lehkého kameniva atd.). Při využití monolitických vrstev je nutné 

počítat s rizikem zabudování vlhkosti do konstrukce. Minimální tloušťka je 50 mm. Mazanina 

by měla být vyztužená KARI sítí a nejlépe při obou površích. Je nutné dodržovat dilatační 

spáry. 

Tepelná izolace ve spádu 

Vytvoření spádové vrstvy z tepelné izolace má výhody v rychlosti a oproti předchozím 

způsobům nezabudovává vodu do konstrukce. Nejčastěji se používají materiály z EPS a 

minerálních vláken. V některých případech se používají PIR desky. Je vhodné zhotovit 

kladečský plán spádových dílců, a zhodnotit tloušťku tepelné izolace v jednotlivých částech 

střechy. Tloušťka tepelné izolace se posuzuje na nejmenší tloušťku.
14
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6. Tepelná izolace plochých střech 

6.1 Pěnový polystyren 

Polystyren je v současné době nejpoužívanější tepelně izolační materiál nejen pro ploché 

střechy. Polystyren se používá ve dvou variantách: 

 EPS zpěňovaný (pěnový, expandovaný) polysten, 

 XPS expandovaný polystyren. 

Mezi EPS se řadí tkz. „šedý polystyren“, který svou barvu získává přidáním grafitové 

přísady a jeho výhodou je lepší tepelná izolace. Rozdíl mezi oběma typy je hlavně ve 

struktuře výrobku. EPS má svoji specifickou kulovitou strukturu s otevřenými póry a XPS je 

stejnorodý s uzavřenými póry. XPS výrobci různě zabarvují. K vidění je obzvlášť barva jako 

zelená, růžová, oranžová, modrá a fialová. Obarvuje se ovšem i EPS jako např. Perimetr, 

který se používá pro izolaci spodní stavby a již zmíněný „šedý polystyren“. 

Oba výrobky jsou vyráběny se stejnými vstupními surovinami, ale liší se v technologii 

výroby. Polystyren v jakékoliv struktuře je náchylný k degradaci působením UV záření a 

některých chemických látek, jako jsou např. organická ředidla. Polystyren na slunci zežloutne 

a jeho povrch začne degradovat. Tento jev může způsobit špatnou přídržnou desky např. při 

lepení stavebním lepidlem. Vrstva tepelné izolace je zpravidla v konstrukci zabudovaná, nebo 

krytá jinou konstrukcí, tudíž tento jev není příliš důležitý, ale mohlo by k němu dojít např. při 

dlouhém skladování na přímém slunci v letních měsících. 

EPS a XPS se liší svojí pevností a nasákavostí. EPS se používá u jednoplášťových 

plochých střech s klasickým pořadím vrstev, kdy je tepelná izolace kryta hydroizolační 

vrstvou a XPS se používá pro inverzní střešní skladby. Vlastnost, kterou by se měl projektant 

zabývat je ovšem maximální tepelné namáhání jednotlivých typů polystyrenu. EPS odolává 

teplotám až +80ºC oproti XPS, které má odolnost +75ºC a EPS s grafitem (šedý polystyren), 

které odolává pouze +70ºC. Z tohoto důvodu je nutné dbát u střech, kde je hydroizolační 

vrstva vystavena přímému slunečnímu záření a tepelná izolace je přímo pod ní.
15
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Obr. 4 EPS polystyren 

Polystyren se značí podle normy ČSN EN 13 163 jako, EPS „hodnota napětí v tlaku [kPa] při 

10 % stlačení. Ve stavebnictví se používají polystyreny s označením 50-200 dále je na desce a 

označení účelu: 

Z – základní - do podlah, kde není vyžadovaná vysoká přesnost v rozměrech desky, 

S – stabilizovaný – pro tepelnou izolaci střech s rozměry až 1000 x 1250 mm, 

F - fasádní – pro kontaktní zateplovací systémy s max. rozměrem 500 x 1000 mm. 

U plochých střech je důležité, aby se desky polystyrenu k podkladu kotvily, nebo lepily a to 

z důvodů tepelné roztažnosti a sání větru. Deska o délce 1 m se roztáhne až o 5 mm při teplotě 

70 ºC.
16

 V zimě může dojít vlivem roztažnosti ke vzniku tepelných mostů u neukotvených 

desek, nebo dokonce k poškození hydroizolační vrstvy.  

                                                 
16

 CHALOUPKA, Karel a Zbyněk SVOBODA. Ploché střechy: praktický průvodce. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2009, s. 24. Stavitel. ISBN 978-80-247-2916-9. 



32 

 

 

Obr. 5 Příklad označení polystyrenu výrobcem 

 

6.1.1 Správně realizovaná tepelná izolace z pěnového polystyrenu 

Pro správné fungování tepelné izolace z tohoto materiálku je nutné dodržet několik zásadních 

podmínek: 

 mezi deskami musí být převazba, 

 desky se pokládají na sraz, 

 maximální rozměr desky pro ploché střechy je 1000 x 1250 mm, 

 desky s polodrážkou eliminují částečně tepelné mosty při styku desek při použití jedné 

vrstvy desek, při použití dvou vrstev je možné desky skládat tak, aby byly převázány o 

polovinu, 

 je nutné připevnit desky k podkladu, 

Způsoby připevnění k podkladu: 

 Lepení pomocí lepidla 

Na suchý, očištěný podklad se desky lepí za studena pomocí lepidel na bázi asfaltu, 

nebo polyuretanu. Pokud se pokládají desky na parozábranu z asfaltového pásu, na 

kterou se aplikuje asfaltový nátěr, je nutné nechat nátěr zaschnout alespoň 24 hodin, 

protože tyto nátěry obsahují rozpouštědla chemicky blízká benzínu, který polystyren 
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poškozuje. Na vyšších budovách je vhodné při zohlednění sání větru připevnit desky 

krom lepidel, také mechanicky. 

 Lepení na krycí vrstvu parozábrany 

Někteří výrobci na povrch parozábrany umísťují asfaltovou vrstvu, která se při 

styku s plamenem hořáku používá jako lepící plocha k ukotvení izolace. 

 Mechanické kotvení 

K mechanickému kotvení se používají prvky s přítlačnou podložkou. Tyto 

prvky se vždy osazují do plochy desky. Nikdy ne přímo ke kraji. Minimální 

vzdálenost od kraje desky ke kotvícímu prvku je tloušťka desky, nebo 100 mm. Pokud 

se používá mechanické kotvení, je nutné přes hlavu kotvícího prvku natavit čtverec 

200 x 200 mm, který prvek zakryje, aby byly minimalizovány důsledky perforace 

asfaltového pásu. Počet kotvících prvků je nutné stanovit výpočtem podle sání větru. 

 Nalepením pomocí rozehřátého asfaltu 

K připevnění k podkladu se používá rozehřátý oxidovaný asfalt AOSI 85/25. 

Není možné pokládávat tepelnou izolaci pouze na roztavenou krycí vrstvu 

parozábrany, nebo stávající hydroizolace. Důvodem je nižší lepivost a potřeba vyšší 

teploty pro její rozehřátí.
17

 

 

Obr. 6 Realizace tepelné izolace z EPS 
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6.2 Extrudovaný polystyren 

Tento výrobek se obecně označuje zkratkou XPS. Díky extrudovanému polystyrenu 

vznikl v polovině minulého století koncept inverzní (obrácené) střešní skladby. „První použití 

extrudovaného polystyrenu je zaznamenáno v sedmdesátých letech minulého století na budově 

Kongresové centra v Praze ve skladbě DUO střechy s pochozí úpravou“.
18

 

 

6.2.1 Výhody extrudovaného polystyrenu 

Krom své struktury a barviva, které výrobci přidávají, se liší tento výrobek od běžného 

EPS také tím, že má vyšší pevnost tlaku, velmi nízkou nasákavost a nižší hodnotu 

maximálního tepelného namáhání (+75 ºC). Právě pevnost v tlaku umožňuje použít tuto 

tepelnou izolaci do souvrství provozních střech a minimální hodnota nasákavosti umožňuje 

jeho použití do inverzních střech, kde jsou vystaveny vlivům vlhkosti. 

Extrudovaný polystyren pro ploché střechy se obvykle dodává v tloušťkách 30 – 200 

mm s pevností v tlaku při 10 % stlačení 300 kPa, s hladkým povrchem, polodrážkou, 

v rozměrech 1250 x 600 mm. 

 

6.2.2 Aplikace extrudovaného polystyrenu 

Na jednoplášťových střechách s klasickým pořadím vrstev se extrudovaný polytén 

nedoporučuje používat. U jednoplášťové střechy, kde je na tepelné izolaci položena 

hydroizolace dosahuje teplota desek v letních měsících až 80 ºC a hodnota maximálního 

tepelného namáhání extrudovaného polystyrenu je pouze 75 ºC. Bezpečnější je v tomto 

případě použití EPS. Důsledkem překročení této teploty jsou nevratné deformace, které často 

způsobují vznik tepelných mostů, a v neposlední řadě může deska, která se prohnula teplem 

poškodit hydroizolační vrstvu svými ostrými hranami. V případě, že je použití XPS 

odůvodněné je nutné přijmout opatření, které by měli zabránit deformaci desek. Jedním 

z možností jak snížit povrchovou teplotu je vrstva štěrku na vrchní straně hydroizolace, dále 
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pak světlá hydroizolace, reflexní nátěr a použití separační vrstvy mezi hydroizolací a XPS. 

Jako separační vrstvu lze v tomto případě použít skelnou rohož.  

Obrácené pořadí vrstev v inverzních střechách možné spolehlivě použít pouze 

s použitím extrudovaného polystenu, jako tepelné izolace. V případě, kdy je to nutné je možné 

spojit výhody těchto dvou možností a vytvořit tkz. DUO střechu. Její podstata spočívá 

v použití klasického střešního pláště s EPS a hydroizolací, na který je poté položena další 

vrstva XPS.
19

 

 

Obr. 7 XPS polystyren 

6.3. Minerální vlna 

Vedle polystyrenu je nutné zmínit, jako druhou nejpoužívanější tepelnou izolaci také 

minerální vlnu. Vlnu je možné vyrábět v různých objemových hmotnostech. „Minimální 

doporučená hodnota pevnosti v tlaku pro povlakové izolace, pro nepochozí ploché střechy se 

doporučuje 40 kPa“
20

. Tuto hodnotu minerální vlny splňují. 
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6.3.1 Realizace tepelné izolace z minerální vlny na ploché střeše 

Pro správné fungování tepelné izolace z tohoto materiálku je nutné dodržet několik zásadních 

podmínek: 

 je nutné použít kvalitní parozábranu a to i konstrukcí jako je např. trapézový plech, 

který se na první pohled jeví jako parotěsný, 

 z důvodů malé odolnosti v tlaku není možné použít minerální vlnu na pojízdných 

střechách, terasách apod., 

 i přesto, že jsou výrobky hydrofobizované, tak nesmí být při skladování, nebo 

zabudování na stavbě dlouhodobě vystaveny působení zvýšené vlhkosti, 

 desky z minerální vlny klademe vždy na vazbu a těsně na sraz, 

 i když nedochází u minerální vlny vlivem teplot k objemovým změnám a tak je možné 

pokládat je v jedné vrstvě, tak se doporučuje použít raději dvě vrstvy tepelné izolace, 

které se navzájem převážou, 

 u střech z trapézového plechu je kladou desky vždy kolmo na směr vln, 

 desky je možné lepit na parozábranu z asfaltového pásu pomocí oxidovaného asfaltu 

AOSI 85/25, nebo za použití speciálních lepidel za studena, 

 na trhu jsou i parozábrany, které jsou opatřeny natavitelnými pásy, které slouží 

k přilepení minerální vlny, 

 desky z minerální vlny lze také připevnit mechanicky pomocí prvků s přítlačnou 

podložkou, tato možnost se hojně využívá u střech, kde není podklad zcela rovný, ve 

sklonu, nebo u stropů z trapézového plechu, 

 nejčastějším způsobem provedení hydroizolace na tepelnou izolaci z minerální vlny je 

její volné položení a mechanické přikotvení na prvky s přítlačnou podložkou, 

 pomocí izolace z minerální vlny je možné vytvářet i vyspárování střechy a nechybí ani 

náběhové klíny, někteří výrobci dodávají i prvky pro vyplnění mezer mezi vlnami 

trapézového plechu. 

 

Volné položení hydroizolace na minerální vlnu s mechanickým kotvením 

Při aplikaci tohoto způsobu kotvení se volně položené pásy asfaltové hydroizolace 

(SBS) mechanicky přikotví prvky s přítlačnou podložkou. Používají se standardně dva kotvící 

prvky na desku. V místě podélného přesahu, který je široký 120 mm, se pás přikotví k desce a 
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po položení dalšího pásu se přesah přivaří pomocí ručního hořáku s dotlačením. V případě 

dvouvrstvé hydroizolace se na první vrstvu takto zhotovené izolace plnoplošně nataví další 

pás. 

Natavení asfaltové hydroizolace na nenakašírovaný povrch desek s mechanickým 

kotvením 

Tento způsob lze doporučit pro povrchy střech, které jsou nepravidelného tvaru, a je 

použita dvouvrstvá hydroizolační vrstva. Natavení spodního pásu na minerální vlny zajišťuje 

jeho polohu a mělo by být stejně jako v předchozím případě doplněno o mechanické kotvení. 

Natavení asfaltové hydroizolace na povrch desek nakašíroných asfaltem 

Pokud výrobce dodává hydroizolační pásy nakašírované obvykle oxidovaným 

asfaltem je možné jejich natavování na první vrstvu asfaltového pásu. Je nutné z hlediska 

spolehlivé funkce střešního pláště ukotvit vodorovně hydroizolační pás po obvodě střešního 

pláště, u světlíků, nebo jiných nadstřešních konstrukcí v rozteči 250 mm. Kotvící prvky se 

poté překryjí přídavným asfaltovým pásem. Natírání povrchu desek rozehřátým asfaltem je 

problematické z hlediska správného rozložení asfaltové hmoty, teploty a hloubky infiltrace do 

povrchu desky. 

Natavení asfaltové hydroizolace na povrch desek nakašírovaných asfaltovým pásem 

Na trhu jsou již i minerální vlny, které jsou z výroby nakašírované asfaltovým pásem. 

Tyto desky se obvykle přilepí k podkladu speciálním lepidlem a po svaření přesahů 

asfaltových pásů tvoří první hydroizolační vrstvu, na kterou se posléze celoplošně nataví další 

hydroizolační vrstva. K zajištění stability je vhodné provést lineární kotvení podél obvodu 

střechy, kolem světlíků, dalšívh nadstřešních konstrukcí v rozteči 250 mm a kotvení překrýt 

případným asfaltovým pásem. 

Pokládka samolepícího asfaltu na nenakašírovaný povrch minerální vlny 

Tato technologie, kterou prvně na trh uvedla firma VEDAG spočívá v položení 

tenčího lepícího pásu, který je tl. 1,7mm volně na desku minerální vlny. Posléze se na tento 

pás nataví asfaltový pás svrchní pomocí propanbutanového hořáku. Protavení spodního pásu 

do vrstvy minerální vlny zajišťuje přilnavost asfaltu k desce. Správná teplota a přídržnou 

asfaltu se kontroluje pomocí skleněné mřížky, která se prorýsovává na povrch pásu těsně před 

natavením svrchního pásu. Z hlediska spolehlivosti se doporučuje provést kotvení podél 
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okraje střešní konstrukce, světlíků a ostatních nadstřešních konstrukcí v rozteči 250 mm a 

překrýt kotvící prvky přídavným asfaltovým pásem. 

Použití hydroizolačních fólií 

Fólie se nejčastěji aplikují jako volně ložené s mechanickým kotvením, nebo o volně 

ložené a přitížené vrstvou kačírku. U asfaltových pásů je možné vynechat kotvení desek 

k podkladu a ponechat pouze kotvení asfaltových pásů, pokud svou četností ukotví i desky. 

Vzhledem k větším šířkám fólií je nutné přikotvit desky samotatně.
21

 

 

Obr. 8 Tepelná izolace ploché střechy z minerální vlny 

 

6.4 Polyuretanová pěna PUR (PIR) 

Základem této izolace je směs izokyanátu a polyolu. Někteří výrobci používají 

označení PIR, což naznačuje vyšší podíl izokyanátu ve výrobku než u klasické PUR pěny a 

tím vytváří stabilnější polyuretan, bez dalšího smrštění. Výhodou této izolace oproti jiným 

výrobkům je součinitel tepelné vodivosti λ=0,03 W/m.K. 
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Výrobky z PIR je možné zakoupit i jako spádové klíny, nebo prvky s různou 

povrchovou úpravou jako je například hliníková fólie. Prvky se vyrábějí na kontinuální lince 

zpravidla v jednotné šířce 1200 mm a poté se řežou na jednotlivé prvky. 

6.4.1 Realizace tepelné izolace z PUR (PIR) 

Použití PIR pěny jako tepelné izolace pro plochou jednoplášťovou střechu vyžaduje 

konzultaci s výrobcem nejen v oblasti použití polyuretanu pro tento účel, ale také kvůli 

výběru vhodné hydroizolace a způsobu pokládky. 

Desky z PIR se pokládají za studena pomocí PUR lepidla, nebo asfaltovým lepidlem. 

V případě, že se pokládají desky do horkého asfaltu, měli by se použít desky kašírované 

skelnou rohoží. Další možností je stejně jako u polystyrenu pokládka na hořákem aktivované 

pruhy parozábrany, nebo mechanické kotvení volně položené desky. 

Vzhledem k tomu, že PIR pěna je nenasákavá je možné ji použít jako první vrstvu 

tepelné izolace tam, kde jsou použity asfaltové pásy.  Podle desek izolace je nutné zvolit 

vhodný typ fólie, nebo naopak. U desek kašírovaných skelnou rohoží je nutné použít 

samolepící pás, nebo pás s aktivovanými THERM pruhy, u desek s hliníkovou fólií potom 

samolepící asfaltový pás a u spádových nekašírovaných desek pás s THERM pruhy. 

V případě, že je použita na místo pásu fóliová izolace je možné ji kotvit mechanicky, nebo 

volně přitížit vrstvou kařírku.
22
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Obr. 9 Tepelná izolace z desek PIR 1 

6.5 Pěnové sklo 

V Evropě se vyrábí pěnové sklo pod značkou FOAMGLAS. V České republice vyrábí pěnové 

sklo firma REFAGLASS z Příbrami. 

Pěnové sklo FOAMGLAS se vyrábí z rozemletého aluminio-silikátového skla a 

uhlíkového prášku, které se v peci zahřeje na 1000 °C. V peci se sklo roztaví a oxidací uhlíku 

vznikne oxid uhličitý, který ve skle vytvoří bubliny, které zvětší až dvacetinásobně objem 

skla. Poté jsou bloky pěnového skla ochlazeny, očištěny, zkontrolovány a nařezány na 

potřebnou tloušťku a tvar. Formát desek je obvykle 600x450 mm a tloušťka se pohybuje mezi 

30 až 160 mm. Výrobce dodává i spádové desky, či tvarovky. 

Výhod má pěnové sklo hned několik. Sklo je parotěsné a tvoří tak tu nejlepší 

parozábranu vůbec. Desky z pěnového skla se dokládají do asfaltu a je možné uvažovat faktor 

difůzního odporu μ= 70 000. Pokud budou desky kladeny ve dvou vrstvách, je možné 

uvažovat i několikanásobně vyšší hodnotu. Sklo nehoří, neodkapává, nevypouští při hoření 

jedovaté zplodiny, ani kouř a je chemicky odolné. Má velmi vysokou pevnost v tlaku 

(nejvyšší z dostupných izolací) a je nestlačitelné. Nevýhodou je jeho křehkost a nutnost 
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pokládat desky do horkého asfaltu. Tato izolace se nejvíce hodí pro kompaktní ploché 

střechy.
23

 

 

Obr. 10 Struktura desky z pěnového skla 
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7. Parotěsná vrstva 

Výběr vhodné parozábrany je nutné opřít o podrobný výpočet v závislosti na vnitřních 

a vnějších podmínkách, konstrukci střechy a požadavcích, které má střecha splňovat. 

Požadavky kladené na parozábrany nejsou pouze její těsnící schopnost, ale také okolnosti 

jejích zabudování v konstrukci. Důležitým kritériem pro volbu vhodného výrobků je podklad. 

Pro pokladní konstrukce z betonové mazaniny není nutné vybrat tak kvalitní výrobek, jako u 

podkladu z trapézového plechu. Zde se jedná o mechanickou odolnost výrobku. Parozábrany 

je možné rozdělit podle ekvivalentní difúzní tloušťky Sd na parobrzdy (např. OSB deska) Sd 

< 130 m a parozábrany Sd > 130 m. Výběr ovlivňuje výsledek tepelně technického výpočtu a 

také možnost úspěšně parozábranu v dané konstrukci realizovat.
24

 

7.1 Zásady realizace parozábrany v konstrukci 

Základním problémem při realizaci parozábrany je to, že během realizace nesní dojít 

v prostoru mezi parábranou a vodorovnou hydroizolací k zabudování vlhkosti (ať už vlivem 

použité technologie, nebo srážek) do konstrukce. Tato voda obtížně odpařuje a někdy je její 

odpaření nemožné. 

Parozábrana musí být parotěsně napojena na všechny svislé a prostupující konstrukce, 

aby byla zajištěna její bezchybná funkce. V místě dilatační spáry je nutné, aby byla zajištěna 

celistvost parozábrany. Parozábrana by měla být v praxi vyvedena až mimo úroveň tepelné 

izolace. To znamená její vytažení až za úroveň hydroizolace střešního pláště za spádový klín 

atiky. Ve skladbě se parozábrana umisťuje k vnitřnímu okraji střešního pláště. V případě, že 

je ve skladbě provedená silikátová vrstva, tak je parozábrana umístěna na ní (již zmiňovaná 

zabudovaná vlhkosti).  

Parozábrana v průběhu stavby tvoří provizorní krytinu, která odvádí srážkovou vodu, a 

proto by měla být řádně vyspárována a měl by být zajištěn odvod srážkové vody. Zároveň je 

nutné důkladně ji chránit před poškozením. 

V případech, kdy je parozábrana položena na silikátovém podkladu (betonová 

mazanina), může plnit dvě funkce a to jak funkci parozábrany, tak funkci expanzní 

(ventilační) vrstvy. 
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U dřevostaveb se používá jako parozábrana OSB deska. OSB desku standardní 

tloušťky 22 mm lze zařadit mezi parobrzdy. U lehkých dřevěných střech tvoří OSB deska 

často nosnou část střechy. Ani zde se ovšem neobejdeme bez kvalitní parotěsné vrstvy. 

V případě, že by bylo jako tepelná izolace použito pěnové sklo ve dvou vrstvách do horkého 

asfaltu, nebylo by nutné použít parozábranu.
25

 

 

7.2 Poškození parozábrany mechanickým kotvením 

Podle profesora Mrlíka nezáleží už při perforace parozábrany nad 1 % plochy na jejích 

materiálových charakteristikách a její ekvivalentní difuzní tloušťka klesá pod Sd=0,27 m. Při 

poškození parozábrany šrouby v rozích střechy je perforace u 9 šroubů na m2 pouhých 0,016 

%. Problém může nastat při vrtání do silikátového podkladu, kde se používá předvrtávání, 

větší průměr šroubů a příklepová vrtačka může poškodit parozábranu ve větší ploše. Zde je již 

perforace počítaná na 9 ks / m2 0,045 % plochy.
26
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8. Jednoplášťové ploché střechy 

Pro návrh jednoplášťové ploché střechy je zásadní nosná konstrukce budovy, zvolený 

materiál tepelné izolace, hydroizolace atd. Jednoplášťové střechy je možné rozdělit na 

střechy: 

 Střecha s klasickým pořadím vrstev 

V případě, že není spádová vrstva ve sklonu, je možné ji vytvořit tepelnou izolací. Je 

možné vynechat parozábranu v případě, že střecha nemusí plnit tepelně technické 

požadavky a je bez tepelné izolace. Zvláštním případem jsou lehké jednoplášťové 

ploché střechy, které mají nosnou konstrukci z dřevěného bednění, nebo z trapézového 

plechu. V minulosti se používali i větrané jednoplášťové ploché střechy, které se 

větraly systémem kanálků. Tyto střechy se již v dnešních dobách nerealizují. 

 Střecha inverzní 

Střecha inverzní, nebo také obrácená, nebo s opačným pořadím vrstev je taková, která 

má hydroizolační vrstvu umístěnou pod tepelnou izolací. Provedení takovéto skladby 

umožnil až XPS svou malou nasákavostí. 

 Kompaktní střechy 

Tento typ střechy spočívá ve vodotěsném napojení prvků tepelné izolace a celé tepelně 

izolační vrstvy k podkladu bez dutin. Toto je možné za použití PIR, nebo pěnového 

skla od horkého asfaltu. Jedná se o velmi spolehlivou střešní skladbu. 

 PLUS střecha 

Tato skladba se používá u rekonstrukcí, kdy je základem střecha s klasickým pořadím 

vrstev. Původní hydroizolace se opraví a na ni se položí dodatečná tepelná izolace 

s další hydroizolační vrstvou. Původní izolace se tak dostává do pozice parozábrany. 

 DUO střecha 

Tato skladba se používá u rekonstrukcí střech s klasickým pořadím vrstev, i střech 

inverzních. Spočívá v přidání další vrstvy s inverzním charakterem, tedy vložení 

hydroizolace a nad ní vrstva XPS.
27
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8.1 Jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev 

Tento způsob skladby vrstev střešního pláště je ze všech nejpoužívanější. Nosná 

konstrukce stropu je tvořena obvykle z železobetonu, z keramických prvků, nebo z panelů. 

Použít ji lze i u lehkých plochých střech. Skladba je tvořena těmito vrstvami: 

 Spádová vrstva 

Většinou je vytvořena z lehkého betonu, liaporbetonu, nebo polystyren betonu. Beton 

by se neměl provádět na parozábranu, protože by se tím do střešního pláště 

zabudovala nadbytečná vlhkost. Parozábrana se proto musí ukládat až na betonovou 

spádovou vrstvu. V současnosti se stále více používá spádová vrstva tvořená přímo 

tepelnou izolací z polystyrenu, PIR, nebo pěnového skla. V případě, že je spád tvořen 

tepelnou izolací se parozábrana umísťuje pod tuto spádovou vrstvu. Výjimkou je 

pěnové sklo, které ukládané do horkého asfaltu je samo o sobě parozábranou. 

 Parozábrana 

Obvyklá a z funkčního hlediska nezbytná součást skladby ploché střechy s klasickým 

pořadím vrstev. Nejběžněji se používají jako parozábrany vhodné asfaltové pásy, které 

tvoří po dobu výstavby provizorní krytinu. Při použití hydroizolačních fólií se jako 

parozábrana používá i PE fólie. K takové parozábraně nelze přilepit tepelnou izolaci, 

jak je to možné u asfaltových pásů (aktivované THERM pruhy, samolepící pásy atd.) a 

je nutné použít mechanické kotvy. Při použití mechanického kotvení se proto mnohdy 

doporučuje snížit hodnotu difůzního odporu a to až o desetinu. 

 Tepelná izolace 

Nejčastější tepelnou izolací je pro tuto skladbu střešního pláště polystyren, nebo 

minerální vlna. Méně často pak PIR, nebo pěnové sklo. Výběr ovlivňuje cena, 

požadavky tepelné techniky a v neposlední řadě nároky na pevnost v tlaku, požární 

odolnost a požadavek dlouhodobé spolehlivosti. 

 Povlaková izolační vrstva 

K zhotovení této vrstvy se používá vhodná fólie, nebo asfaltové pásy. Při výběru 

hydroizolace rozhoduje často cena, rychlost pokládky, spolehlivost, náročnost na 

údržbu a v případě, že plánujeme střechu ozelenit i odolnost proti prorůstání kořenů 

rostlin.
28
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9. Lehká jednoplášťová plochá střecha 

Tyto střešní pláště jsou chápány jako samostatná kategorie z pohledu konstrukce i 

z pohledu tepelné techniky. Za lehké konstrukce jsou považovány konstrukce, které 

nepřesahují plošnou hmotnost 100 kg/m2. Ostatní konstrukce jsou již v kategorii těžké. 

Lehké střešní pláště mají obecně problémy s akumulací tepla. Často je možné ho 

vykompenzovat větším množstvím tepelné izolace, ale skladby mají často problémy se 

vzduchovou neprůzvučností díky malé hmotnosti. 

Nosnou konstrukci lehkých jednoplášťových střech tvoří obvykle dřevěné bednění, 

OSB desky, nebo trapézový plech. Pro výběr vhodných tepelných izolací, povlakových 

izolací a parozábran mají tyto střechy své specifické požadavky. 

9.1 Jednoplášťové ploché střechy na dřevěném bednění, nebo OSB deskách 

Tato skladba byla častá na starších halových objektech. Dnes ji v těchto místech 

nahrazují střechy z trapézového plechu. U střech které mají sklon nad 5% je nutné celou 

konstrukci ukotvit k nosnému bednění a zajistit proti sjíždění vrstev. 

9.1.1 Pravidla pro realizaci lehkých jednoplášťových plochých střech na 

dřevěném bednění, nebo OSB deskách 

 Sklon střešní roviny musí být minimální 2%, aby se zabránilo vytváření stojaté vody 

na střešní konstrukci. 

 Minimální tloušťka dřevěných prvků tvořících bednění je 22 mm, a pokud je tvořeno 

prkny tak jejich šířka musí být 80 až 160 mm. 

 Dřevěné prvky je nutné opatřit impregnací proti dřevokazným houbám a hmyzu. 

 Pro zvýšení požární odolnosti se někdy aplikují protipožární nátěry. 

 I když se OSB deska chová jako parobrzda, je nutné použít ve skladbě parozábranu.  

 Mezi parozábranu a dřevěné bednění je nutné vložit separační vrstvu. Tato separační 

vrstva brání např. bednění před plamenem hořáku při realizaci parozábrany 

z asfaltových pásů. 

 K ukotvení vodotěsné izolace je nutné použít vhodné kotvící prostředky. U dřeva se 

jedná hlavně o pozinkované hřebíky a speciální šrouby přítlačnou podložkou. 
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 Vzhledem k mechanickému namáhání a pohybu prken je nutné, aby jako parozábrana, 

nebo první vrstva vodotěsné izolace nebyl použit asfaltový pás s nosnou vložkou ze 

skelné rohože, ale raději odolnější pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny, nebo 

hliníkové fólie. 

 Pásy hydroizolace se kladou kolmo na směr prken.
29

 

9.1.2 Vrstvy lehké jednoplášťové střechy 

Separační vrstva 

Tato vrstva odděluje dřevěné bednění od parozábrany. Pokud má separační vrstva 

menší citlivost na oheň než vlastní izolace, tak zvyšuje požární odolnost. Separační vrstva 

chrání bednění před propálením plamenem při natavení dalších vrstev asfaltového 

pásu.Separační vrstva vyrovnává nerovnosti bednění a brání impregnačním prostředkům 

v průniku do střešního pláště. Snižuje riziko poškození parozábrany pohybem prken při 

kroucení, nebo vysychání. Jako separační vrstvu je možné použít: 

 Geotextilie 

Použijeme geotextilii o hmotnosti 300 g/m2, také můžeme použít skelnou rohož 

v případě, kdy je nutné zvýšit požární odolnost skladby. 

 Asfaltový pás typ R 

Jako separační vrstva se používá také asfaltový pás typu R V13 s vložkou ze skelné 

rohože. Pás se pokládá volně a jen pro pracovní účely se kotví k bednění. 

 Vícefunkční hydroizolační asfaltové pásy 

Tyto pásy jsou určeny přímo k pokládce na dřevěné bednění. Způsob pokládky je 

předepsaný výrobcem. Obvykle se pokládají volně kolmo na směr prken, nebo prvků 

bednění. V místě přesahu se kotví pozinkovanými hřebíky, nebo šrouby s přítlačnou 

podložkou. Po zakotvení se přesah obvykle svaří. Tyto pásy plní po aplikaci funkci jak 

separační, tak i hydroizolační vrstvy. 
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Parozábrana 

Tato vrstva by měla být tvořena asfaltovým pásek s nosnou vložkou z hliníkové fólie 

zesílené např. skelnou mříží. Pokládá se obvykle volně na bednění se separační vrstvou 

z asfaltového pásu typu R V13, kotví se šrouby s přítlačnou podložkou v místě přesahu a poté 

se přesah svaří. 

Tepelná izolace 

Běžná izolace požívaná na lehké jednoplášťové střechy je polystyren. Je lehký, levný a 

dostupný. Používá se ve formě desek, nebo jako spádové klíny. Je možné využít i 

kompletovaných dílců s nakašírovaným asfaltovým pásem. Další vhodnou izolací je minerální 

vlna, nebo pěnové sklo. Na rozdíl od polystyrenu, který je možné lepit, se minerální vlna 

obvykle k bednění kotví. Vzhledem k malé schopnosti akumulovat teplo jsou tyto střechy 

velmi citlivé na teplotní výkyvy, které vyvolávají tepelní mosty. Je vhodné pro zajištění 

spolehlivosti střešního pláště navrhnout tepelnou izolaci ve dvou vrstvách se vzájemným 

přesahem. 

Povlaková izolační vrstva 

Pro použití na tomto typu střech je vhodné navrhovat hydroizolační fólie, nebo 

asfaltové pásy s pevnou vložkou, vzhledem k možnosti poškození pásu tahovými silami. 

Nevhodné jsou pásy ze skelné rohože.
30

 

 

9.2. Jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu 

V případě, kdy trapézový plech plní nosnou funkci je střecha zařazována jako lehká 

plochá střecha. Plní li trapézový plech pouze funkci bednění, na které je vybetonovaná deska, 

tak se už jedná o standardní těžkou plochou střechu. 

Dnes jsou tyto střechy používané hlavně pro zastřešování halových objektů. Tento 

způsob skladby střešního pláště vyžaduje pečlivý návrh, výběr materiálu a spolupráci 

projektanta se statikem. Výhodou je hlavně rychlá montáž. Velmi často se u těchto typů střech 

používají hydroizolační fólie. 
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9.2.1 Pravidla pro realizaci lehkých jednoplášťových plochých střech na 

trapézovém plechu 

 Sklon střešní roviny minimálně 2%, aby se zabránilo tvoření stojatých vod. 

 Trapézový plech se musí pokládat po směru spádu střešní roviny, aby se zabránilo 

zatékání vody. 

 Krom případů, kdy je tepelná izolace tvořena pěnovým sklem do horkého asfaltu, je 

nutná parozábrana. 

 Je nutné při dimenzi střechy počítat s namáháním větrem a pro zvýšení spolehlivosti je 

nutné kotvit souvrství střešního pláště i při použití lepení pomocí mechanických 

kotvících prvků. 

 Při použití hydroizolačních fólií se vždy kotví mechanickými kotvícími prvky. 

 Hydroizolační fólie se pokládá vždy kolmo na směr vln trapézového plechu. 

 

Způsoby realizace střech s trapézovým plechem 

 Na trapézový plech se nalepí asfaltová parozábrana, nebo za horka natavená 

parozábrana. Na parozábranu se nalepí polystyrenová izolace nakašírovaná asfaltovým 

pásem a jako poslední se nataví vrchní asfaltový pás finální hydroizolace. Je nutné 

kotvit souvrství střešního pláště po 250 až 300 mm po obvodě střechy a dokotvit 

v rozích. 

 Na trapézový plech se nalepí asfaltová parozábrana, nebo za horka natavená 

parozábrana. Na parozábranu se položí minerální vlna, nebo polystyren. Vhodná 

povlaková izolace se volně položí na tepelnou izolaci a v místě přesahů se prokrví 

skrze tepelnou izolaci. Přesah se potom ještě převaří. 

 Suchý způsob, kdy skrze parozábranu připevní tepelná izolace kašírovaná asfaltovým 

pásem k trapézovému plechu a na ten se nataví hydroizolační pás. V případě, že se 

použije nekašírovaná tepelná izolace, tak použijeme samolepící asfaltový pás 
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 Provedením kompaktní střešní skladby. Desky pěnového skla se nalepí na trapézový 

plech a jejich spáry se zatřou horkým asfaltem.  Na povrch desek se nalepí dvě vrstvy 

modifikovaných asfaltových pásů.
31

 

9.2.2 Vrstvy lehké jednoplášťové střechy 

Trapézový plech 

Minimální tloušťka trapézového plechu musí být 0,88 mm, aby se zabránilo 

vyboulení. Ve stavebnictví se používá plech FeZn (ocelový pozinkovaný). Pro skladbu 

střechy volíme plech s co nejširšími vlnami (šířka vlny musí být min 50 mm a měla by být 

širší, než mezera mezi vlnami). Plech pokládáme vlnami nahoru (tkz. Pozitivní poloha). 

Tabule plechu, které tvoří střešní plášť, by měli mít co největší plochu, aby se předcházelo 

spárové difuzi vodních par. 

Tabule plechu je nutné navzájem snýtovat, nebo sešroubovat s ohledem na průhyby a 

možnost pohybu tabulí. Maximální průhyb je u trapézového plechu 1/300 rozpětí. 

Na stavbě je nutné dohlédnout na to, aby nebyl trapézový plech vystaven bodovému 

zatížení, dokud není bezpečně zabudován. Např. nevhodným uskladněním by mohlo dojít 

k trvalým deformacím tabule. 

Parozábrana 

Jako parozábrany se používají vhodné asfaltové pásy, nebo PE fólie. PE fólie jsou 

ovšem velmi náchylné na poškození mechanickými kotvícími prvky a mají menší hodnotu 

ekvivalentní difuzní tloušťky. Parozábrana není nutná u kompaktní střešní skladby, kdy je 

použito pěnové sklo do roztaveného asfaltu. Parozábrany používané na trapézovém plechu 

musí být pevné a odolné proti prošlápnutí. Vhodné jsou asfaltové pásy vyztužené hliníkovou 

vložkou. Nevhodné pak jakékoliv parozábrany s nosnou vložkou ze skelné rohože. 

Parozábrana se u střech z trapézového plechu spojuje vždy nad vlnou. 

Tepelná izolace 

U trapézového plechu je krom jiných požadavků nutná stejně jako u parozábryna nutná 

odolnost tepelné izolace proti prošlápnutí. Obecné pravidlo je, že by tloušťka tepelné izolace 
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měla přesahovat polovinu mezery mezi vlnami. Někteří výrobci vytvářejí pro tyto případy 

tabulky, na stanovení tloušťky tepelné izolace pro trapézový plech. Desky tepelné izolace by 

se měli pokládat na vazbu a kolmo na směr vln trapézového plechu. Kompletizované výrobky 

s nářezy by se měli spojovat nad vlnou. Stejně jako lehké střechy se dřevěným bedněním je i 

tato skladba ploché střechy citlivá na tepelné mosty a je vhodné použít dvě vrstvy tepelné 

izolace, nebo izolaci s polodrážkou. 

Vodotěsná izolační vrstva 

Izolace může být vytvořena z hydroizolačních fólií, nebo z asfaltových pásů. 

V případě fólií, které se kotví mechanicky, se kladou kolmo na směr vln trapézového plechu, 

tak aby bylo sání větru rozloženo rovnoměrně na více tabulí trapézového větru. V případě, že 

jsou použity asfaltové pásy, je vhodné použít kvalitní výrobky ve dvou vrstvách s hliníkovou 

nosnou vložkou. Absolutně nevhodné jsou pásy s nosnou vložkou ze skelné rohože.
32
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10. Inverzní ploché střechy a DUO střechy 

Na vytvoření inverzního (obráceného souvrství) se používají bezvýhradně desky XPS 

(extrudovaného polystyrenu) pro jeho nízkou nasákavost. Desky se kladou na volno na 

vodorovnou hydroizolaci. Protože je třeba je stabilizovat proti sání větru a případnému 

nadnášení a rozplavání pro případ prudkých dešťů jsou přitíženy vrstvou kačírku, nebo 

provozním souvrstvím u pochozích střech. Používají se desky s polodrážkou, aby se 

eliminovat případný vznik tepelných mostů. 

Důvody a pro volbu inverzní skladby ploché střechy 

 Skladba ploché střechy nemá parozábranu (tu tvoří samotná vodotěsná izolace). 

 Pokládka XPS není závislá na povětrnostních podmínkách a pokládá se na volno. 

 Rychlost pokládky. 

 Vodotěsná izolace je vrstvou XPS chráněna proti mechanickému poškození a 

namáhání teplotními výkyvy. 

 Větší únosnost XPS oproti EPS, nebo minerální vlně. 

 Snadná oprava souvrství. 

Nevýhody inverzní skladby 

 Protože stabilitu tepelné izolace zajišťuje přitížení kačírkem, nebo provozním 

souvrstvím klade inverzní střešní skladba větší statické nároky na nosnou konstrukci 

střechy. 

 Při tepelně technickém posouzení inverzní skladby je nutné přihlédnout k ochlazování 

tepelné izolace chladnou dešťovou. Tento vliv lze omezit zakomponováním separační 

drenážní vrstvy. 

 Ve vrstvě kačírku se v oblastech s výraznou extenzivní zelení mohou časem uchytit 

nánosy pylů, listů a jiné náletové zeleně, které je třeba pravidelně v rámci revize 

střechy odstraňovat. 

 XPS je oproti EPS dražší. 
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 Inverzní střešní plášť nelze realizovat na jednoplášťové ploché střeše z trapézového 

plechu, nebo dřevěného bednění.
33

 

10.1 DUO střešní plášť  

Tato střecha vzniká doplněním klasické střešní skladby, nebo inverzní střechy o další 

vrstvou vodotěsné izolace a XPS. DUO střecha se navrhuje obyčejně ve třech případech: 

 Je li na lehkou střešní konstrukci např. z trapézového plechu, požadována realizace 

inverzní střešní konstrukce, které by ovšem způsobovala vlivem právě protékající 

dešťové vody podchlazení konstrukce v nepříznivých období kondenzaci vlhkosti, 

vznik plísní, poškození souvrství konstrukce atd. Situaci je možné vyřešit vytvořením 

jednoplášťové ploché střechy a s vodotěsnou izolací nad tepelnou izolací např. EPS na 

kterou je volně položen XPS a přitížen vrstvou kačírku. 

 V případech, kde jsou na tepelnou izolaci kladeny vysoké nároky v oblasti odolnosti v 

tlaku (např. vysoké bodové zatížení) je výhodné použít DUO střechu a použít 

XPS,který má vyšší odolnost proti tahovým zatížením. 

 V případě rekonstrukce stávající střešní konstrukce, která již nesplňuje tepelně 

technické požadavky je výhodné namísto celkové rekonstrukce souvrství doplnit 

stávající souvrství o vrstvu XPS přitíženou kačírkem. Je nutné brát v tomto případě 

ohled na statiku konstrukce a ověřit možnost přitížení stropní konstrukce stabilizační 

vrstvou kačírku a zařídit řádné odvodnění střešního pláště. Je také nutné omezit riziko 

kondenzace pod hydroizolačním souvrstvím.
34

 

 

10.2 Pravidla pro realizaci inverzních střech a DUO střech 

Nosná konstrukce střešního pláště 

Jak už bylo řečeno, nesmí být inverzní střechy prováděny na konstrukcích, jako je 

trapézový plech a dřevěné bednění. Konstrukce, na které je inverzní, nebo DUO střecha 

realizována musí mít tedy specifické tepelně technické vlastnosti a umožňovat přitížení 

stabilizační vrstvou kačírku. Aby nedocházelo k dochlazení konstrukce vodou, která proteče 
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mezi spárami XPS až k vodotěsné izolaci doporučovala se v minulosti např. betonová 

spádová vrstva. Čím vyšší je plošná hmotnost konstrukce, tím lepší je tepelná akumulace 

střešního pláště. Aby se zabránilo tomuto podchlazení, je vhodné, aby měla konstrukce 

plošnou hmotnost větší než 250 kg/m2 a tepelný odpor větší než 0,75 m2.K/W. 

Sklon střešní roviny 

Voda při kontaktu s inverzním střešním pláštěm stéká po povrchu desek XPS a je 

možné, že se její část dostane skrze spáry mezi deskami pod ně, až k vodotěsné izolaci a teče 

tudy směrem k odtoku. Tímto vzniká nebezpečí nasáknutí touto vodou a zhoršení tepelně 

technických vlastností střešního pláště. Zabránit tomuto jevu lze částečně i správným sklonem 

střešní roviny, který by měl dosahovat alespoň 2%. 

Vodotěsná izolace 

Jako izolace inverzních střech a DUO střech se používají izolační pásy ve dvou 

vrstvách, nebo hydroizolační fólie. Jako vrchní pás by se měl používat kvalitní modifikovaný 

pás s břidlicovým posypem. Tloušťka použitých hydroizolačních fólií by měla být minimálně 

1,5 mm. U střech, které mají stabilizační vrstvu z kačírku je vhodné, aby použitá hydroizolace 

byla odolná proti prorůstání kořínků, protože semena trav a rostlin mohou mít v této vrstvě za 

vydatných dešťů velmi kvalitní živnou půdu a bez pravidelné údržby ohrožovat životnost 

hydroizolační vrstvy. 

Tepelná izolace 

Jako tepelná izolace se používá u inverzní střešní skladby zásadně XPS. Pokud je to 

možné je vhodné používat tepelnou izolaci v jedné vrstvě. Je li nutné použít dvouvrstvé 

uspořádání, tak musí být spodní deska tlustá minimálně 120 mm. Do tloušťky 140 mm se 

vůbec nedoporučuje používat dvouvrstvé uspořádání. Dvouvrstvá skladba tepelné izolace má 

horší tepelně technické vlastnosti, než standardní jednovrstvá skládaná z desek s polodrážkou, 

hladkým povrchem a formátem 1200x600 mm. Důvodem je tvorba vodního filmu mezi horní 

a spodní deskou tepelné izolace. Tento film vytváří zábranu, která brání vypařování další 

vody a způsobuje podmáčení spodní desky tepelné izolace. Desky XPS se pokládají volně na 

podkladní heroizaci a přitěžují se vrstvou kačírku, nebo provozního souvrství. Desky se 

kladou na vazbu a jsou li kladeny ve dvou vrstvách, tak se převazují o polovinu. Kvůli 

podmáčení desek není možné, aby byl spád v inverzní střešní skladbě tvořen pouze tepelnou 

izolací (mezi deskami a pod nimi by se držela voda). 
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Separační vrstva 

Tato vrstva, která se umísťuje mezi stabilizační vrstvu a tepelnou izolaci, má několik 

funkcí. Mezi její hlavní funkce patří oddělení stabilizační vrstvy od tepelné izolace, ochrana 

před UV zářením a zabraňuje jemnému prachu, spadu a nečistotám v průniku mezi spáry 

desek tepelné izolace. Jako separační vrstva se používají geotextilie (polypropylenové, nebo 

polyesterové). Hmotnost se pohybuje nejlépe kolem 140 g/m2. Zásadně se nedoporučuje 

používání geotextilie o hmotnost vyšší než 200 g/m2. Důvodem je to, „že u geotextilí nad 

200g/m2 existuje riziko zvýšené nasákavosti textilie a tím vytvoření dlouhodobě difuzně 

uzavřené vrstvy nad tepelnou izolací“.
35

 

Stabilizační vrstva 

XPS se pokládá volně a tak je nutné ho přitížit provozním souvrstvím, nebo vrstvou 

kačírku. Používáme obvykle frakci 16/32 mm praného kameniva, aby se zabránilo infiltraci 

jemných částic mezi spáry desek a nepodporoval se růst rostlin ve stabilizační vrstvě. 

Tloušťka je obvykle min. 50 mm, ale je nutné ji konzultovat se statikem, kvůli sání větru. 

Provozní souvrství teras 

Na inverzních střechách se nejčastěji používají dlažby na rektifikačních 

podložkách,nebo na podsypu o tl. Min. 40 mm a frakci 4/8 mm. Pokud by se realizovala 

dlažba na betonovou mazaninu je nutné, aby bylo pod betonovou mazaninu tl. min. 50 mm 

provedena drenážní vrstva z drceného kameniva frakce 4/8 mm a ta musí být od tepelné 

izolace z XPS oddělena geotextilií o hmotnosti max. 200 g/m2. Optimálně 140 g/m2. 

Souvrství střešních zahrad 

Pro odvodnění inverzních střech se používají klasické vtoky s ochranným košem, nebo 

speciální vtoky pro inverzní střechy. 

Realizace za vysokých teplot 

Protože má XPS menší odolnost vůči vysokým teplotám je vhodné, aby geotextilie používané 

pro realizaci inverzních střech byli světlé barvy.
36
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11. Kompaktní skladby plochých střech 

11.1 Kompaktní střecha z pěnového skla 

„Kompaktní plochou střechu je možné definovat jako nevětranou jednoplášťovou 

plochou střechu, ve které jsou jednotlivé vrstvy tepelné a vodotěsné izolace vzájemně 

celoplošně slepeny mezi sebou a s pokladem v jeden kompaktní celek, bez vzniku dutin“
37

. 

Jednou z výhod kompaktní ploché střechy je to, že nepotřebuje parozábranu. Pěnové 

sklo se samo o sobě prakticky parotěsné a jedinou cestou, která je difúzně propustná jsou 

spáry mezi jednotlivými deskami tepelné izolace, která je ovšem vyplněná oxidovaným 

asfaltem. U desek, které jsou takto položeny v jedné vrstvě je hodnota difuzního odporu μ= až 

70 000. Desky položené ve dvou vrstvách a vzájemně převázané mají hodnotu difuzního 

odporu několikanásobně vyšší a to až μ=700 000. 

Desky z pěnového skla se pokládají do horkého asfaltu, který se dotlačením na 

sousední desku vytlačí a zaplní tak styčné spáry mezi deskami. Přebytečný asfalt, který se 

vytlačí na povrch desky se rozetře a doplní tak, aby vznikla na povrchu desku ještě další  2 

mm tlustá vrstva asfaltu. Na tuto vrstvu se celoplošně nataví dvě vrstvy asfaltových pásů, 

nebo je možné aplikovat první vrstvu rovnou do rozehřátého asfaltu. V případě, že je použita 

hydroizolační fólie je nutné konzultovat s výrobcem, zda je chemicky kompatibilní 

s použitým asfaltem. Protože je pěnové sklo velmi tvrdé je možné použít tuto technologii pro 

skladbu střech s provozním souvrstvím, jako jsou terasy, parkoviště, heliporty atd.
38

 

11.2 Kompaktní skladba z polyuretanových desek 

Tuto technologii používá např. tepelná izolace PIR KOMPAKT firmy Bauder. Na rozdíl 

od technologie pěnového skla je v této skladbě nutné použití parozábrany. Desky pro 

kompaktní střechu jsou vyrobeny ve formátu 600x600x200 mm a mají z obou stran 

kašírování. Jako u pěnového skla se ukládají do rozehřátého asfaltu a zbytky po vytlačení ze 

spár se rozetřou a doplní na tl. 2mm. Rozdíly v jednotlivých technologiích jsou zejména: 

 Oproti pěnovému sklu je má izolace z PIR nižší součinitel tepelné vodivosti. 
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 PIR KOMPAKT nemá pevnost v tlaku jako pěnové sklo. Hodnotami se podobá EPS 

150 S Stabil. 

 Skladba z pěnového skla nepotřebuje aplikaci parozábrany. 

 Pěnové sklo odolává teplotám až +430°C, pěnové sklo pouze +90°C. 

 Pěnové sklo je oproti PIR velice rozměrově stálé a chemicky snášenlivé s ostatními 

stavebními materiály. 

 Pěnové je zařazeno do třídy reakce na oheň A1, PIR do třídy E. 

 Pěnové sklo se dražší, než PIR.
39
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12. Jednoplášťové ploché střechy se zakřivenými plochami 

Tato kapitola se budu zabývat zásadami, které je třeba dodržet při stavbě, nebo 

rekonstrukci střech, které nespadají přímo do kategorie plochých střech ve smyslu rozdělení 

podle sklon (α<5°), ale o střechy tvarově rozličné, které mají válcový tvar, tvar konický, 

vlnový atd. Tyto střechy jsou i přes svůj vysoký sklon realizovány technologií, která je 

typická pro ploché střechy, ale při dodržení určitých praktických opatření. 

 Střešní krytina (izolace) se pokládá zásadně po sklonu střechy a krom natavování, 

případně lepení je nutné ji zakotvit i pomocí mechanických prvků. Jedinou výjimkou 

jsou střechy s nosnou konstrukcí z trapézového plechu, u kterých se klade 

hydroizolační vrstva kolmo na vlny, které jsou kladeny ve směru toku vody. 

(vodotěsná izolace se tedy klade v tomto případě opačně) 

 V případě, že se jako nosná konstrukce použije dřevěné bednění, pokládají se 

asfaltové pásy kolmo na směr prken, nebo prvků bednění. Mezi vodotěsnou izolací a 

bedněním by měla být vhodná separační vrstva, nejlépe z asfaltového pásu, na který je 

možné natavit první vrstvu vodotěsné izolace je li střecha navržena bez tepelné 

izolace. 

 Je vhodné používat asfaltové pásy s pevnou vložkou, jako jsou například skelné 

tkaniny. Absolutně nevhodné jsou hadrové lepenky, nebo skelné rohože. 

 Používány by měli být modifikované asfaltové pásy, nejlépe SBS s ohebností do -

25°C a stálostí za tepla do +100°C. Při sklonu nad 12° by měli vrchní pásy mít 

zvýšenou odolnost vůči stékání. 

 Asfaltové pásy by se měli u velkých sklonů používat v kratších délkách, aby se 

zabránilo jejich protažení a poškození. Při sklonu střechy do 20° by měla být délka 

pásu maximálně 5 m a do 45° maximálně 2,5 m. 

 V místě napojování např. ke světlíku je nutné používat napojovací pásy. 

 Při použití hydroizolačních fólií platí stejná zásada jako u asfaltových pásů a jejich 

kladení by mělo probíhat u střech s nosnou konstrukcí z trapézového plechu kolmo na 

směr vln, nebo kolmo na směr prvků dřevěného bednění. 

 Na tvarově velmi rozličné střechy je nutné uvažovat i nad vhodným výběrem tepelné 

izolace. Vzhledem ke své ohebnosti je často využívána minerální vlna. 
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 K zajištění stability celého souvrství se používají často u větších sklonů fošny 120x40 

mm upevněné k podkladu, které jsou podloženy kusem vhodné tepelné izolace (často 

XPS).
40
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13. Dvouplášťové ploché střechy 

Podle normy ČSN 73 1901 se definuje dvouplášťová střecha jako „střecha, zajišťující 

všechny funkce dvěma střešními plášti – dolní plášť, nebo také vnější plášť – vnitřní plášť), 

mezi nimiž je vzduchová vrstva“. Prostor mezi plášti pak může být větraný, nebo nevětraný 

(dnes nevyhovující řešení z důvodu kondenzace vodních par), průlezný, nebo neprůlezný, 

průchozí, případně může sloužit jako půda. 

Výhody dvouplášťových plochých střech 

 Vysoká spolehlivost v případě kvalitního návrhu a bezchybné realizace. 

 Rychlá montáž. 

 I v případě zabudování technologické vlhkosti je možné její vyschnutí. 

 Můžeme použít i izolaci s nízkou pevností v tlaku. 

 Provětraná mezera pomáhá k omezení teplotních výkyvů v letním období. 

 Pomalejší stárnutí vodotěsné izolace 

Nevýhody dvouplášťových plochých střech 

 Chyby v návrhu a realizaci je často nákladné opravit. 

 Dodatečné změny jsou velmi obtížné a nákladné. 

 Vyšší cena. 

 Vyšší konstrukční výška oproti jednoplášťovým střechám. 
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Obr. 11 Dvouplášťová plochá střecha 

S nevětranými dvouplášťovými střechami je možné se setkat u rekonstrukcí. 

Konstrukce střech je často tvořena vzduchotěsným spodním pláštěm, který tvoří obvykle 

monolitický, keramický, nebo jiný těžký strop a vrchním pláštěm např. z panelů, nebo 

dřevěného bednění. 

Dvouplášťové ploché střechy byli v posledních letech velmi navrhované a často se 

používali k rekonstrukci jednoplášťových střech na panelových domech. V dnešní době je 

navrhování těchto střech náročnější, než tomu bylo v minulosti. Důvodem jsou dnešní 

požadavky na součinitel prostupu tepla. Typickým případem je velké množství izolace 

použité na dolním plášti ploché střechy. Izolace zabraňuje průniku teplého vzduchu do 

větrané mezery. Spolu s teplotou vzduchu klesá úroveň vlhkosti, kterou je schopen vzduch 

pojmout (stupeň nasycení) a vzniká riziko kondenzace na spodní hraně vnějšího pláště. Tato 

kondenzace odkapává a může znehodnotit tepelnou izolaci. V zimních měsících může vznikat 

námraza.
41
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13.1 Konstrukční uspořádání dvouplášťových plochých střech 

Jak předesílá norma je dvouplášťová plocha tvořená dvěma plášti (horní a spodní) 

mezi nimiž je větraná vzduchová vrstva. Z hlediska funkčnosti je také důležité věnovat 

pozornost obvodovým stěnám objektu, ve kterých jsou umístěny větrací otvory, které zajišťují 

celkovou funkci větrané mezery. 

Vnější plášť 

Tato část střešního souvrství musí být realizována ve sklonu kvůli odvodu srážkové 

vody a také protože sklon střechy je podstatou podmínkou pro správnou funkci větrané 

mezery. Aby bylo zajištěno proudění vzduchu, nesmí být tedy sklon tvořen spádovou vrstvou 

na vodorovné nosné konstrukci vrchního pláště, ale celý plášť musí být ve sklonu. Výhodné 

jsou v tom případě hlavně pultové a sedlové střechy. Tvarově složité střechy mohou být 

zdrojem poruch a omezovat, nebo znemožňovat proudění vzduchu. Na spodním povrchu této 

vrstvy může docházet ke kondenzaci vodní páry, a proto je nutné snížit součinitel prostupu 

tepla tohoto pláště podle normy ČSN 73 0540. Konstrukce vnějšího pláště je tvořena 

dřevěným bedněním, betonovou, panelovou, nebo keramickou konstrukcí na nosných 

sloupcích, nebo pilířcích. 

Větraná vzduchová mezera 

Tato vrstva může dosahovat různých výšek. Může být neprůlezná, ale i průchozí. 

Minimální výška se liší podle sklonu střechy a délky vzduchové mezery. Tyto hodnoty 

předepisuje norma ČSN 73 0540. Větrací vrstva by měla být průběžná bez překážek. 

Důležitou součástí této vrstvy jsou správně dimenzované větrací otvory.  

Dolní plášť 

Tuto vrstvu tvoří nosná konstrukce stropu a tepelná izolace. Povrch je obvykle rovný. 

Hlavním požadavkem na tuto vrstvu je zajištění její vzduchotěsnosti. 
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Obvodová stěna 

Tato stěna tvoří i obvod provětrávané mezery a jsou v ní umístěny větrací otvory. 

Tvoří také atiku nad vrchním pláštěm. Aby netvořila tepelné mosty je nutné ji často izolovat i 

s atikou tepelně izolovat.
42

 

13.2 Návrh větrané dvouplášťové ploché střechy 

 Je nutné posoudit návrh větrané dvouplášťové střechy nejen z hlediska stavby 

samotné, ale také vliv okolní zástavby na její funkčnost, převládající směr větru (v ČR 

obvykle západ-východ) a to nejen u novostaveb, ale i u případných rekonstrukcí. 

 Je nutné zvolit spolehlivý spodní plášť střechy z hlediska vzduchotěsnosti. Velmi se 

v tomto ohledu osvědčují klasické stropy z betonu, keramiky atd. 

 Mezi stropem a tepelnou izolaci může být vložena hydroizolace. Vhodný může být 

např. asfaltový pás, která tvoří parozábranu (musí být dobře utěsněn a vyveden na 

tepelnou izolaci) a zároveň může plnit pojistné hydroizolace a krytiny v době realizace 

střešního pláště. Nevýhodou je ovšem zabránění vysychání střešního pláště a proto je 

nutné použití parozábrany zvážit. Nutnost parozábrany se může projevit v případě, že 

je dolní plášť tvořen lehkou konstrukcí. Je nutné počítat s tím, že v takovém případě 

často není možné realizovat perfektně těsnou parozábranu vzhledem k její perforaci 

kotvícími prvky. 

 Jako tepelnou izolaci je možné a dokonce nejvhodnější použít minerální, nebo skelnou 

vlnu. Důvodem je její malý difúzní odpor těchto izolací. Izolaci je vhodné při návrhu 

naddimenzovat, protože její další doplnění je velmi nákladné, vzhledem k tomu, že je 

často nutné rozebrat kvůli tomu vrchní plášť. Další důvodem je snížení tepelně 

izolačních vlastností vlivem proudění chladnějšího vzduchu větrací mezerou. 

Doporučenou hodnotou je zvýšení tepelné izolace o 10-20%. Tepelnou izolaci bychom 

měli pro omezení tepelných mostů navrhovat ve dvou vrstvách, které jsou navzájem 

převázány. 

 Na tepelnou izolaci se nesmí v žádném případě položit pojistná hydroizolace, protože 

by mohla způsobit kondenzaci vodních par. Někdy, se na tepelnou izolaci pokládá 
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vrstva, která má zabránit jejímu zanášení prachem. Tato vrstva musí být nicméně 

maximálně difúzně propustná a je nutné její návrh zvážit. 

 Přiváděcí a odváděcí větrací otvory by měli být vůči sobě v různých výškách 

(odváděcí jsou výše). Přesný návrh se provádí podle ČSN 73 0540. 

 Větrací otvory musí být zabezpečeny proti vniknutí hmyzu a zvířat. Obvykle se 

používají různé mřížované nástavce. 

 Větrací otvory se musí chránit proti vniknutí srážkové vody do větrané mezery např. 

správným oplechováním. 

 Vzhledem k složitosti návrhu dvouplášťové ploché střechy je nutné její posouzení 

v příslušných výpočtových programech.
43

 

13.3 Rekonstrukce dvouplášťové ploché střechy 

Před jakýmkoliv zásahem, nebo návrhem zásahu do střešního pláště je nutné provést 

několik úkonů, aby se zamezilo nepříznivému zvýšení investičních nákladů, poruchám a 

neodbornému zásahu a to zejména: 

 objektivně zjistit skladbu, tvar a stav střešního pláště, 

 pozici a parametry prostupů střešním pláštěm, 

 prověřit obvodové stěny, 

 zjistit přítomnost závad, 

 provést výpočty v příslušných výpočetních programech. 

Vrchní plášť 

Pokud došlo k poruše hydroizolační vrstvy, je možné vyměnit jen ji. Je li plášť tvořen 

dřevěným bedněním je vhodné odstranit vrstvy až na toto bednění a ověřit jeho funkci. Často 

je nutné plášť kompletně rekonstruovat, protože je z hlediska současných norem zabývajících 

se tepelnou izolací nevyhovující. Pokud je tomu tak a na spodním povrchu horního pláště 

kondenzuje vlhkost, je nutné zvýšit jeho tepelnou izolaci (zvýší se tím povrchová teplota). 

Tento zásah ovšem nepřispěje k celkovému zvýšení tepelně technických vlastností střešního 

pláště. Pouze střeše navrátí funkčnost. 
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Větraná mezera 

Je li nedostatečná plocha větracích otvorů, je několik řešení. První řešení, které 

spočívá v „jednoduchém“ rozšíření větracích otvorů nemusí být možné např. u panelových 

stěn. Další možností je osadit zateplené větrací otvory. Krajním řešením je strojní větrání. 

Obvodová stěna 

Tato oprava spočívá v zateplení obvodových stěn v případě kondenzace vlhkosti. 

Spodní plášť 

Krom úplného rozebrání vrchního pláště a doplněním tepelné izolace je možné 

navrhnout doplnění izolace ze strany interiéru. Na stropu je vytvořen podhled s dodatečnou 

tepelnou izolací. Toto řešení není příliš vhodné a může se stát zdrojem poruch. Je nutné 

navrhovat parozábanu a snižuje světlou výšku místnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že téměř 

nelze i při zachování maximální řemeslné kázně zaručit celistvost parozábrany je nutné tento 

návrh zvážit a provést tepelně technický výpočet. 

Celková rekonstrukce 

V případě, kdy střecha vykazuje zásadní poruchy, dochází ke vzniku plísní, statickým 

poruchám atd., je nutné její kompletní rekonstrukce. V zásadě se jedná o velmi náročný úkol 

jak technicky, tak finančně.
44

 

13.4 Nevětraná dvouplášťová střecha 

Na začátku jsem psal, že se tyto střechy již neprovádějí. Většinou dochází k této 

eventualitě v případech, kdy se zatepluje vnější plášť budovy a dojde k uzavření větracích 

otvorů, nebo v případech, kdy dvouplášťová střecha neplní svoji funkci a je třeba z ní udělat 

střechu jednoplášťovou. 

V případě, kdy se tato rekonstrukce provádí spolu se zateplením obvodových stěn je 

nutné s předstihem zateplit vrchní střešní plášť, aby nedocházelo ke kondenzaci na jeho 

spodní straně. Toto je zároveň nejhorší riziko tohoto řešení. V případě, kdy je stávající 

hydroizolační vrstva střechy plně funkční, je možné ji zachovat a na ni upevnit doplňkovou 
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tepelnou izolaci a další vodotěsnou vrstvu. Hydroizolační vrstva původní střechy tak bude 

plnit funkci parozábrany. Aby se minimalizovalo riziko kondenzace v takto upraveném 

střešním plášti, je vhodné nezaslepovat všechny větrací otvory, ale ponechat některé otevřené 

a dodatečnou izolaci vrchního pláště naddimenzovat na 1,5 násobek původního tepelného 

odporu tepelné izolace. Všechny úpravy je nutné ověřit ve výpočetních programech, zda 

splňují všechny normová kritéria dle ČSN 73 0540. V případě, že je v původní skladbě 

realizována parozábrana, je možné ji zahrnout do výpočtu a výrazně tím snížit množství 

tepelné izolace, která musí být doplněna ke stávajícím vrstvám, ale vzhledem k tomu, že není 

možné zaručit její stoprocentní spolehlivost je bezpečnější s vlivem této parozábrany 

nepočítat. Zóna kondenzace by se měla po úpravách přesunout mimo větrací vrstvu. 

V případě, kdy výpočet prokáže kondenzaci vodních par přesahující povolené hodnoty je 

možné některé větrací otvory nechat otevřené pomocí expanzních trubiček trubiček. 

Hlavní body návrhu při přestavbě větrané dvouplášťové ploché střechy na nevětranou 

dvouplášťovou plochou střechu 

 Tato konstrukce je vhodná pro běžné bytové budovy se standardními hodnotami 

vnitřního prostředí. (teplota 21ºC a relativní vlhkost vzduchu maximálně 50%) 

 Spodní plášť dvouplášťové střechy musí být difúzně nepropustný. 

 Tato varianta není vhodná pro střechu, která má prvky střešního pláště z dřevěného 

bednění. Hrozí destrukce těchto prvků vlivem kondenzace vlhkosti. 

 Zásahům do konstrukce musí předcházet podrobný průzkum stávajícího stavu. 

 Je nutné doplnit tepelnou izolaci horního pláště. 

 Potrubí a prostupy střechou musí být tepelně izolovány. 

 Je nutné, aby se zamezilo kondenzaci ve vzduchové vrstvě.
45

 

13.5 Přepracování jednoplášťové ploché střechy na větranou 

dvouplášťovou střechu 

Může nastat případ, kdy je požadavkem právě změna jednoplášťové střechy na 

dvouplášťovou střechu. Tato rekonstrukce je často motivovaná nefunkčností starého střešního 

souvrství. Na návrh a realizaci se jedná o poměrně problematickou rekonstrukci, protože 

konstrukce krom zjevných poruch vodotěsné izolace, nedostatku tepelné izolace (vzhledem 
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k současným požadavkům) může vykazovat i další nedostatky jako je špatné souvrství, které 

může způsobovat nadměrnou kondenzaci vodních par v konstrukci. K tomuto jevu ovšem 

nemusí docházet pouze vlivem špatného návrhu původní konstrukce, ale také vlivem změny 

způsobu užívání stavby, nebo vytápění. Tyto všechny skutečnosti je třeba vzít v úvahu při 

návrhu takovéhoto řešení. 

Dalším vstupním požadavkem, který má zásadní vliv uplatnění tohoto řešení je 

možnost přitížení stávající konstrukce dalším střešním pláštěm. Pro fungování nového 

střešního pláště je zásadní otázkou původní vodotěsná izolace. Pokud je ve skladbě provedená 

parozábrana a v konstrukci byla zjištěna sondami přítomnost vlhkosti, tak je výhodnější 

stávající vodotěsnou izolaci kompletně sejmout, nebo ji perforovat, aby bylo zajištěno 

vyschnutí souvrství. Není li v souvrství přítomna parozábrana, není nutné vodotěsnou izolaci 

perforovat, a pokud je plně funkční, tak je možné ji použít jako parozábranu. Vlhkost, která 

by byla přítomná v souvrství, může volně vysychat do interiéru. Je li ve střešním souvrství 

původního pláště zjištěna vlhkost, bylo by nevhodné navrhovat nosnou konstrukci vrchního 

pláště z dřevěných prvků. 

Je nutné doplnit tepelnou izolaci spodního střešního pláště, což příznivě ovlivní 

vlhkostní bilanci střešního pláště a zlepší celkové tepelně izolační parametry střechy, která u 

starších budov běžně nevyhovuje současným požadavkům.
46
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68 

 

14. Poruchy plochých střech 

Typické poruchy plochých střech jsou: 

 poruchy vodotěsné izolace, 

 poruchy vzniklé v souvislosti s kondenzací vodních par, 

 poruchy ostatní (poruchy nosné konstrukce atd.) 

Velkou skupinou poruch jsou poruchy plochých střech, které vznikají buďto 

nesprávným návrhem střešního pláště, nebo jeho následným provedením. Obecně lze těmto 

problémům předejít odborným návrhem a zachováním míry potřebné odborné starostlivosti 

při realizaci. 

Druhou skupinou, které často souvisí s neodbornou realizací střešního souvrství, nebo 

se zanedbáním údržby jsou poruchy vodotěsné izolace, které mohou způsobit vážné narušení 

funkce souvrství ploché střechy. 

Poruchy plochých střech se ve většině projevují buďto zatékáním do objektu, vlhkými 

stopami a kalužemi na střeše samotné. Ne vždy ale můžeme poruchu jednoznačně 

identifikovat a ne vždy je její zdroj jednoznačně viditelný (např. odtržený asfaltový pás). 

Voda, která je zpravidla indikátorem poruchy střešního pláště, nebo hydroizolačního souvrství 

se může dostat do konstrukce dilatačními spárami, trhlinami, nebo skrze spoje a nemusí být 

patrné, kde k průniku dochází. V nadpoloviční většině případů je vhodné zkontrolovat jako 

první spoje, napojení na konstrukce, jako jsou atiky, světlíky, šachty výtahu, protože zde 

dochází nejčastěji k poruchám. Pokud se nám nepodaří poruchu identifikovat, můžeme k její 

lokalizaci použít několik metod: 

 Zátopová zkouška 

Zátopová zkouška je základní zkouška, která má identifikovat místo poruchy 

hydroizolačních vrstev střešního pláště. Zkouška spočívá v rozčlenění plochy střechy 

na několik ohraničených ploch a jejich postupném zaplavování nad rovinu střešního 

pláště. Zkouška trvá většinou 48 hodin. 

Nevýhoda této zkoušky je v tom, že i v případě, že obarvíme vodu barvivem pro 

snadnější identifikaci průsaku, tak nemusíme přesně určit vzhledem k ploše zdroj 

poruchy. Další nevýhodou je, že pokud je již voda pod izolací obsažena, tak může být 
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tlakem vodního sloupce na izolaci vytlačena ke spodnímu lící konstrukce, a průsak se 

objeví aniž bychom namáhali poškozenou část. 

 

Obr. 12 Zátopová zkouška 

 Jiskrová zkouška 

Při tkz. Jiskrové zkoušce se používá poroskop s napětím 5 až 40 kV. Elektroda 

poroskopu se posouvá po povrchu hydroizolace ploché střechy a při kontaktu 

s nespojitou izolací vyluzuje jiskry. Tato zkouška se nesmí provádět na vlhkém 

povrchu, a mlhy, nebo deště. Zkouška vyžaduje velkou pečlivost a odhalí pouze 

poruchy přímo v kontaktu s elektrodou. Provádí se často jako doplňková, nebo lokální. 

 

 Podtlaková a přetlaková zkouška 

Tato zkouška se provádí převážně u hydroizolačních fólií. Podtlaková zkouška 

kontroluje těsnost spojů a spočívá ve vyvození podtlaku na velmi malé ploše spoje o 

hodnotě asi 0,02 MPa. Porucha spoje se projevuje mýdlovou bublinou v roztoku, který 

se na místo předem aplikuje. Jak již bylo řečeno je zkouška aplikovatelná pouze na 

malou plochu a tudíž vhodná pouze jako doplňková. Přetlaková zkouška je obdobná, 

ale na opačném principu. Do spoje se zasune jehla a oblast se tlakuje. Při poklesu tlaku 

o více jak 10% se má spoj za porušený. Podobně jako u podtlakové zkoušky se 

nejedná o zkoušku použitelnou ve velkém měřítku. 
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Obr. 13 Zařízení pro přetlakovou a podtlakovou zkoušku 

 Dýmová zkouška 

Tato metoda spočívá ve vhánění kouře pod tlakem pod nepřitíženou vrstvu 

hydroizolační fólie, nebo jednovrstvého asfaltového pásu. Zkouška se provádí asi 25 

minut a poté po dosažení vhodného tlaku by měl z defektů o délce větších jak 10 mm 

(netěsné svary, otvory atd.) vycházet dým. Teplota musí být vyšší než 0 °C 

 

 Použití thermokamery 

Použití tento způsob je výhodné v zimním 

období v případě, že se prostor pod 

střechou vytápí. Využívá se principu 

zvýšeného úniku tepla skrze vlhkou 

tepelnou izolaci. Na střeše nesmí být sníh, 

ani stabilizační, nebo provozní vrstva. 

  

 Impedanční defektoskopie 

Tato metoda je zaměřená na měření elektrické impedance pod vrstvou hydroizolace a 

je schopná proniknout až do hloubky 100 mm u tepelné izolace a 20 mm u betonového 

podkladu. Teplota měření by měla být +5 °C, aby byla voda pod izolací v kapalném 

Obr. 14 Vhlkost na thermokameře 
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skupenství. Pod prostorem se nemusí vytápět a jediným požadavkem je, že na 

hydroizolaci by neměli být další vrstvy, jako je stabilizační, nebo provozní souvrství. 

Tato metoda se hodí i pro předání hotové hydroizolace na staveništi, bez nutnosti 

záplavových zkoušek. Výsledkem je vlhkostní mapa, takže je možné poměrně přesně 

identifikovat zdroj zatékání.
47

 

 

Obr. 15 DEC SCANNER - Vlhkostní detektor 

 

Poté, co je identifikován případný zdroj a rozsah poruchy, je nutné vypracovat postup sanace. 

K postupu neoddělitelně patří, zvláště u větších sanací, také tepelně technický posudek.  

 

Běžné způsoby sanace běžných poruch střešních plášťů: 

 lokální přelepení poškozené vodotěsné izolační vrstvy, 

 aplikace další vodotěsné izolační vrstvy na stávající poškozenou vrstvu, 

 kompletní sejmutí vodotěsné izolace a nahrazení novou vrstvou, 

 kompletní odstranění vrstev střešního pláště až na nosnou vrstvu a jejich nahrazení 

novými, 

 doplnění stávajících vrstev a vytvoření DUO střechy, inverzní střechy, 

 změna stávající jednoplášťové střechy na dvouplášťovou střechu.
48

 

                                                 
47

 Stavebně-technický průzkum vad a poruch střešních plášťů. MISAR, Ivan. TZB-info [online]. 
25.7.2011. [cit. 2013-09-08]. Dostupné z: http://stavba.tzb-info.cz/strechy/7676-stavebne-technicky-
pruzkum-vad-a-poruch-stresnich-plastu 
48

 FAJKOŠ, Antonín. Střechy: opravy a rekonstrukce. 1. vyd. Praha: Grada, 1, s. 42. ISBN 80-716-

9825-3. 
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15. Analýza ploché střechy z pohledu tepelné techniky 

Tepelně-technický výpočet je zásadní součástí jakéhokoliv návrhu a realizace střešní 

konstrukce. Bez tohoto výpočtu, by se stavební firma, která provádí realizaci, nebo 

rekonstrukci střechy vystavila riziku kondenzace a vážného snížení funkčnosti a životnosti 

střechy. 

Rizikem není ovšem pouze kondenzace vodních par, ale také přehřívání interiéru, 

které je problémem hlavně v letních měsících. V zimním období může skrze špatně 

navrhnutou, provedenou, nebo poruchovou střechu docházet k vysokým tepelným ztrátám a 

hrozí kondenzace většího množství vodní par, kterou nebude možné během dalších měsíců 

bezpečně odpařit. Problémy s přehříváním, nebo tepelnou ztrátou často řeší „jednoduché“ 

přidání tepelné izolace. Problémy s kondenzací vodních par jsou ovšem složitější a je nutné 

v tomto ohledu počítat i například se špatně provedenou parozábranou a dalšími 

nedokonalostmi, které vzniknou při realizaci, aby i v tomto případě byla střecha funkční. 

Typickým místem, kde kondenzuje vodní pára v plochých jednoplášťových střechách je 

oblast mezi tepelnou izolací a vodotěsnou izolací, která tvoří méně difúzně propustnou vrstvu 

a je vystavena nižším teplotám. 

Norma, která se zabývá požadavky tepelné technicky na střešní konstrukce je ČSN 73 

0540-2 Teplená ochrana budov – Část 2: Požadavky. Požadavky, které jsou kladeny na ploché 

střechy, jsou obzvláště nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce, součinitel prostupu tepla 

a šíření vlhkosti konstrukcí. 

15.1 Nejnižší vnitřní povrchová teplota 

V případě, že klesne vnitřní povrchová teplota konstrukce pod teplotu rosného bodu 

konstrukce, nastává na této konstrukci riziko vzniku kondenzace. Kondenzát na povrchu 

konstrukce pak obvykle zapříčiňuje uchycení plísní a v případě dřevěných konstrukcí je 

spojeno s možností atakování konstrukce dřevokaznými houbami a hmyzem. 

Norma říká, že „konstrukce a styky konstrukcí v prostorech s návrhovou relativní 

vlhkostí vnitřního vzduchu φi<60 % musí v zimním období za normových podmínek vykazovat 

v každém místě takovou vnitřní povrchovou teplotou, aby odpovídající teplotní faktor 

vnitřního povrchu fRsi bezrozměrný, splňoval podmínku: 
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fRsi ≥ fRsi,N 

fRsi,N = fRsi,cr 

fRsi – vypočtený nejnižší teplotní faktor vnitřního povrchu konstrukce, 

fRsi,cr – kritický teplotní faktor vnitřního povrchu, 

fRsi,N – požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu. 

Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi,cr je hodnotou, kdy relativní vlhkost na 

vnitřním povrchu konstrukce dosahuje normou definované maximální hodnoty (pro výplně 

otvorů 100 %, pro ostatní konstrukce, tedy i střechy, norma předepisuje hodnotu 80 %. 

Vzorec pro výpočet této veličiny má pro ploché střechy takovýto tvar: 

          
             

      
   

 

               
  

   
 

Θai – návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C] 

Θe – návrhová teplota na vnější straně konstrukce (běžně se používá teplota venkovního 

vzduchu [°C] 

Φi – návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu [%] 

Teploty vnitřního a vnějšího vzduchu jsou pro návrh a posouzení konstrukce jsou 

uvedeny přímo v normě. U běžných občanských a bytových staveb se hodnoty vnitřního 

vzduchu pohybují mezi 20- 21 °C podle typu, stáří budovy a způsobu vytápění. Vnější teploty 

se v zimních měsících, které jsou kritické pro kondenzaci vlhkosti, pohybují na většině území 

České republiky mezi -13 °C a -17 °C. Relativní vlhkost vnitřního vzduchu se pohybuje běžně 

na hranici 50 %. 

Je li relativní vlhkost vnitřního vzduchu místností pod střešní konstrukcí nižší než 60 

%, tak norma připouští nesplnění požadavku na teplotní faktor vnitřního povrchu. Podmínkou 

je, že musí být stále splněn požadavek na součinitel prostupu tepla a konstrukce musí plnit 

svoji funkci i v případě, že dojde k povrchové kondenzaci a kondenzát nemůže konstrukci 

ohrozit. 

U částí konstrukce, kde je nutné počítat s vícerozměrným šířením tepla, je nutné pro 

určení nejnižší povrchové teploty nutné použít složitější výpočetní metody. Běžně se pro tyto 
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detily používá metoda sítí, nebo nově metoda konečných prvků. Pro tuto metodu se používají 

speciální výpočetní programy. 

Výpočetní metody podle způsobu šíření tepla v konstrukci 

 Jednorozměrné šíření tepla 

 Dvourozměrné šíření tepla 

 Trojrozměrné šíření tepla (ve stavební praxi se běžně neřeší) 

Jednorozměrné šíření tepla předpokládá s výpočtem na ideální části konstrukce a výpočet je 

založen na výpočtu teploty v libovolném místě konstrukce: 

                                     

Θx – teplota v určitém bodě v konstrukci [°C] 

Rx – tepelný odpor části konstrukce mezi vnitřním povrchem a místem x [m
2
*K*W-1] 

U – součinitel prostupu tepla konstrukce [W/m
2
K] 

Rsi – tepelný odpor při postupu tepla na vnitřní straně konstrukce [m
2
*K*W-1] 

Dvourozměrné šíření tepla na rozdíl od jednosměrného tepla počítá i s ustáleným teplotním 

stavem. Výpočet se provádí pomocí sítě, kde pro každý bod je možné stavit teplotu pomocí 

čtyř okolních uzlových bodů. Tímto vzniká soustava diferenciálních rovnic, které se počtem 

rovnají počtu uzlů v síti. Složitost výpočtu vypovídá o nutnosti použit k výpočtu výpočetní 

programy. Je možné použít metodu konečných prvků. Tato metoda umožňuje mimo jiné i 2D 

grafické zobrazení. 

Výpočet dvourozměrného šíření tepla vychází z Fourierovy rovnice: 

    

   
 

    

   
   

15.2 Součinitel prostupu tepla 

Vytápěné konstrukce musí splňovat podmínků: 

     

U – součinitel prostupu tepla konstrukce [W/m
2
.K], 
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UN – návrhová hodnota součitele prostupu tepla [W/m
2
.K]. 

Stanovení součinitele prostupu tepla je závislé na relativní vlhkosti vnitřního vzduchu    a 

také na návrhové vnitřní teplotě Θim ve vyšetřované zóně objektu. 

Pro konstrukce, kde teplota se převažující teplota vnitřního vzduchu pohybuje v 

rozmezí mezi 18 a 22 °C a relativní vlhkost    dosahuje maximálně 60 %, se využívají 

hodnoty dle normy. V současnosti je požadovaná hodnota UN = 0,24 [W/m
2
.K]. Doporučená 

hodnota je pak Urec,20 = 0,16 [W/m
2
.K] pro střechy ploché a šikmé se sklonem do 45°. 

Pro budovy, kde je návrhová hodnota vnitřního vzduchu mimo rozmezí 18 a 22 °C a 

relativní vlhkost vnitřního vzduchu do maximálně 60 % se pro stanovení požadovaného 

součinitele prostupu tepla použije vztah: 

           
   

            
 

UN,20 – požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla pro konstrukci s teplotou v rozmezí 18 

– 22 °C, 

Θe – návrhová venkovní teplota [°C]. 

Pro budovy, kde je relativní vlhkost vnitřního vzduchu    nad úroveň 60 %, použije se 

krom výše uvedeného vztahu ještě vztah níže a použije se nižší z hodnot. Pokud je hodnota 

Uw.N příliš nízká a její splnění by bylo nerealistické, tak se použije hodnota UN dle normy za 

předpokladu, že nebude funkce konstrukce (včetně okolních konstrukcí) narušena výskytem 

povrchového kondenzátu. 

      
            

            
 

RSi – tepelný odpor při postupu tepla na vnitřní straně konstukce W/m
2
.K 

Θai – návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C] 

Θw – teplota rosného bodu, dle normy ČSN 73 0540-3 [°C] 

Pro stanovení hodnoty součinitele prostupu tepla bez systematických tepelných mostů (včetně 

tepelných mostů tvořených kotvícími prvky) se použije vztah: 
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Rsi – tepelný odpor při prostupu tepla na vnitřní straně konstrukce. Obvykle používáme 

hodnotu 0,1 (m
2
.K/W), 

Rse -  tepelný odpor při prostupu tepla na vnější straně konstrukce. Obvykle používáme 

hodnotu 0,04 (m
2
.K/W), 

R – tepelný odpor konstukce (m
2
.K/W). 

Hodnota tepleného odporu konstrukce se stanovuje podle vztahu: 

   
 

 
 

d – tloušťka konstrukční vrstvy [m] 

λ – návrhová tepelná vodivost [W/(m.K)] 

Pro výpočet se použijí pouze vrstvy, které jsou chráněné před působením srážek. Většinou 

tedy vrstvy pod vodotěsnou izolací. Výjimkou je tepelná izolace z XPS. Je možné zanedbat 

také separační vrstvy, drenážní vrstvy, parozábrany atd. pro jejich nevýznamný tepelný odpor. 

Vliv tepelných mostů na součinitel prostupu tepla se zohledňuje ve výpočtu pomocí přirážek: 

        

U0 – součinitel prostupu tepla konstrukce bez uvažování vlivu tepelných mostů. 

      
        

  
  

  

  
  

a – součitel typu kotvícího prvku. Pro kotvící prvek, který prochází celou tloušťkou tepelné 

izolace, se používá hodnota 0,8. Pro kotvící prvek, který neprochází celou tlouťkou tepelné 

izolce se použije vztah (0,8* (d1/d0)), 

λf – tepelná vodivost kotvícího prvku [w/(m*K)], 

nf – počet kotvících prvků na m
2
, 

Af – plocha upevňovacího prvku [m
2
], 
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d0 – tloušťka tepelné izolace [m], 

R1 – tepelný odpor tepelné izolace, které je perforována kotvícím prvkem [m
2
.K/W], 

RT – tepelný odpor konstrukce, bez uvažování vlivu kotvícího prvku [m
2
.K/W]. 

Tuto jednoduchou korekci nelze použít v případě, kdy kotvící prvek spojuje kovové 

prvky, nebo je v konstrukci použit trapézový plech. V těchto případech je vhodné použít pro 

stanovení vlivu kotvícího prvku podrobný numerický výpočet.
49

 

15.3 Difúze a kondenzace vodních par 

Poslední podmínkou, je šíření vodních par. K difůzi vodních par v konstrukci dochází 

v případě, kdy konstrukce tvoří hranici mezi dvěma prostředími, kde je rozdílný částečný tlak 

vodních par. V důsledku toho dochází k pohybu vlhkosti směrem k místu s nižším parciálním 

tlakem. Je zásadní, aby uvnitř konstrukce nedocházelo ke kondenzaci vodních par, pokud je 

výskyt kondenzátu pro konstrukci nežádoucí. 

Riziko kondenzace ohrožuje konstrukci v tom smyslu, že může zkrátit její 

předpokládanou životnost, způsobu objemové změny materiálu, vytváří podmínky pro růst 

dřevokazných hub atd. Při posouzení vlivu kondenzace je nutné stanovit zónu kondenzace, 

míru kondenzace a maximální hmotnostní vlhkost materiálu, v kterém dochází ke kondenzaci. 

Výpočetní metoda, kterou se zjišťuje kondenzace vodních par v konstrukci, spočívá 

v porovnání dvou parciálních tlaků vodních par a to skutečného parciálního tlaku vodní páry a 

parciálního tlaku nasycené vodní páry v konstrukci. Parciální tlak vodní páry lze definovat 

jako funkci teploty a vlhkosti vzduchu a jednotka jsou [%]. 

Skutečný parciální tlak vodní páry pv lze stanovit ze vztahu: 

    
       

  
   

               
 

Pv,sat – parciální tlak saturované vodní páry ve vzduchu [Pa] 

φa – relativní vlhkost vzduchu [%] 

                                                 
49

 CHALOUPKA, Karel a Zbyněk SVOBODA. Ploché střechy: praktický průvodce. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2009, s. 55-67 Stavitel. ISBN 978-80-247-2916-9. 
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Parciální tlak saturované vodní páry pv,sat je tlak, kdy je vzduchu za určité teploty zcela 

nasycen vodní parou. Relativní vlhkost vzduchu φa je tedy 100 %. 

Jako okrajové podmínky výpočtu uvažujeme období, kdy je největší rozdíl parciálních 

tlaků vodních par mezi prostředími, které konstrukce odděluje a zároveň i nejvyšší rozdíl 

teplot. Z toho plyne, že kritickým obdobím jsou zimní měsíce. 

Pokud v průřezu konstrukce dosáhne skutečný parciální tlak vodní páry hodnoty tlaku 

saturovaného, dojde v konstrukci ke kondenzaci vodních par. Tedy je splněna podmínka: 

                    

V minulosti se používala pro výpočet graficko-početní metoda. V dnešní době se 

používají specializované výpočetní programy. Postup výpočtu je ovšem u obou metod stejný: 

 určení průběhu teplot v průřezu konstrukce, 

 určení proběhu skutečných parciálních tlaku vodní par v průřezu konstrukce, 

 určení průběhu parciálních tlaků saturovaných vodních par v průřezu konstrukce. 

V případě, že v konstrukci dochází ke kondenzaci, pak provádíme další kroky: 

 určení kondenzační zóny, 

 výpočet množství kondenzátu vodní páry v konstrukci. 

15.3.1 Roční bilance kondenzace a vypařování vodních par 

V případě, že v konstrukci dojde ke kondenzaci vodní par, je nutné stanovit krom 

množství kondenzátu také množství vodní páry, kterou je konstrukce schopná za rok odpařit. 

Pro tyto výpočty existují dvě metodiky výpočtu podle normy: 

 ČSN 73 0540 

 ČSN EN ISO 13 788 

V současnosti se upřednostňuje výpočet podle ČSN EN ISO 13 788 a pouze v případě, 

že nejsou dostatečně známé klimatické podmínky, se používá výpočet podle ČSN 73 0540 – 

4. Je možné použít k výpočtu obě metodiky a jako výsledek poté použít nepříznivější 

výsledek. 
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Výpočet hodnotí, zda se v případě kondenzace vodních par je schopný kondenzát ve 

stejném ročním cyklu, pro který je prováděn výpočet odpařit. Posuzuje hodnota množství 

roční zkondenzované vodní páry Mc a množství vypařené vodní páry Mev. V případě, že je 

hodnota Mev větší, tak se kondenzát stihne v průběhu roku odpařit. 

Kondenzace vodní páry je přípustná u konstrukcí, u kterých nezpůsobí jejich poškození, nebo 

v případě že: 

 pro roční bilanci vodních par platí podmínka, 

Mc,a < Mev,a´ 

Mc,a – roční bilance množství kondenzátu [kg/(m
2
.a)] 

Mev,a´ - roční bilance vodní páry, která se vypařila [kg/(m
2
.a)] 

 roční množství kondenzátu splňuje podmínku 

Mc,a < Mc,aN 

Mc,aN – normová maximální hodnota množství kondenzátu za rok. 

Do výpočtu kondenzace vodních par se zavádí kvůli bezpečnosti vlhkostní přirážka 

∆φi = 5 %. Pokud v konstrukci dojde k výskytu kondenzátu, norma předepisuje současné 

splnění třech podmínek: 

 kondenzát nesmí konstrukci ohrozit (např. změnou statických, nebo fyzikálních 

vlastností materiálu, vznikem plísní, degradací materiálu, nebo výrazným snížením 

životnosti konstrukce), 

 množství odpařené vodní páry z konstrukce během ročního cyklu musí být vyšší, než 

množství kondenzátu, 

 množství kondenzátu za rok, nesmí překročit normou stanovené limity. 

Limity pro množství kondenzátu v konstrukci 

 U jednoplášťových plochých střech, střech se zabudovanými dřevěnými prvky, 

konstrukcí s vnějším zateplením, nebo obvodové konstrukce, u kterých jsou vnější 

vrstvy málo difúzně propustné, může roční bilance množství kondenzátu dosahovat 

maximálně Mc,a = 0,1 kg/(m
2
.a), nebo 3 % plošné hmotnosti materiálu, ve kterém 
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dochází ke kondenzaci, je-li objemová hmotnost větší než 100 kg/m
3
. U konstrukcí 

s vyšší objemovou hmotností se použije hodnota 6 % plošné hmotnosti. 

 Pro ostatní stavební konstrukce platí menší z hodnot Mc,a = 0,5 kg/(m
2
.a), nebo 5 % 

plošné hmotnosti materiálu v případě, že je jeho objemová hmotnost vyšší než 100 

kg/m
3
. U konstrukcí s vyšší objemovou hmotností se použije hodnota 10 % plošné 

hmotnosti.
50
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 KULHÁNEK, František. Stavební fyzika II: stavební tepelná technika. 5., přeprac. vyd. V Praze: 

České vysoké učení technické. ISBN 80-010-4957-4. 
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16. Lepené lamelové dřevo a vliv vlhkosti na mechanické 

vlastnosti dřeva 

16.1 Lepené lamelové dřevo 

Lepené dřevo z lamel bylo vyvinuto německým tesařem Ottem Hetzerem, který získal 

roku 1906 patent na lepené dřevěné oblouky. Během druhé světové války bylo lepené 

lamelové dřevo využíváno hlavně v Anglii. U nás se používá od roku 1952.
51

 

Lepené lamelové dřevo (dále jen LLD) je kompozitní materiál, který je tvořen slepenými 

lamelami obvykle ze dřeva jednoho druhu. Průřezy prken mají obvykle šířku do 50 mm a 

délku 1,5 – 5 m. Tato technologie umožňuje vytvořit prvek o téměř libovolných rozměrech 

v případě, kde by nebylo možné, nebo ekonomické použít rostlé dřevo. Prvky se spojují 

paralelně, ve směru vláken. Pro výrobu LLD se používají převážně jehličnaté dřeviny např. 

modřín, smrk, jedle, nebo borovice. V případě, že je LLD vytvořeno z listnatého dřeva 

používá se obvykle buk, dub, jasan, nebo ušlechtilý kaštan. Hlavní požadavky na LLD 

z hlediska kvality výroby ČSN 14080 Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo a lepené 

rostlé dřevo - Požadavky. 

Zásadní vliv na kvalitu a vlastnosti LLD má použité řezivo z kterého jsou lamely 

vytřeny, slepení spoje a koncové spojení (zubovitý spoj). Podle normy ČSN EN 386:2002 se 

pro LLD používají výhradně vizuálně, nebo strojně tříděné prvky podle pevnosti. 

Při vizuálním třízení je nutné se zaměřit hlavně na sukovitost, šířka letokruhů a polohu 

použitého prkna v kmenu stromu. Při strojním třídění jsou relevantní hlavně hodnoty 

pevnosti, modul pružnosti, sukovitost a hustota. 

Krom parametrů pevnosti použitých prken ovlivňuje kvalitu a únosnost LLD jejich zakončení 

tkz. zubovitým spojem. Zubovitý spoj je samosvorný a prvek drží již samotným třením mezi 

ozuby. Pomocí tohoto spoje je možné vyrobit tkz. nekonečnou lamelu. Tento spoj musí 

splňovat určité minimální na výrobu a jeho výsledné vlastnosti. Zubovitý spoj musí dosahovat 

určitých stanovených vlastností v tahu a ohybu. Tyto požadavky se odvíjí od požadované 

třídy pevnosti výsledného LLD. K výrobě tohoto spoje se používají lepidla typu I a II podle 

normy ČSN EN 301 Fenolická a aminová lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace 

a technické požadavky. Pro dosažení požadovaných vlastností je možné použít polyuretanová 

                                                 
51

 JELÍNEK, Lubomír a Petr ČERVENÝ. Tesařské konstrukce: stavební tepelná technika. 3. vyd. 
Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo 
Informační centrum ČKAIT, 2012, s.103. Technická knižnice. ISBN 978-80-87438-34-3. 
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lepidla podle norem ČSN 73 1702 a ČSN EN 301, nebo použitím polykondenzačních lepidel 

na fenolové, nebo aminoplastové bázi podle normy ČSN EN 301. Kvalita spoje se posuzuje 

pomocí tahových zkoušek, nebo zkouškou pevnosti v ohybu naležato. 

Pro lepení lamel samotných se používá také lepidlo, které se musí řídit normou ČSN 

EN 301. Je nutné dbát na minimální rozložení lepidla v ploše a to minimálně 350 g/m
2
 a 

minimální tlak lisování, který předepisuje výrobce lepidla. Podstatná je také orientace 

jednotlivých lamel. Pravá strana prkna (směrem k dřeni stromu) musí být na stejné straně. 

V třídě použití tři musí být obě krajní lamely na obou stranách prvku orientovány pravou 

stranou směrem ven. 

Třída pevnosti LLD se řídí normou ČSN EN 1194. Norma uvažuje, že prvek tvoří 4 a 

více lamel horizontálně uspořádaných. Další podstatnou skutečností je, zda se jedná o 

homogenní, nebo kombinovaný průřez. Rozdíl spočívá v tom, že u kombinovaných průřezů 

jsou vnitřní a vnější lamely tvořeny prkny rozdílných tříd a dřevin.
52

 

 

16.2 Degradace dřeva vlivem vlhkosti 

Častým důvodem fyzikálního poškození dřevěných konstrukcí je změna vlhkosti dřeva 

vlivem teplotních a vlhkostních změn uvnitř prostředí, v kterém se prvek vyskytuje. 

Degradace dřeva je způsobená změnami vnějších rozměrů, vznikem napětí a poklesem 

mechanických vlastností dřeva. Úroveň vlhkosti závisí na teplotě a vlhkosti vnějšího 

prostředí. Vlastnosti dřeva ovlivňuje vlhkost asi do úrovně 30 %. Tato vlhkost způsobuje 

tvarové a rozměrové změny dřeva a to rozdílně v různých směrech. Průměrné lineární 

sesychání je největší v tangenciálním směru k letokruhům (6 - 10 %), ve směru radiálním je 

nižší (3 - 5 %) a ve směru podélném se projevuje jen nepatrně (0,1 - 0,3 %). Vyschnutí dřeva 

probíhá tedy nerovnoměrně a vytváří napětí, které vede k vzniku povrchových a vnitřních 

prasklin. Rychlost vysoušení ovlivňuje vznik trhlin. Čím rychlejší sušení, tím větší je napětí 

v dřevě. Toto napětí se označuje jako tlak bobtnání. Tento tlak má hodnotu několika MPa a 

nezávisí na tom, jak moc průřez nabobtnal. Náhlá změna vlhkosti prostředí způsobuje rychlou 

expanzi buněk, která způsobuje větší poškození dřeva.
53
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 SCHICKHOFER, Gerhard. Tyčové výrobky pro dřevěné stavby. Technická univerzita ve Štýrském 

Hradci, 2006. ISBN 3902320346. 
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 ŠIMŮNKOVÁ, Eva a Irena KUČEROVÁ. Dřevo. 2., dopl. vyd. Praha: STOP, Společnost pro 

technologie ochrany památek, 2008, s.45. ISBN 978-80-86657-10-3. 
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16.3 Mechanické vlastnosti dřeva 

Mechanické vlastnosti dřeva charakterizují jejich odolnost vůči vnějším silám. 

Využívají se pro hodnocení a ověřování technologických vlastností. Mezi základní vlastnosti 

dřeva patří pevnost v tlaku, v tahu, ohybu a ve smyku. Hodnoty závisí na druhu zatížení 

(dynamické, statické, trvalé atd.), na druhu dřeviny a směru vůči vláknům. Mechanické 

vlastnosti dřeva závisí velmi na jeho hustotě, která je daná velikostí buněk, tloušťkou 

buněčných stěn a šířce letokruhů. A protože hustota je závislá na obsahu vody v buňkách, 

ovlivňuje i mechanické vlastnosti dřeva. 

 

Hustota dřevní substance 

Dřevní substancí se označuje hmota buněčných stěn bez pórů. Hustota dřevní 

substance φs je poměr hmotnosti dřevní substance a jejího objemu a je obvykle stálou 

hodnotou u většiny dřevin. Její hodnota je průměrně asi 1440 - 1550 kg/m
3
. 

 

Hustota dřeva 

Hustota dřeva se definuje jako hmotnost objemové jednotky dřeva za určité vlhkosti. Já 

předpokládám vlhkost 12 %. 

   
   

   
               

  

  
  

Hustota dřeva se zvyšuje s obsahem vlhkosti, hmotnost a objem se ovšem nezvyšují 

stejně. Hmotnost dřeva se zvyšuje spolu s vlhkostí do úplného nasycení, kdežto objem se 

mění pouze do bodu nasycení vláken. Nad tuto hodnotu už nedochází u dřeva k objemovým 

změnám. Hustota dřeva se nejčastěji měří v rovnovážném stavu 12 %. Hustota dřeva je 

ovlivněna krom vnějších vlivů také šířkou letokruhů, podílem letního a jarního dřeva, poloha 

v kmeni, stáří stromu a přítomnost suků.
54
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Obr. 16 Závislost meze nasycení buněčných stěn MNBS na hustotě dřeva podle různých autorů – 1 Feist a 

Tarkow, 2 Kellogg a Wangaard, 3 Cudinov, 4 Vorreiter (podle Tsoumise 1991)
55

 

 

Obr. 17 Závislost hustoty na vlhkosti dřeva – 1 v suché stavu, 2 hustota konvenční (podle Tsoumise 1991)
56
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17. Termodiagnostika 

Tento nový obor, který se velmi rychle rozvíjí, má velmi rozsáhlé možnosti využití. 

Stěžejní částí je zobrazování pole teplot a jejich kvalifikace tkz. nekontaktní termografie. 

Nekontaktní měření teplotních polí na povrchu objektů se uplatňuje ve velmi širokém 

měřítku. Jeho rozvoj nastal na přelomu 20. století spolu s rozvojem měřící techniky. Ve 

stavebnictví se používá běžně k identifikaci tepelných mostů. V leteckém inženýrství se 

v současnosti začíná uplatňovat metoda pulzní termografie, která je schopná identifikovat 

defekty na křídlech letadel a na toto téma se provádí rozsáhlá výzkumná činnost. 

17.1 Historie termografie 

První, kdo objevil infračervené záření, byl v roce 1800 Sir William Herchel, který byl 

dvorním astronomem anglického krále Jindřicha III. Tento vědec hledal vhodný materiál, 

kterým by snížil intenzitu jasu a tepla v teleskopu. Použil hranol, aby rozložil světlo na 

jednotlivé „barvy“ a měřil teplotu jednotlivých barev pomocí teploměru s červenou baňkou. 

Zjistil, že dochází k postupnému nárůstu tepla od fialové barvy po červenou a že maximální 

teplota je dosažena v místě, které je dnes nazýváno infračervené pásmo. Tento pojem se začal 

používat asi 75 let po tomto objevu. 

Tyto teploměry s červenou baňkou se jako detektory používali až do vynálezu termo – 

elektrického článku v roce 1829 dvojicí vědců Leopoldem Nobilim a Macedonio Mellonim. 

Melloni poté propojil tyto články do série a vytvořil první termobaterii pro detekci tepelného 

záření. 

V roce 1880 byl vynalezen bolometr a k zásadnímu pokroku došlo v roce 1940, kdy 

byl vytvořen tepelný obraz pomocí odpařování tenké vrstvy oleje, která byla vystavena 

tepelnému záření. John Hershel také vytvořil záznam tepelného obrazu na papír, který nazval 

termograf. 

K rozvoji infračervené techniky došlo během první a druhé světové války. První 

termografický systém byl vytvořen firmou AGA a pro svou robustnost, byl využíván hlavně 

pro vojenské účely. Stejná firma vyrobila i první systém pro soukromí sektor a tím byl přístroj 

Thermovision 651. 
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17.2 Pojem Termografie 

Termografie zobrazuje teplotní pole na povrchu snímaných těles, které je tvořeno 

energií a hustotou fotonů emitovaných z povrchu tělesa. Infračervenou termografií je možné 

zobrazit neviditelné infračervené záření vyzařované z objektu vlivem teploty. 

Typický přístroj pro termografii má podobu videokamery. Tato termokamera 

zobrazuje informace o rozložení teploty na objektu v infračerveném spektru na obraz 

viditelný lidským okem. Teploty v teplotním poli je možné měřit dnešními přístroji v rozsahu 

od -40 °C do +2000 °C s obrazovou frekvencí 50 Hz a to v černobílé, nebo barevné 

interpretaci.  

Předmětem měření je objekt, který je možné vnímat jako soustavu bodů, které každý 

emitují fotony, tedy infračervenou část elektromagnetického spektra do směru měření. Tato 

energie může být generována několika zdroji: luminiscenčními, radiovými, nebo tepelnými. 

Tepelné zdroje jsou zdroje infračerveného záření, které mají teplotu vyšší, než 0 K. 

Zdrojem tepelného je tedy každý objekt. Přenos tepla probíhá radiací, tedy sáláním. 

Výstupem systému infračerveného zobrazování je termogram. V podstatě se jedná o 

interpretaci distribuce fotonového toku z povrchu měřeného objektu. 

17.3 Metody infračervené termografie 

Pasivní termografie 

Standardní pasivní snímání povrchu tělesa a jeho tepelného toku s následným vyhodnocením. 

Aktivní termografie 

Tato technika spočívá v řízené stimulaci tepelnou vlnou z vnějšího zdroje a snímání 

změny v rozložení teplot v tělese. Zdrojem tepla může být halogenová lampa, pulzní laser, 

výkonný blesk, xenonová výbojka, nebo teplý vzduch. Tato metoda lze rozdělit na metodu 

pulzní, nebo metodu lock – in. 

 Pulzní termografie spočívá v prudkém externím, nebo invertním ohřevu tělesa a 

následném vyhodnocení teplotního pole. Defekty v tělese se projevují jako změna 

teplotního pole vlivem snížení rychlosti šíření teplotní vlny a na povrchu tělesa je pak 

možné místo identifikovat jako místo s rozdílnou teplotou. Defekty ve větší hloubce 
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jsou vidět později a v menším kontrastu. Doba, po kterou je nutné na těleso působit je 

závislá na tepelné vodivosti materiálu. Teplota, na kterou je nutné těleso ohřát nesmí 

materiál poškodit. Jsou li v materiálu vetší trhliny,delaminace, tak se projeví jako 

výrazné anomálie v teplotním poli. Nevýhodou této metody je vliv prostředí a 

emisivity objektu. Na stejném principu funguje i metoda dlouhého pulzu, kdy se těleso 

zahřívá delší dobu a sleduje se reakce materiálu v průběhu zahřívání i chladnutí.
57

 

 

Obr. 18 Princip pulzní termografie
58
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18. Stavebně – technický průzkum pavilonu hrochů ZOO Ostrava 

18.1 Popis objektu 

Objekt se nachází v areálu ZOO Ostrava. Budova je nově rekonstruovaná a zateplená 

(dokončení leden 2011). Objekt pavilonu je napojen na starší část, která nebyla dosud 

rekonstruována. Objekt má půdorysné rozměry 20,155 x 27,25 m. Střecha je tvořena 

z obloukové, prosklené části a části s plochou střechou. Nosné části střešního pláště, který má 

charakter ploché střechy jsou tvořeny vazníky z modřínového lepeného lamelového dřeva 

GL28c. Mezi vazníky jsou upevněny vaznice z rostlého modřínového dřeva C24. Rozpětí 

vazníků je 11,425 m. Průřez vazníků je proměnný od 220/425 až 600 mm. Vaznice z rostlého 

dřeva mají rozměry 160/240 mm a jsou dlouhé 1,8 m. Dřevěné konstrukce jsou 

naimpregnované a natřené lazurou. V objektu se nachází dva bazény. Větrání objektu je 

realizováno pomocí počítačem řízených oken, které regulují prostředí v místnosti a 

klimatizační jednotky, která se používá hlavně v zimním období. 

 

Obr. 19 Pavilon hrochů ZOO Ostrava 
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18.2 Vlhkostní režim v objektu a vliv vlhkosti 

Vodní plochy v budově díky odparu zvyšují vzdušnou vlhkost. V budově se 

pravidelně provádí čištění pomocí vodních hadic. Čidla pro řízení vnitřního klimatu jsou 

nastavena tak, aby udržovala teplotu 23 °C a vlhkost 65 %. Podle záznamů z jednotek pro 

řízení prostředí je pravidelně dosahováno vlhkosti 80 % a více (viz. Obr. 20).  

 

Obr. 20 Průběh vlhkosti v objektu v září 2013 

Byla provedena vizuální prohlídka stavby a již po roce provozu jsou na prvcích 

z rostlého dřeva patrné na mnoha místech výsušné trhliny viz. Obr 22. U prvků z LLD nejsou 

v části s plochou střechou patrné žádné známky delaminace, nebo degradace. V části 

s obloukovou střechou, je v místě okna patrný vznik trhlin mezi lamelami viz. Obr. 23. 

Protože objekt je zateplen a spojen spojovacím krčkem se starší nezateplenou budovou, jsou 

na stropě této spojovací chodby díky vysoké relativní vlhkosti v budově patrné známky 

vlhkosti viz. Obr. 24. Na základě vizuálního průzkumu stavby, nalezení stop po 

pravděpodobné kondenzaci vzdušné vlhkosti a prostudování záznamů, které vykazují výkyvy 

v hodnotách vlhkosti a teploty uvnitř budovy, jsem se rozhodl pro počítačové ověření chování 

skladby střešní konstrukce v těchto podmínkách v programu AREA a TEPLO, dále pro 

měření hodnoty vlhkosti uvnitř nosných prvků střešního pláště, hustoty dřeva a diagnostiku 

průběhu trhlin pomocí infračervené termografie. 
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Obr. 21 Vizuální průzkum pavilonu hrochů 

 

Obr. 22 Výsušné trhliny v rostlém dřevě 
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Obr. 23 Známky delaminace na LLD nosníku 

 

Obr. 24 Strop spojovacího krčku 
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18.3 Skladba střešního pláště 

Střešní plášť je nesen lepenými lamelovými vazníky, na kterých je vytvořeno bednění 

z nosných palubek tl. 45 mm. Na palubky je aplikována parozábrana. Z technologických 

důvodů byla mnou uvažována mezi palubkami a parozábranou také separační vrstva. 

Parozábrana je tvořena asfaltovým pásem s  hliníkovou nosnou vložkou. Na parozábraně je 

poté 300 mm tepelné izolace z polystyrenu a vodotěsná vrstva z asfaltových pásů. 

Použitá parozábrana je odolná vůči mechanickému namáhání, tudíž nepočítám s jejím 

poškozením kromě mechanického kotvení. Použil jsem korekce pro mechanické kotvení 

vodotěsné izolace, které nabízí program TEPLO. Sklon střešního pláště splňuje podmínku 

minimálního spádu 2 % pro zamezení výskytu stojaté vody. 

Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Modřínové palu  0,0450  0,1800  2510,0  400,0  6,0   0.0000 
  2  Bitagit R20 (V  0,0020  0,2100  1470,0  1200,0  25000,0   0.0000 
  3  Bitalbit S - p  0,0035  0,2100  1470,0  1140,0  300000,0   0.0000 
  4  Pěnový polysty  0,1500  0,0330  1270,0  35,0  70,0   0.0000 
  5  Pěnový polysty  0,1500  0,0330  1270,0  35,0  70,0   0.0000 
  6  Sklodek 30 Sta  0,0030  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
  7  Sklodek 40 Sta  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 

 

18.4 Tepelně – technický posudek střechy na zvýšenou vlhkost 

Výpočtem bylo zjištěno, že ve střešní skladbě může dojít v zimních měsících při 

častém přesažení hranice 80 % ke kondenzaci relativně malého množství kondenzátu v oblasti 

pod vodotěsnou izolací. (viz. Obr. 25) Tato hodnota je relativně malá a vzhledem k tomu, že 

hranice 80 % není překračována kontinuálně po celou dobu provozu, tak se tento kondenzát 

v průběhu roku pravděpodobně stihne odpařit a vhledem k použití polystyrenu jako tepelné 

izolace by tento kondenzát neměl mít degradující vliv na její kvalitu (platí pro hranici 80 %). 

Po dlouhodobějším přesažení hranice 85 % vlhkosti vnitřního vzduchu v zimním období by 

mohlo dojít krom výše zmíněného ke vzniku další kondenzační zóny pod parozábranou (viz. 

Obr. 26) ve vrstvě palubek a zároveň je pravděpodobný vznik povrchové kondenzace na 

vnitřním povrchu střešního pláště, čímž vzniká nebezpečí vzniku plísní a napadení nosných 

dřevěných částí střešní konstrukce dřevokaznými houbami. V těchto podmínkách vzniká 

v oblasti pod vodotěsnou izolací kondenzát, který již střecha nedokáže v takovém množství 

volně odpařit. Riziko vzniká obecně hlavně v zimních měsících, kdy vlhkost uvnitř objektu 
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spolu se zimními okrajovými podmínkami vytvářejí po překročení hranice 80 % vlhkosti 

vnitřního vzduchu ideální podmínky pro kondenzaci vodních par uvnitř konstrukce. Zcela 

zásadní by pak bylo dlouhodobé přesažení hranice 90 % vlhkosti po delší dobu, kdy pod 

parozábranou vzniká velmi výrazné množství kondenzátu a stejně tak pod vrstvou vodotěsné 

izolace. (viz. Obr. 27). Kompletní protokol výpočtu viz. Příloha 1. 

 

Obr. 25 Postup akumulace a kondenzační zóny ve skladbě objektu při překročení 80 % vlhkosti 
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Obr. 26 Druhá akumulační zóna ze strany interiéru, která se začíná objevovat při vlhkosti 85 % 

 

Obr. 27 Kondenzace a akumulace vlhkosti v případě dlouhodobého přesažení 85 % vlhkosti vnitřního 

vzduchu 
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Obr. 28 Kondenzace vodních par v případě dlouhodobějšího přesažení 85 % vlhkosti vnitřního vzduchu 

na řezu konstrukcí 

 

Obr. 29 Pole teplot v konstrukci v zimním období 
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18.4 Měření vlhkosti a hustoty prvků nosné konstrukce střešního pláště 

Na objektu bylo provedeno nedestruktivní měření, pro ověření vlivu vlhkosti na 

mechanicko – fyzikální vlastnosti nosné konstrukce z LLD přístrojem PILODYN. Tento 

přístroj se používá pro nedestruktivní měření hustoty dřeva. Hustota je jeden ze základních 

zásadních znaků ovlivňujících mechanické vlastnosti a jakost dřeva čímž má výrazný vliv na 

pevnost dřeva. Přístroj PYLODIN využívá pronikání ocelového kolíku o průměru od 2 do 3 

mm konstantní energií 6, 12, nebo 18 J (Nm), podle druhu dřeviny a použití. Na boku 

přístroje je umístěna stupnice, z které lze ihned odečíst hodnot, která reprezentuje hustotu 

dřeva. K vyhodnocení byl použit výpočetní postup za použití nové kvadratické regresní 

rovnice prezentované Doc. Ing. Petrem Kuklíkem, CSc. a Ing. Janem Vídenským z Českého 

vysokého učení technického v Praze v článku „Nedestruktivní vyšetřování fyzikálních a 

mechanických vlastností lepeného lamelového dřeva“
59

 

 

Použité přístroje 

PILODYN 6J FORESTER: 

 Rázová energie 6 J 

 Hloubka vniku ocelového kolíku do dřeva max. 40 mm 

 Průměr kolíku 2,5 mm 

PŘÍLOŽNÝ VLHKOMĚR 

 Hloubka měření 2,5 cm 

 

Postup měření 

Při použití pilounu je nutné dodržet penetraci trnem v radiálním směru z důvodů 

střídání jarních a letních letokruhů. Pokud by byl Pilodyn použit v tangenciálním směru došlo 

by pravděpodobně k průniku trnu pouze do jedné části letokruhu a ke zkreslení výsledku. Při 

měření v radiálním směru a odklonu do 30° je variabilita výsledů do 10 %. V případě, že je 

dřevo napadeno hnilobou, nebo dřevokazným hmyzem, pronikne hrot do prvku hlouběji. U 

hub a hmyzu, který způsobuje hlavně povrchová poškození, se jedná o výhodnou vyšetřovací 

metodu. Přístroj je limitován maximální hloubkou průniku 40 mm. 

 

                                                 
59

 KUKLÍK, Petr a Jan VÍDENSKÝ. NEDESTRUKTIVNÍ VYŠETŘOVÁNÍ FYZIKÁLNÍCH A 
MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ LEPENÉHO LAMELOVÉHO DŘEVA. [online]. 2007, 26.11. 2007 
[cit. 2013-11-22]. Dostupné z: http://www.cideas.cz/free/okno/technicke_listy/4tlv/TL07CZ_2134-2.pdf 
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Záznamy z měření vlhkosti dřeva: Hrošinec ZOO Ostrava 

Místo 
měření 

Datum a čas 16.10.2013 9:00 17.10.2013 9:00 17.10.2013 15:00 23.10.2013 9:00 

Teplota [°C] 24 24,4 24,5 23,5 

Vlhkost [%] 78,6 78,3 64,5 86,2 

Druh dřeva LLD GL28C [%] C24 [%] LLD GL28C [%] C24 [%] LLD GL28C [%] C24 [%] LLD GL28C [%] C24 [%] 

1 Bok prvku 16,9 20,3 9,7 12,4 14,8 21,3 11,9 14,8 

  
 

16,8 20,6 9,6 13,8 14,6 19,9 11,2 15,2 

    16,7 20,5 10,8 12,8 14,2 20,2 9,8 15 

  Spodní hrana prvku 18 19,8 10,7 12,3 17,6 18,2 13,3 14,3 

    17,6 20 10,7 12,8 16,2 18,3 12,6 14,7 

    18,2 19,7 11 12,3 17 18,6 13,6 14,9 

2 Bok prvku 16,3 13,8 14,6 12,1 10,8 12,9 11,9 9,3 

    16,6 13,6 15,2 11,9 11,7 12,8 10,3 9,2 

    16 13,7 14,8 12,2 9,8 13 11,2 9,7 

  Spodní hrana prvku 15,4 13,3 15,1 12,4 10,1 13,1 10,4 8,4 

    15,3 13,5 15,7 12,5 10,1 13,2 10,2 8,8 

    15,5 13,8 15,5 13,6 11 14,4 10,4 9,3 

3 Bok prvku 16,3 19,5 15,1 19 14,8 16,5 17,1 17,8 

    15,9 19,2 16,2 19 13,4 14,3 16 17,5 

    16,4 20 13,9 20 14 14,6 15,8 18,4 

  Spodní hrana prvku 15,2 18,9 15,1 17,7 12,8 17,4 14,7 17,7 

    15,2 19,5 14,6 14,1 13,1 16,6 16,7 17,7 

    14,8 18 14,1 14,3 13,8 16,5 13,1 18 

Tab. 2.1 Měření vlhkosti v pavilonu hrochů ZOO Ostrava 
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Záznamy z měření vlhkosti dřeva: Hrošinec ZOO Ostrava 

Místo 
měření 

Datum a čas 16.10.2013 9:00 17.10.2013 9:00 17.10.2013 15:00 23.10.2013 9:00 

Teplota [°C] 24 24,4 24,5 23,5 

Vlhkost [%] 78,6 78,3 64,5 86,2 

Druh dřeva LLD GL28C [%] C24 [%] LLD GL28C [%] C24 [%] LLD GL28C [%] C24 [%] LLD GL28C [%] C24 [%] 

4 Bok prvku 

  

14,8 17,4 

    13,9 17,1 

    13,9 17,3 

  Spodní hrana prvku 13 14,7 

    14 16,1 

    12 16,3 

Třída použití dřeva podle ČSN EN 335:2012 2 - Interiér, nevystaveno vlivu povětrnosti, možnost kondenzace vodních par  

Rizika podle ČSN EN 335:2012 Dřevokazné houby a plísně 
Dřevokazný hmyz 

Ve vodě žijící korýši poškozující 
dřevo 

Ano Ano Ne 

Třída provozu podle Eurocode 5 
2 - teplota 20 °C, relativní vlhkosti okolního vzduchu přesahující 85 % po několik týdnů v roce 

Tab. 2.2 Měření vlhkosti v pavilonu hrochů ZOO Ostrava 
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           STANOVENÍ HUSTOTY LLD - ZOO OSTRAVA 
 Použité 

přístroje: 
PILODYN 6J FOREST 

 ODPOROVÝ VLHKOMĚR 
 

Ozn. sondy 

Průnik trhnu Pilodynu [mm] Průměr Vlhkost [%] 
Průměrná 

vlhkost 
Poznámka 

 

tp,1 tp,2 tp,3 
tp w1 w2 w3 w 

 1 2 3 
 p1 14 16 17 16 16,9 16,1 14,8 15,9   
 p2 17 17 14 16 14,3 17,5 16,5 16,1   
 p3 14 15 15 15 14,2 14,1 14,1 14,1   
 p4 17 15 16 16 15,3 15,2 16,5 15,7 U okna 
 

           Δw = w - 12  
 

 tp, 12 = tp * (1 - (0,007 * Δw)) 
  

ρ12, mean = (-0,027194* tp, 12) + 0,790506) 
  

           
Legenda 

         

ρ12, mean   

hustota dřeva při rovnovážné vlhkosti 12 % 

[g/cm
3
]   

tp, 12   

hloubka vniku rázového kolíku do dřeva o vlhkosti 12 % 

[mm]  

tp    

hloubka průniku rázového kolíku do dřeva o známé vlhkosti 

[mm]  

w 
  

vlhkost dřeva v místě a době měření [%] 

           

Výpočet střední hustoty dřeva 
    

Ozn. sondy 
w Δw 

tp  tp, 12 
ρ12, 

mean 

ρ12, 

mean 
    

[%] [%] [mm] 
[mm

] 

[g/cm
3

] 

[kg/m
3
] 

    
p1 15,9 3,9 16 15,2 0,376 376 

    p2 16,1 4,1 16 15,5 0,368 368 
    p3 14,1 2,1 15 14,4 0,398 398 
    p4 15,7 3,7 16 15,6 0,367 367 
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18.5 Termodiagnostika 

Při vizuální obhlídce nosných prvků, bylo zjištěno několik drobných trhlin v místě 

napojení na kotvící prvky nosníku. Pulzní termografie jako diagnostická metoda by měla být 

schopná identifikovat tyto trhliny na termogramu a vykreslit jejich rozsah i v případě, že je 

trhlina pouhým oken neviditelná, nebo nepatrně viditelná. Experiment byl zaměřen na prvek, 

kde byly trhliny zjištěny při vizuální obhlídce. V době experimentu byla teplota vzduchu 

v objektu 22 °C a vlhkost vnitřního vzduchu 59 %. Měření bylo provedeno v souladu s 

normou ČSN EN 13187 Technické chování budov – Kvalitativní určení tepelných 

nepravidelností v plášti budov – infračervená metoda a ČSN ISO 18434 – 1 Monitorování 

stavu a diagnostika strojů – Terminologie. 

Přístroje a pomůcky 

FLIR ThermaCAM SC640 

 Rozsah měření: -40 až +1500°C 

 Citlivost měření: 0,03°C 

 Typ detektoru: FPA nechlazený mikrobolometr 

 Rozlišení: 640 x 480 

 Zobrazovací zařízení: LCD 5,6“ 

 Formát termogramů: JPEG 

 Speciální funkce: vestavěná 3,2 Mpx digitální kamera, WiFi, bluetooth, MeterLink, 

detekce rosného bodu 

 

Obr. 30 ThermaCAM SC640 

Jako zdroje tepla byla použita UV lampa a halogenová lampa. 
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Průběh experimentu 

Na povrch zakřiveného nosníku byla při obhlídce zjištěna přítomnost trhlin viz. Obr. 31. 

 

Obr. 31 Trhliny na povrchu nosníku 

 

Jako první zdroj tepla byla použita halogenová lampa viz. Obr. 32. Tato lampa ovšem 

na první pokus generovala takové množství tepla, že z termogramu nebylo možné rozeznat 

jakékoliv defekty viz obr. 33. V průběhu experimentu jsme přistoupili k měření UV lampou, 

která negenerovala tak výrazné tepelné pulzy. V závislosti na rozměrech vyšetřované oblasti 

bylo nutné zjistit vzdálenost, po kterou je přístroj schopen ostře zobrazovat pole teplot na 

povrchu prvku. Po použití na rostlé dřevo, na kterém byly patrné výsušné trhliny, je jasně 

vidět rozdíl, mezi trhlinou a dřevem. Trhliny na tomto prvku byli ovšem snadno 
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identifikovatelné i pouhým okem viz. Obr 33. Při používání UV lampy byl obraz již ostřejší, 

ale tepelný pulz nebyl dostatečně silný, aby bez znalosti umístění trhliny vytvořil dostatečně 

prokazatelný obraz, který by prokazoval polohu a umístění trhlin v prvku.  

 

Obr. 32 Tepelný pulz za použití halogenové lampy 

22.2

26.3 °C

23

24

25

26

 

Obr. 33 První měření halogenovou lampou 
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Obr. 34 Měření UV lampou na rostlém dřevě 

Po několika měřeních, kdy nebyly výsledky dostatečně průkazné, se ukázalo, že 

nejvhodnějším postupem je aplikace metody dlouhého pulzu, kdy za použití výkonné 

halogenové lampy dojde k zahřátí povrchu tělesa a povrch je snímán kontinuálně v průběhu 

ochlazování, nebo zahřívání. První měření, kdy byl povrch minutu zahříván ze vzdálenosti cca 

5 cm a následně snímán termokamerou v průběhu ochlazování, poskytlo první jasný obraz 

průběhu trhliny na povrchu tělesa viz. Obr. 35. Další pokus, kdy byl povrch snímán při 

zahřívání, poskytl ještě ostřejší a průkaznější výsledek. Před provedením měření byl povrch 

lehce navlhčen běžnou pitnou vodou, aby bylo jeho prohřívání zpomaleno a nepřetržitě 

snímán termokamerou při zahřívání halogenovou lampou. Během měření došlo k postupnému 

odparu vodní páry z povrchu konstrukce a zahřívání okolí trhliny poskytlo její jasný obraz. 

Trhliny se na termogramu jeví jako anomálie (záření vyzařované trhlinou vystupuje z obrazu) 

viz. Obr. 36. 
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Obr. 35 Obraz trhliny při použití metody dlouhých pulzů 

 

Obr. 36 Obraz trhliny při postupném zahřívání povrchu 
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19. Závěr 

Na základě vizuální prohlídky, měření a analýzy bylo zjištěno, že v budově je zvýšené 

riziko kondenzace vodních par v zimních měsících spojené s vnitřními hodnotami teploty a 

vlhkostí vzduchu.  

V případě, že by v zimních měsících provozovatel stavby nedodržoval důslednou 

kontrolu vnitřního prostředí, relativní vlhkost vnitřního vzduchu by dosahovala hranic nad 80 

% a provozovatel by důsledně nedbal na větrání, existuje za těchto provozních podmínek 

riziko výskytu kondenzátu ve střešním plášti budovy, případně kondenzace na vnitřním 

povrchu střešního pláště.  

Podle provedených měření hustoty je hustota na povrchu prvků konstrukce konstantní 

a tudíž nedochází u hlavních nosných prvků z LLD k povrchové degradaci vlivem vlhkosti. 

Nicméně, pomocí příložného vlhkoměru s hloubkou měření 2,5 cm byla naměřena zvýšená 

hodnota vlhkosti v prvcích konstrukce a obzvláště pak u rostlého dřeva, kde hodnota vlhkosti 

dosahovala v některých prvcích 18 – 20 %. Vysoká hodnota vlhkosti ve dřevě zvyšuje riziko 

napadení dřevokaznými houbami, které mohou způsobit poškození konstrukce. Typickým 

zástupcem je dřevomorka domácí, která k uchycení potřebuje 18 – 20 % vlhkosti dřeva. 

Nárazové změny vnitřního klimatu, které naznačují grafy poskytnuté provozovatelem, 

způsobují v materiálu vnitřní napětí, které se projevuje vznikem výsušných trhlin. Trhliny 

jsou velmi patrné na prvcích z rostlého dřeva a několik trhlin bylo při průzkumu stavby 

detekováno i na LLD nosnících v obloukové části střechy. Trhliny jsou pouze povrchové, 

v místě spoje lamel a neohrožují statiku konstrukce. V případě výskytu delaminace ve větším 

rozsahu při zachování vnějších podmínek doporučuji prověřit postup výroby prvků střešní 

konstrukce dodavatelem ve vztahu k prostředí.  

K detekci trhlin byla experimentálně použita infračervená pulzní termografie, která 

v současné době vykazuje velký potenciál hlavně u nedestruktivní diagnostiky. Krom 

lokalizace trhlin a poškození je možné ji využít např. i pro diagnostiku zdí, omítek a v této 

oblasti je realizováno množství výzkumů i mimo stavební praxi. Pro diagnostiku se ukázala 

být vhodná metoda dlouhých pulzů, která detekuje trhliny jako anomálie na termogramu. Její 

využití je závislé na použitém zdroji, odrazivosti povrchu a charakteru trhliny. V rámci 

podrobného průzkumu by bylo možné pokračovat odebráním jádrových vývrtů a provedení 

laboratorních zkoušek. 
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K zamezení výskytu poruch v konstrukci spojených se zvýšenou vlhkostí doporučuji 

provozovateli objektu důsledně dbát na větrání v objektu a pravidelnou prohlídku konstrukce 

alespoň jednou ročně nejlépe v průběhu zimního období, kdy je největší riziko výskytu 

kondenzace a zaměřit se na výskyt kondenzátu a trhlin. V případě výskytu kondenzátu provést 

revizi nastavení větráni tak, aby byla udržena relativní vlhkost vnitřního vzduchu pod hranici 

80 %. 
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21. Přílohy 

21.1 Příloha 1 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 

 Název úlohy :  HROŠINEC_ZOO OSTRAVA 
 Zpracovatel :  MILAN ŠŤASTNÝ 
 Zakázka :  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 Datum :  18.9.2013 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.004 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Modřínové palu  0,0450  0,1800  2510,0  400,0  6,0   0.0000 
  2  Bitagit R20 (V  0,0020  0,2100  1470,0  1200,0  25000,0   0.0000 
  3  Bitalbit S - p  0,0035  0,2100  1470,0  1140,0  300000,0   0.0000 
  4  Pěnový polysty  0,1500  0,0330  1270,0  35,0  70,0   0.0000 
  5  Pěnový polysty  0,1500  0,0330  1270,0  35,0  70,0   0.0000 
  6  Sklodek 30 Sta  0,0030  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
  7  Sklodek 40 Sta  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 

  1  Modřínové palubky   --- 
  2  Bitagit R20 (V13) - separační vrstva 
    --- 
  3  Bitalbit S - parotěsná vrstva   --- 
  4  Pěnový polystyren 5 (po roce 2003) 
    --- 
  5  Pěnový polystyren 5 (po roce 2003) 
    --- 
  6  Sklodek 30 Standard Mineral   --- 
  7  Sklodek 40 Standard Mineral   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    95.0 % 
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 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    23.0   58.0  1628.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    23.0   60.0  1684.7    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    23.0   59.1  1659.4     3.0   79.5   602.1 
    4        30    23.0   57.6  1617.3     7.6   77.5   808.6 
    5        31    23.0   58.0  1628.5    12.5   74.7  1082.2 
    6        30    23.0   59.1  1659.4    15.7   72.2  1287.1 
    7        31    23.0   59.8  1679.1    17.2   70.7  1386.7 
    8        31    23.0   59.5  1670.6    16.7   71.2  1352.9 
    9        30    23.0   58.1  1631.3    13.1   74.2  1118.0 
   10        31    23.0   57.6  1617.3     8.2   77.2   839.1 
   11        30    23.0   59.1  1659.4     3.0   79.5   602.1 
   12        31    23.0   60.2  1690.3    -0.6   80.7   468.9 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :         9.05 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.109 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.8E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        183.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          8.5 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.96 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.973 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    17.8   0.794    14.3   0.656    22.3   0.973    60.4 
    2    18.3   0.803    14.8   0.655    22.4   0.973    62.4 
    3    18.1   0.754    14.6   0.579    22.5   0.973    61.0 
    4    17.7   0.655    14.2   0.428    22.6   0.973    59.1 
    5    17.8   0.504    14.3   0.171    22.7   0.973    59.0 
    6    18.1   0.327    14.6  ------    22.8   0.973    59.8 
    7    18.3   0.185    14.8  ------    22.8   0.973    60.4 
    8    18.2   0.237    14.7  ------    22.8   0.973    60.1 
    9    17.8   0.476    14.3   0.123    22.7   0.973    59.0 
   10    17.7   0.641    14.2   0.405    22.6   0.973    59.0 
   11    18.1   0.754    14.6   0.579    22.5   0.973    61.0 
   12    18.4   0.804    14.9   0.656    22.4   0.973    62.6 
           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
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 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         

 tepl.[C]:   23.0   22.0   21.9   21.9    3.6  -14.7  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   2833   2833   2741    818    799    779    505    138 
 p,sat [Pa]:   2807   2640   2634   2624    790    169    168    167 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.0000    0.0470   3.556E-0006 
    2   0.3505    0.3505   4.426E-0010 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.807 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.002 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  15.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  11   0.3505    0.3505   6.60E-0011     0.0002 
  12   0.3505    0.3505   1.27E-0010     0.0005 
   1   0.3505    0.3505   1.40E-0010     0.0009 
   2   0.3505    0.3505   1.28E-0010     0.0012 
   3   0.3505    0.3505   6.60E-0011     0.0014 
   4   0.3505    0.3505  -3.80E-0011     0.0013 
   5   0.3505    0.3505  -1.83E-0010     0.0008 
   6    ---       ---    -3.10E-0010     0.0000 
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0014 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2011 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   HROŠINEC_ZOO OSTRAVA 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  23,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  23,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  90,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Modřínové palubky  0,045       0,180  6,0 
   2  Bitagit R20 (V13) - separační  0,002       0,210  25000,0 
   3  Bitalbit S - parotěsná vrstva  0,0035       0,210  300000,0 
   4  Pěnový polystyren 5 (po roce 2  0,150       0,033  70,0 
   5  Pěnový polystyren 5 (po roce 2  0,150       0,033  70,0 
   6  Sklodek 30 Standard Mineral  0,003       0,210  50000,0 
   7  Sklodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  50000,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   1,026 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,973 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi,m < f,Rsi,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
  

  Splnění požadavku ČSN 730540 je při vlhkosti vnitřního vzduchu nad 60% možné 
  dosáhnout i takovým návrhem konstrukce, který zajistí bezchybnou funkci konstrukce 
  při povrchové kondenzaci a který vyloučí riziko růstu plísní a nepříznivé působení 
  kondenzátu na navazující konstrukce (při splnění požadavku na souč. prostupu tepla). 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,16 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,11 W/m2K 
  

  Požadavek U,N byl stanoven pro podmínku vyloučení povrchové kondenzace. 
  

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,072 kg/m2,rok 
  (materiál: Bitagit R20 (V13) - separační). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,072 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,8065 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0021 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a > Mev,a ... 2. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN 
  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 

 Název úlohy :  HROŠINEC_ZOO OSTRAVA 
 Zpracovatel :  MILAN ŠŤASTNÝ 
 Zakázka :  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 Datum :  18.9.2013 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.004 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Modřínové palu  0,0450  0,1800  2510,0  400,0  6,0   0.0000 
  2  Bitagit R20 (V  0,0020  0,2100  1470,0  1200,0  25000,0   0.0000 
  3  Bitalbit S - p  0,0035  0,2100  1470,0  1140,0  300000,0   0.0000 
  4  Pěnový polysty  0,1500  0,0330  1270,0  35,0  70,0   0.0000 
  5  Pěnový polysty  0,1500  0,0330  1270,0  35,0  70,0   0.0000 
  6  Sklodek 30 Sta  0,0030  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
  7  Sklodek 40 Sta  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 

  1  Modřínové palubky   --- 
  2  Bitagit R20 (V13) - separační vrstva 
    --- 
  3  Bitalbit S - parotěsná vrstva   --- 
  4  Pěnový polystyren 5 (po roce 2003) 
    --- 
  5  Pěnový polystyren 5 (po roce 2003) 
    --- 
  6  Sklodek 30 Standard Mineral   --- 
  7  Sklodek 40 Standard Mineral   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    90.0 % 
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 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    23.0   58.0  1628.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    23.0   60.0  1684.7    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    23.0   59.1  1659.4     3.0   79.5   602.1 
    4        30    23.0   57.6  1617.3     7.6   77.5   808.6 
    5        31    23.0   58.0  1628.5    12.5   74.7  1082.2 
    6        30    23.0   59.1  1659.4    15.7   72.2  1287.1 
    7        31    23.0   59.8  1679.1    17.2   70.7  1386.7 
    8        31    23.0   59.5  1670.6    16.7   71.2  1352.9 
    9        30    23.0   58.1  1631.3    13.1   74.2  1118.0 
   10        31    23.0   57.6  1617.3     8.2   77.2   839.1 
   11        30    23.0   59.1  1659.4     3.0   79.5   602.1 
   12        31    23.0   60.2  1690.3    -0.6   80.7   468.9 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :         9.05 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.109 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.8E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        183.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          8.5 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.96 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.973 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    17.8   0.794    14.3   0.656    22.3   0.973    60.4 
    2    18.3   0.803    14.8   0.655    22.4   0.973    62.4 
    3    18.1   0.754    14.6   0.579    22.5   0.973    61.0 
    4    17.7   0.655    14.2   0.428    22.6   0.973    59.1 
    5    17.8   0.504    14.3   0.171    22.7   0.973    59.0 
    6    18.1   0.327    14.6  ------    22.8   0.973    59.8 
    7    18.3   0.185    14.8  ------    22.8   0.973    60.4 
    8    18.2   0.237    14.7  ------    22.8   0.973    60.1 
    9    17.8   0.476    14.3   0.123    22.7   0.973    59.0 
   10    17.7   0.641    14.2   0.405    22.6   0.973    59.0 
   11    18.1   0.754    14.6   0.579    22.5   0.973    61.0 
   12    18.4   0.804    14.9   0.656    22.4   0.973    62.6 
           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
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 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         

 tepl.[C]:   23.0   22.0   21.9   21.9    3.6  -14.7  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   2684   2683   2597    780    762    744    484    138 
 p,sat [Pa]:   2807   2640   2634   2624    790    169    168    167 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.0450    0.0450   3.180E-0008 
    2   0.3505    0.3505   4.232E-0010 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.024 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.002 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  15.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  11   0.3505    0.3505   6.60E-0011     0.0002 
  12   0.3505    0.3505   1.27E-0010     0.0005 
   1   0.3505    0.3505   1.40E-0010     0.0009 
   2   0.3505    0.3505   1.28E-0010     0.0012 
   3   0.3505    0.3505   6.60E-0011     0.0014 
   4   0.3505    0.3505  -3.80E-0011     0.0013 
   5   0.3505    0.3505  -1.83E-0010     0.0008 
   6    ---       ---    -3.10E-0010     0.0000 
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0014 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2011 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   HROŠINEC_ZOO OSTRAVA 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  23,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  23,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  85,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Modřínové palubky  0,045       0,180  6,0 
   2  Bitagit R20 (V13) - separační  0,002       0,210  25000,0 
   3  Bitalbit S - parotěsná vrstva  0,0035       0,210  300000,0 
   4  Pěnový polystyren 5 (po roce 2  0,150       0,033  70,0 
   5  Pěnový polystyren 5 (po roce 2  0,150       0,033  70,0 
   6  Sklodek 30 Standard Mineral  0,003       0,210  50000,0 
   7  Sklodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  50000,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   1,000 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,973 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi,m < f,Rsi,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
  

  Splnění požadavku ČSN 730540 je při vlhkosti vnitřního vzduchu nad 60% možné 
  dosáhnout i takovým návrhem konstrukce, který zajistí bezchybnou funkci konstrukce 
  při povrchové kondenzaci a který vyloučí riziko růstu plísní a nepříznivé působení 
  kondenzátu na navazující konstrukce (při splnění požadavku na souč. prostupu tepla). 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,11 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,072 kg/m2,rok 
  (materiál: Bitagit R20 (V13) - separační). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,072 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0236 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0023 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a > Mev,a ... 2. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 

 Název úlohy :  HROŠINEC_ZOO OSTRAVA 
 Zpracovatel :  MILAN ŠŤASTNÝ 
 Zakázka :  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 Datum :  18.9.2013 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.004 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Modřínové palu  0,0450  0,1800  2510,0  400,0  6,0   0.0000 
  2  Bitagit R20 (V  0,0020  0,2100  1470,0  1200,0  25000,0   0.0000 
  3  Bitalbit S - p  0,0035  0,2100  1470,0  1140,0  300000,0   0.0000 
  4  Pěnový polysty  0,1500  0,0330  1270,0  35,0  70,0   0.0000 
  5  Pěnový polysty  0,1500  0,0330  1270,0  35,0  70,0   0.0000 
  6  Sklodek 30 Sta  0,0030  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
  7  Sklodek 40 Sta  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 

  1  Modřínové palubky   --- 
  2  Bitagit R20 (V13) - separační vrstva 
    --- 
  3  Bitalbit S - parotěsná vrstva   --- 
  4  Pěnový polystyren 5 (po roce 2003) 
    --- 
  5  Pěnový polystyren 5 (po roce 2003) 
    --- 
  6  Sklodek 30 Standard Mineral   --- 
  7  Sklodek 40 Standard Mineral   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    85.0 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



121 

 

 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    23.0   58.0  1628.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    23.0   60.0  1684.7    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    23.0   59.1  1659.4     3.0   79.5   602.1 
    4        30    23.0   57.6  1617.3     7.6   77.5   808.6 
    5        31    23.0   58.0  1628.5    12.5   74.7  1082.2 
    6        30    23.0   59.1  1659.4    15.7   72.2  1287.1 
    7        31    23.0   59.8  1679.1    17.2   70.7  1386.7 
    8        31    23.0   59.5  1670.6    16.7   71.2  1352.9 
    9        30    23.0   58.1  1631.3    13.1   74.2  1118.0 
   10        31    23.0   57.6  1617.3     8.2   77.2   839.1 
   11        30    23.0   59.1  1659.4     3.0   79.5   602.1 
   12        31    23.0   60.2  1690.3    -0.6   80.7   468.9 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :         9.05 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.109 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.8E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        183.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          8.5 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.96 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.973 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    17.8   0.794    14.3   0.656    22.3   0.973    60.4 
    2    18.3   0.803    14.8   0.655    22.4   0.973    62.4 
    3    18.1   0.754    14.6   0.579    22.5   0.973    61.0 
    4    17.7   0.655    14.2   0.428    22.6   0.973    59.1 
    5    17.8   0.504    14.3   0.171    22.7   0.973    59.0 
    6    18.1   0.327    14.6  ------    22.8   0.973    59.8 
    7    18.3   0.185    14.8  ------    22.8   0.973    60.4 
    8    18.2   0.237    14.7  ------    22.8   0.973    60.1 
    9    17.8   0.476    14.3   0.123    22.7   0.973    59.0 
   10    17.7   0.641    14.2   0.405    22.6   0.973    59.0 
   11    18.1   0.754    14.6   0.579    22.5   0.973    61.0 
   12    18.4   0.804    14.9   0.656    22.4   0.973    62.6 
           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
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 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         

 tepl.[C]:   23.0   22.0   21.9   21.9    3.6  -14.7  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   2535   2534   2453    743    726    708    464    138 
 p,sat [Pa]:   2807   2640   2634   2624    790    169    168    167 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.3505    0.3505   4.043E-0010 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.004 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.003 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  15.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 

 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  11   0.3505    0.3505   6.60E-0011     0.0002 
  12   0.3505    0.3505   1.27E-0010     0.0005 
   1   0.3505    0.3505   1.40E-0010     0.0009 
   2   0.3505    0.3505   1.28E-0010     0.0012 
   3   0.3505    0.3505   6.60E-0011     0.0014 
   4   0.3505    0.3505  -3.80E-0011     0.0013 
   5   0.3505    0.3505  -1.83E-0010     0.0008 
   6    ---       ---    -3.10E-0010     0.0000 
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0014 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2011 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   HROŠINEC_ZOO OSTRAVA 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  23,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  23,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  80,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Modřínové palubky  0,045       0,180  6,0 
   2  Bitagit R20 (V13) - separační  0,002       0,210  25000,0 
   3  Bitalbit S - parotěsná vrstva  0,0035       0,210  300000,0 
   4  Pěnový polystyren 5 (po roce 2  0,150       0,033  70,0 
   5  Pěnový polystyren 5 (po roce 2  0,150       0,033  70,0 
   6  Sklodek 30 Standard Mineral  0,003       0,210  50000,0 
   7  Sklodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  50000,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,973 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,973 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,11 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,108 kg/m2,rok 
  (materiál: Sklodek 30 Standard Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0041 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0026 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a > Mev,a ... 2. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 

 Název úlohy :  HROŠINEC_ZOO OSTRAVA 
 Zpracovatel :  MILAN ŠŤASTNÝ 
 Zakázka :  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 Datum :  18.9.2013 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.004 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Modřínové palu  0,0450  0,1800  2510,0  400,0  6,0   0.0000 
  2  Bitagit R20 (V  0,0020  0,2100  1470,0  1200,0  25000,0   0.0000 
  3  Bitalbit S - p  0,0035  0,2100  1470,0  1140,0  300000,0   0.0000 
  4  Pěnový polysty  0,1500  0,0330  1270,0  35,0  70,0   0.0000 
  5  Pěnový polysty  0,1500  0,0330  1270,0  35,0  70,0   0.0000 
  6  Sklodek 30 Sta  0,0030  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
  7  Sklodek 40 Sta  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 

  1  Modřínové palubky   --- 
  2  Bitagit R20 (V13) - separační vrstva 
    --- 
  3  Bitalbit S - parotěsná vrstva   --- 
  4  Pěnový polystyren 5 (po roce 2003) 
    --- 
  5  Pěnový polystyren 5 (po roce 2003) 
    --- 
  6  Sklodek 30 Standard Mineral   --- 
  7  Sklodek 40 Standard Mineral   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    70.0 % 
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 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    23.0   58.0  1628.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    23.0   60.0  1684.7    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    23.0   59.1  1659.4     3.0   79.5   602.1 
    4        30    23.0   57.6  1617.3     7.6   77.5   808.6 
    5        31    23.0   58.0  1628.5    12.5   74.7  1082.2 
    6        30    23.0   59.1  1659.4    15.7   72.2  1287.1 
    7        31    23.0   59.8  1679.1    17.2   70.7  1386.7 
    8        31    23.0   59.5  1670.6    16.7   71.2  1352.9 
    9        30    23.0   58.1  1631.3    13.1   74.2  1118.0 
   10        31    23.0   57.6  1617.3     8.2   77.2   839.1 
   11        30    23.0   59.1  1659.4     3.0   79.5   602.1 
   12        31    23.0   60.2  1690.3    -0.6   80.7   468.9 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :         9.05 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.109 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.8E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        183.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          8.5 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.96 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.973 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    17.8   0.794    14.3   0.656    22.3   0.973    60.4 
    2    18.3   0.803    14.8   0.655    22.4   0.973    62.4 
    3    18.1   0.754    14.6   0.579    22.5   0.973    61.0 
    4    17.7   0.655    14.2   0.428    22.6   0.973    59.1 
    5    17.8   0.504    14.3   0.171    22.7   0.973    59.0 
    6    18.1   0.327    14.6  ------    22.8   0.973    59.8 
    7    18.3   0.185    14.8  ------    22.8   0.973    60.4 
    8    18.2   0.237    14.7  ------    22.8   0.973    60.1 
    9    17.8   0.476    14.3   0.123    22.7   0.973    59.0 
   10    17.7   0.641    14.2   0.405    22.6   0.973    59.0 
   11    18.1   0.754    14.6   0.579    22.5   0.973    61.0 
   12    18.4   0.804    14.9   0.656    22.4   0.973    62.6 
           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
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 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         

 tepl.[C]:   23.0   22.0   21.9   21.9    3.6  -14.7  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   2088   2087   2021    630    616    602    403    138 
 p,sat [Pa]:   2807   2640   2634   2624    790    169    168    167 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.3505    0.3505   3.245E-0010 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.003 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.003 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 

 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  11   0.3505    0.3505   6.60E-0011     0.0002 
  12   0.3505    0.3505   1.27E-0010     0.0005 
   1   0.3505    0.3505   1.40E-0010     0.0009 
   2   0.3505    0.3505   1.28E-0010     0.0012 
   3   0.3505    0.3505   6.60E-0011     0.0014 
   4   0.3505    0.3505  -3.80E-0011     0.0013 
   5   0.3505    0.3505  -1.83E-0010     0.0008 
   6    ---       ---    -3.10E-0010     0.0000 
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0014 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2011 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   HROŠINEC_ZOO OSTRAVA 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  23,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  23,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  65,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Modřínové palubky  0,045       0,180  6,0 
   2  Bitagit R20 (V13) - separační  0,002       0,210  25000,0 
   3  Bitalbit S - parotěsná vrstva  0,0035       0,210  300000,0 
   4  Pěnový polystyren 5 (po roce 2  0,150       0,033  70,0 
   5  Pěnový polystyren 5 (po roce 2  0,150       0,033  70,0 
   6  Sklodek 30 Standard Mineral  0,003       0,210  50000,0 
   7  Sklodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  50000,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,879 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,973 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,11 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,108 kg/m2,rok 
  (materiál: Sklodek 30 Standard Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0026 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0035 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 

 

 


