










































































































PŘÍLOHA Č.1: 

Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky budovy 



 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 :  OBVODOVÁ STĚNA 
 Zpracovatel :  Bc. Jan Moravec 
 Zakázka :   
 Datum :  2.12. 2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  840,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 24 C  0,2400  0,2900  1000,0  800,0  5,0   0.0000 
  3  Baumit lep. st  0,0050  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  4  Isover NF 333  0,1500  0,0410  1270,0  17,0  40,0   0.0000 
  5  Baumit lep. st  0,0050  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  6  Baumit Granopo  0,0050  0,7000  920,0  1700,0  121,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 24 CB   --- 
  3  Baumit lep. stěrka (Baumit KlebeSpachtel) 
    --- 
  4  Isover NF 333   --- 
  5  Baumit lep. stěrka (Baumit KlebeSpachtel) 
    --- 
  6  Baumit Granopor omítka (Granopor Putz) 
    --- 
 
 Výpočet bude proveden s uvažováním redistribuce vlhkosti. 
 
 Doplněná skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  Směrnice K  u,23/80 [%]  W,c[kg/m2]  W,m[kg/m2]  Redistribuce 
  1  Porotherm Univ       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  2  Porotherm 24 C       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  3  Baumit lep. st       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  4  Isover NF 333       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  5  Baumit lep. st       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  6  Baumit Granopo       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 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 :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   32.8   795.5    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    20.6   35.2   853.7    -0.8   80.8   461.7 
    3        31    20.6   39.5   957.9     3.2   79.4   610.0 
    4        30    20.6   46.0  1115.6     8.1   77.3   834.5 
    5        31    20.6   54.8  1329.0    13.0   74.3  1112.2 
    6        30    20.6   61.5  1491.5    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    20.6   64.6  1566.7    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    20.6   63.5  1540.0    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    20.6   55.7  1350.8    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    20.6   47.3  1147.1     8.9   76.8   875.3 
   11        30    20.6   40.2   974.9     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   35.6   863.4    -0.5   80.7   472.8 
           
 

 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 :         3.63 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.263 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.28 / 0.31 / 0.36 / 0.46 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 :    4.5E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        273.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.5 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.33 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.936 
 
 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     6.9   0.407     3.7   0.268    19.1   0.936    35.9 
    2     7.9   0.408     4.7   0.257    19.2   0.936    38.3 
    3     9.6   0.370     6.4   0.181    19.5   0.936    42.3 
    4    11.9   0.306     8.6   0.039    19.8   0.936    48.3 
    5    14.6   0.211    11.2  ------    20.1   0.936    56.5 
    6    16.4   0.046    12.9  ------    20.3   0.936    62.6 
    7    17.2  ------    13.7  ------    20.4   0.936    65.4 
    8    16.9  ------    13.4  ------    20.4   0.936    64.4 
    9    14.9   0.191    11.4  ------    20.1   0.936    57.3 
   10    12.3   0.294     9.0   0.008    19.9   0.936    49.5 
   11     9.9   0.363     6.6   0.167    19.5   0.936    43.0 
   12     8.1   0.407     4.9   0.254    19.3   0.936    38.7 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 



 
 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     e 
         

 tepl.[C]:   18.7   18.7   12.5   12.5  -14.6  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   1334   1314   1144   1109    259    224    138 
 p,sat [Pa]:   2162   2150   1451   1447    171    170    169 
 
 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   0.3446    0.4050   2.663E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.044 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       1.967 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 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 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   OBVODOVÁ STĚNA 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 24 CB  0,240       0,290  5,0 
   3  Baumit lep. stěrka (Baumit Kle  0,005       0,800  50,0 
   4  Irover NF 333  0,150       0,041  40,0 
   5  Baumit lep. stěrka (Baumit Kle  0,005       0,800  50,0 
   6  Baumit Granopor omítka (Granop  0,005       0,700  121,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,936 
  

  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  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,26 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: 0,153 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover NF 333). 
  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 = 0,0435 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,9667 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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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 :  PODLAHA NA TERÉNU 
 Zpracovatel :  Bc. Jan Moravec 
 Zakázka :   
 Datum :  2.12. 2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Koberec  0,0040  0,0650  1880,0  160,0  6,0   0.0000 
  2  Keramický obkl  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  3  Beton hutný 2  0,0600  1,3000  1020,0  2200,0  20,0   0.0000 
  4  Rigips EPS 150  0,0800  0,0350  1270,0  25,0  70,0   0.0000 
  5  Mamut S4P  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
  6  Mamut S4P 0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
  7  Železobeton 2  0,2500  1,5800  1020,0  2400,0  29,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Koberec   --- 
  2  Keramický obklad   --- 
  3  Beton hutný 2   --- 
  4  Rigips EPS 150 S Stabil (2)   --- 
  5  Mamut S4P  --- 
  6  Mamut S4P  --- 
  7  Železobeton 2   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.60 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.362 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.38 / 0.41 / 0.46 / 0.56 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 :    2.2E+0012 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        17.88 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.913 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       552.15 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         4.70 C 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   PODLAHA NA TERÉNU 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Koberec  0,004       0,065  6,0 
   2  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   3  Beton hutný 2  0,060       1,300  20,0 
   4  Rigips EPS 150 S Stabil (2)  0,080       0,035  70,0 
   5  Mamut S4P 0,004       0,210  50000,0 
   6  Mamut S4P 0,004       0,210  50000,0 
   7  Železobeton 2  0,250       1,580  29,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,913 
  

  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  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,36 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. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,70 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 



 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 :  STŘECHA 
 Zpracovatel :  Bc. Jan Moravec 
 Zakázka :   
 Datum :  2. 12. 2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  840,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Spiroll PPD 219  0,2000  1,2000  840,0  1200,0  23,0   0.0000 
  3  Mamut Vap Alu 0,0040  0,1700  1470,0  1300,0  375000,0   0.0000 
  4  Rigips EPS 150S  0,2000  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  5  Flagon SR 150 0,0015  0,1600  960,0  1300,0  20000,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Spiroll PPD 219  --- 
  3  Mamut Vap Alu  --- 
  4  Rigips EPS 150S  --- 
  5  Flagon SR 150   --- 
 
 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 :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    21.0   53.8  1337.2    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    21.0   56.2  1396.9    -0.8   80.8   461.7 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.2   79.4   610.0 
    4        30    21.0   58.0  1441.6     8.1   77.3   834.5 
    5        31    21.0   61.2  1521.2    13.0   74.3  1112.2 
    6        30    21.0   64.3  1598.2    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    21.0   65.8  1635.5    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    21.0   65.2  1620.6    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    21.0   61.6  1531.1    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    21.0   58.3  1449.1     8.9   76.8   875.3 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   56.6  1406.8    -0.5   80.7   472.8 
           
 



 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 :         5.62 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.174 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 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 :    8.2E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        170.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          7.5 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.48 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.958 
 
 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    14.7   0.732    11.3   0.587    20.0   0.958    57.2 
    2    15.4   0.742    11.9   0.585    20.1   0.958    59.5 
    3    15.6   0.695    12.1   0.502    20.2   0.958    59.6 
    4    15.9   0.602    12.4   0.335    20.5   0.958    60.0 
    5    16.7   0.464    13.2   0.031    20.7   0.958    62.5 
    6    17.5   0.269    14.0  ------    20.8   0.958    65.1 
    7    17.9   0.076    14.4  ------    20.9   0.958    66.4 
    8    17.7   0.157    14.2  ------    20.8   0.958    65.9 
    9    16.8   0.442    13.3  ------    20.7   0.958    62.8 
   10    15.9   0.583    12.5   0.298    20.5   0.958    60.2 
   11    15.6   0.684    12.1   0.485    20.3   0.958    59.5 
   12    15.5   0.744    12.1   0.584    20.1   0.958    59.9 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 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     e 
         

 tepl.[C]:   19.5   19.4   18.4   18.2  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1367   1367   1363    167    162    138 
 p,sat [Pa]:   2262   2252   2113   2094    169    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.595E-0010 kg/m2s 
 
 
 
 



 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 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 
 
 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   STŘECHA 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Spiroll PPD 219 0,200       1,200  23,0 
   3  Mamut Vap Alu 0,004       0,170  375000,0 
   4  Rigips EPS 150S  0,200       0,037  30,0 
   5  Flagon SR 150 0,0015       0,160  20000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 
  

  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  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 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). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 



 DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2011 
 
 
 Název úlohy :  ATIKA                          
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Bc. Jan Moravec          
 Zakázka :                                 
 Datum :  2. 12. 2013    
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Základní parametry úlohy : 
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.6 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:    114 
 Počet vodorovných os:    138 
 Počet prvků:  30962 
 Počet uzlových bodů:  15732 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 
 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1   20.6        0.20   50   17.38      15.37844       0.43198 
    2  -15.0        0.04   84  -15.00     -15.39497       0.43244 
 
 Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 
  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 
 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1    9.81    17.38   0.910  ne     ---     --- 
    2  -16.87   -15.00   1.000  ne     ---     --- 
 
 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 20.6 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 



 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle ČSN 730540, ani 
  podle ČSN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpečnostní přirážky). Pro vyhodnocení výsledků podle 
  těchto norem je nutné použít postup dle čl. 5.1 v ČSN 730540-2 či čl. 5 v ČSN EN ISO 13788. 
 
 
 ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 
 
 Součet tepelných toků:     -0.0165 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:     30.7734 W/m 
 Podíl:     -0.0005 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek ČSN EN ISO 10211-1 je splněn. 
 
 
 STOP, Area 2011 
 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   ATIKA                          
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,910 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. 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 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2011 
 
 
 Název úlohy :  SOKL                           
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Bc. Jan Moravec          
 Zakázka :                                 
 Datum :  2.12. 2013    
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Základní parametry úlohy : 
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.6 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:     74 
 Počet vodorovných os:     92 
 Počet prvků:  13286 
 Počet uzlových bodů:   6808 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 
 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1   20.6        0.20   50   16.16      19.06218       0.53545 
    2  -15.0        0.04   84  -14.99     -19.06242       0.53546 
 
 Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 
  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 
 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1    9.81    16.16   0.875  ne     ---     --- 
    2  -16.87   -14.99   1.000  ne     ---     --- 
 
 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 20.6 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 



 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle ČSN 730540, ani 
  podle ČSN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpečnostní přirážky). Pro vyhodnocení výsledků podle 
  těchto norem je nutné použít postup dle čl. 5.1 v ČSN 730540-2 či čl. 5 v ČSN EN ISO 13788. 
 
 
 ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 
 
 Součet tepelných toků:     -0.0002 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:     38.1246 W/m 
 Podíl:     -0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek ČSN EN ISO 10211-1 je splněn. 
 
 
 STOP, Area 2011 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   SOKL                           
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,875 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. 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 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2011 
 
 
 Název úlohy :  STŘECHA-STĚNA                  
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Bc. Jan Moravec          
 Zakázka :                                 
 Datum :  2. 12. 2013    
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Základní parametry úlohy : 
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.6 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:     96 
 Počet vodorovných os:    120 
 Počet prvků:  22610 
 Počet uzlových bodů:  11520 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 
 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1   20.6        0.20   50   19.05       9.77815       0.27467 
    2  -15.0        0.04   84  -14.99      -9.77999       0.27472 
 
 Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 
  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 
 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1    9.81    19.05   0.957  ne     ---     --- 
    2  -16.87   -14.99   1.000  ne     ---     --- 
 
 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 20.6 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 



 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle ČSN 730540, ani 
  podle ČSN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpečnostní přirážky). Pro vyhodnocení výsledků podle 
  těchto norem je nutné použít postup dle čl. 5.1 v ČSN 730540-2 či čl. 5 v ČSN EN ISO 13788. 
 
 
 ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 
 
 Součet tepelných toků:     -0.0018 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:     19.5581 W/m 
 Podíl:     -0.0001 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek ČSN EN ISO 10211-1 je splněn. 
 
 
 STOP, Area 2011 
 
 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   STŘECHA-STĚNA                  
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,957 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. 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 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2011 
 
 
 Název úlohy :  ŽB VANA                        
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Bc. Jan Moravec          
 Zakázka :                                 
 Datum :  2. 12. 2013    
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Základní parametry úlohy : 
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:    5.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   15.0 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:     97 
 Počet vodorovných os:    109 
 Počet prvků:  20736 
 Počet uzlových bodů:  10573 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 
 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1   15.0        0.20   50    9.09      38.50586       3.85059 
    2    5.0        0.00   99    5.00     -38.46933       3.84693 
 
 Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 
  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 
 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1    4.67     9.09   0.409  ne     ---     --- 
    2    4.86     5.00   1.000  ne     ---     --- 
 
 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 15.0 C) a vnější (  5.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te =   5.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 



 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle ČSN 730540, ani 
  podle ČSN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpečnostní přirážky). Pro vyhodnocení výsledků podle 
  těchto norem je nutné použít postup dle čl. 5.1 v ČSN 730540-2 či čl. 5 v ČSN EN ISO 13788. 
 
 
 ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 
 
 Součet tepelných toků:      0.0365 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:     76.9752 W/m 
 Podíl:      0.0005 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek ČSN EN ISO 10211-1 je splněn. 
 
 
 STOP, Area 2011 
 
 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   ŽB VANA                        
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   14,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   15,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  5,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,136 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,409 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. 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 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PŘÍLOHA Č.2: 

Energetický štítek obálky budovy dle ČSN 73 0540 

 



Protokol k energetickému štítku obálky budovy

Identifikační údaje

Druh stavby

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ)

Katastrální území a katastrální číslo

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník

Adresa

Telefon/E-mail

Charakteristika budovy

Objem budovy V - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy,
atiky a základy

10478,5 m3

Celková plocha A - součet vnějších ploch ochlazovaných kontrukcí ohraničujících
objem budovy

2876,0 m2

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,27 m2/m3

Typ budovy ostatní

Převažující vnitřní teplota v otopném období ϴim 20,0 °C

Venkovní návrhová teplota v zimním období ϴe -15,0 °C

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí

Ochlazovaná konstrukce Plocha

Aj
[m2]

Součinitel
(činitel)

prostupu tepla
Ui

(ΣΨk.lk + Σχj)
[W/(m2·K)]

Požadovaný
(doporučený)

součinitel
prostupu tepla

UN (Urec)
[W/(m2·K)]

Činitel
teplotní
redukce

bi
[-]

Měrná ztráta
konstrukce

prostupem tepla

HTi = Ai . Ui . bi
[W/K]

620,9 0,26 ( ) 1,00 163,3

912,0 0,17 ( ) 1,00 158,7

912,0 0,36 ( ) 0,48 158,7

431,1 1,00 ( ) 1,15 495,8

( ) 287,6

Celkem 2 876,0 1 264,1

Konstrukce požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2.



Stanovení prostupu tepla obálky budovy

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 1 264,1

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,44

Požadavek ČSN 730540-2 byl stanoven: na základě hodnoty Uem,N,20 a působících teplot

Výchozí požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl. 5.3.4
v ČSN 730540-2 pro rozmezí ϴim od 18 do 22 °C Uem,N,20

W/(m2·K) 0,57

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m2·K) 0,43

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W/(m2·K) 0,57

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn.

Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy

Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota

A - B 0,5·Uem,N W/(m2.K) 0,28

B - C 0,75·Uem,N W/(m2.K) 0,43

C - D Uem,N W/(m2.K) 0,57

D - E 1,5·Uem,N W/(m2.K) 0,85

E - F 2,0·Uem,N W/(m2.K) 1,14

F - G 2,5·Uem,N W/(m2.K) 1,42

Klasifikace: C - vyhovující

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:

IČ:

Zpracoval:

Podpis: .........................................................

Tento protokol a stavebně energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a
rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové
dokumentace stavby dodané objednatelem.



ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Hodnocení obálky
budovy

Celková podlahová plocha Ac = 2 343,0 m2 stávájící doporučení

KLASIFIKACE

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy
Uem ve W/(m2·K)                                                           Uem = HT / A 0,44

Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky
budovy podle ČSN 73 0540-2                             Uem,N ve W/(m2·K) 0,57

CI

0,5

0,75

1,0

1,5

2,0

2,5

Velmi úsporná

Mimořádně nehospodárná

0,77

Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem

CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50

Uem 0,28 0,43 0,57 0,85 1,14 1,42

Platnost štítku do: Datum vystavení štítku:

Štítek vypracoval(a):



PŘÍLOHA Č.3: 

Technické listy k použitým výrobkům a materiálům 



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Použití
Cihly broušené POROTHERM 14 Profi
DRYFIX jsou určené pro omítané jed-
novrstvé vnitřní nosné i nenosné zdivo
tloušťky 140 mm. Ke zdění těchto cihel
se používá speciální pěna pro zdění,
která se nanáší v jednom pruhu na
střed ložné plochy cihly.

Výhody
– osvědčený formát cihel
– ideální spojení na pero a drážku
– pracnost zdění nižší o 50 % oproti

klasickému zdění
– vysoká pevnost zdiva v tlaku
– ložná spára tloušťky do 1 mm - žádná

malta pro zdění (suchá stavba)
– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM

Technické údaje
Cihly:
– rozměry d/š/v 497x140x249 mm
– rovinnost ložných ploch 0,3 mm
– rovnoběžnost rovin

ložných ploch 0,6 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 850 kg/m3

– hmotnost cca 14,7 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 10/8 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,10 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tloušťka 140 mm
– spotřeba cihel 8 ks/m2

57,1 ks/m3

– spotřeba zdicí pěny 1 dóza/10 m2

– charakteristická pevnost v tlaku fk

a součinitel přetvárnosti KE zdiva
stanovené ze statických zkoušek

Cihly Zdivo
na pěnu fk [MPa] KE

P10 2,05 650 ČSN EN
P8 1,76 1996-1-1

Zvuková izolace zdiva*
– nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 1, strana 13 až 15

Vážená laboratorní neprůzvučnost
Rw = 43 dB při plošné hmotnosti zdiva
včetně omítek tl. 15 mm 161 kg/m2

* hodnota stanovena výpočtem

Tepelně-technické údaje
zdivo u λU RU U int
na pěnu % W/mK m2K/WW/m2K
POROTHERM DRYFIX
bez omítek 0 0,26 0,53 1,25
bez omítek 0,5 0,27 0,52 1,30
s omítkami* 0,5 0,29 0,58 1,20
* oboustranná vápenocementová omítka tl. 15 mm

Požární odolnost
Požárně dělicí stěna s oboustrannou
omítkou.
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé.
Požární odolnost: REI 120 DP1

EI 120 DP1
(ČSN EN 13501-2, ČSN EN 1996-1-2)

Ostatní stavebně fyzikální
hodnoty
Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva c = 1000 J/kg.K
Faktor difuzního odporu μ = 5/10

(ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění
cca 0,34 hod/m2

2,43 hod/m3

Vazba zdiva
Pro ukončování vazby zdiva z cihel
POROTHERM 14 Profi DRYFIX se tyto
cihly dělí podle potřeby v místech svis-
lých otvorů.

Dodávka
Cihly POROTHERM 14 Profi DRYFIX
jsou dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 80 ks/pal
– hmotnost palety cca 1210 kg

Součástí dodávky je odpovídající množ-
ství zdicí pěny POROTHERM DRYFIX.
Pro založení stěn se dodává požado-
vané množství zakládací malty PORO-
THERM Profi AM (Anlegemörtel).

POROTHERM 14 Profi DRYFIX

Vnitřní nosná a nenosná stěna

POROTHERM 14 Profi DRYFIX
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Použití
Cihly broušené POROTHERM 24 Profi
DRYFIX jsou určené pro omítané jed-
novrstvé vnitřní i vnější nosné zdivo
tloušťky 240 mm. Lze je též použít
pro vnitřní nosnou část vrstveného zdi-
va v kombinaci s tepelným izolantem
a případně s dalšími cihelnými mate-
riály tvořícími vnější ochrannou část
vrstveného zdiva. Ke zdění těchto cihel
se používá speciální pěna pro zdění,
která se nanáší ve dvou pruzích při
vnějších okrajích cihel.

Výhody
– osvědčený formát cihel
– ideální spojení na pero a drážku
– pracnost zdění nižší o 50 % oproti

klasickému zdění
– vysoká pevnost zdiva v tlaku
– ložná spára tloušťky do 1 mm - žádná

malta pro zdění (suchá stavba)
– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM

Technické údaje
Cihly:
– rozměry d/š/v 372x240x249 mm
– rovinnost ložných ploch 0,3 mm
– rovnoběžnost rovin

ložných ploch 0,6 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 800-900 kg/m3

– hmotnost max. 20,0 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 15/10 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,10 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:
– tloušťka 240 mm
– spotřeba cihel 10,7 ks/m2

44,4 ks/m3

– spotřeba zdicí pěny 1 dóza/5 m2

– charakteristická pevnost v tlaku fk

a součinitel přetvárnosti KE zdiva
stanovené ze statických zkoušek

Cihly Zdivo
na pěnu fk [MPa] KE

P15 2,76 650 ČSN EN
P10 2,05 1996-1-1

Zvuková izolace zdiva*
– nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 1, strana 13 až 15

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw =
47 dB (-1; -5) při plošné hmotnosti zdi-
va včetně omítek tl. 15 mm 243 kg/m2

* hodnota stanovena měřením

Tepelně-technické údaje
zdivo u λU RU U int

na pěnu % W/mK m2K/W W/m2K
POROTHERM DRYFIX
bez omítek 0 0,28 0,86 0,90
bez omítek 0,5 0,29 0,84 0,90
s omítkami* 0,5 0,30 0,90 0,85
* oboustranná vápenocementová omítka tl. 15 mm

Požární odolnost
Požárně dělicí stěna s oboustrannou
omítkou.
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé.
Požární odolnost: REI 180 DP1
(ČSN EN 13501-2, ČSN EN 1996-1-2)

Ostatní stavebně fyzikální
hodnoty
Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva c = 1000 J/kg.K
Faktor difuzního odporu μ = 5/10

(ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění
cca 0,40 hod/m2

1,67 hod/m3

Dodávka
Cihly POROTHERM 24 Profi DRYFIX
jsou dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety max. 1230 kg

Součástí dodávky je odpovídající množ-
ství zdicí pěny POROTHERM DRYFIX.

Pro založení stěn se dodává požado-
vané množství zakládací malty PORO-
THERM Profi AM (Anlegemörtel).

POROTHERM 24 Profi DRYFIX

Vnější a vnitřní nosná stěna

POROTHERM 24 Profi DRYFIX
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Použití jakéhokoliv rozpínavého plastové-
ho materiálu jako spojovacího materiálu
pro vyzdívání stěn je patentově chráněno!
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Použití
Minerální přírodně bílá vápenocemen-
tová jednovrstvá omítka s jemným po-
vrchem pro ruční a strojní zpracování.
Použití v exteriéru i interiéru.
Vnější /vnitřní omítky: jako uzavírací
hydrofobizovaná vrstva na tepelně
izolační omítku POROTHERM TO.
Vnitřní omítky: aplikace přímo na zdivo
POROTHERM.

Výhody
– vysoká pevnost omítky v tlaku

i v tahu za ohybu
– jednovrstvá omítka
– snadné a rychlé omítání
– hladký bílý povrch
– hydrofobizovaná ochranná vrstva
– hygienicky nezávadné

Složení
vápenný hydrát, bílý cement, omítkový
písek, přísady

Technické údaje:
– třída dle ČSN EN 998-1 GP
– maximální zrnitost 0,6 mm
– třída objemové hmotnosti:

suché směsi 1350 kg/m3

hot. směsi po zatvrdnutí 1450 kg/m3

– pevnost v tlaku (28 dní) ≥ 2,5 N/mm2

– pevnost v tahu za ohybu (28 dní)
≥ 1,0 N/mm2

– potřeba vody cca 7 l vody/25 kg
suché směsi

– doba zpracovatelnosti cca 2 hod.
– spotřeba cca 13,9 kg/m2/cm

tloušťky
– minimální tloušťka omítky:

jako uzavírací vrstva v exteriéru
nebo interiéru 5 mm
vnitřní jednovrstvá 10 mm

Tepelně-technické
údaje
Návrhová hodnota součinitele
tepelné vodivosti λU = 0,45 W/(m.K)
Faktor difuzního odporu μ = 5/20

(ČSN EN 1745)

Dodávka
Univerzální omítka POROTHERM UNI-
VERSAL je dodávána v pytlích o hmot-
nosti 25 kg, zafóliovaná na vratných

paletách rozměrů 1200 x 800 mm.

– počet pytlů 48 ks/pal
– hmotnost palety cca 1230 kg

Skladování
V suchu, na dřevěném roštu, v uzavře-
ném balení skladovatelnost nejméně
9 měsíců od data výroby uvedeného
na obalu.

Bezpečnost práce
V čerstvém stavu reaguje alkalicky.
Chraňte oči, při zasažení vypláchněte
proudem vody. V případě potřeby
vyhledejte lékaře. Ve vyzrálém (vyrea-
govaném) stavu  je výrobek neškodný.

Bezpečnostní list je umístěn na
www.wienerberger.cz. 

Zpracování
1. Podklad

Podklad musí vyhovovat platným nor-
mám, musí být pevný, bez uvolňujících
se částic, zbavený prachu, nátěru
a solných výkvětů. Musí být dostateč-
ně drsný, suchý a rovnoměrně nasá-
kavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.
Uvedené doporučení platí pro podkla-
dy odpovídající normě a předpokládá
především vyplněné spáry do líce zdiva.

2. Příprava omítky

Do samospádové míchačky nejprve
nalijte cca 7 litrů vody, potom nasypte
celý obsah pytle a míchačku uveďte do
chodu. Doba míchání 3 až 5 minut, lze
též použít kontinuální míchačku; nepři-
dávejte žádné jiné materiály (např. pro-
středek na ochranu proti mrazu)!

3. Nanášení:

Vnitřní omítky na cihly POROTHERM -
omítku nahazujte zednickou lžící nebo
natahujte v požadované tloušťce přímo
na zdivo nerezovým hladítkem, potom
srovnejte hliníkovou latí do roviny a po
zavadnutí, které nastane po 2 až 4 ho-
dinách, vyhlaďte. Po cca 10 dnech na
každých 10 mm tloušťky proveďte
konečnou povrchovou úpravu - ušlech-
tilou omítkou nebo vnitřní disperzní
barvou (např. Baumit vnitřní barvou).
Nejmenší tloušťka omítky PORO-
THERM UNIVERSAL je 10 mm. 
Do tloušťky 10 mm omítku nanášejte
v jedné vrstvě, při větší tloušťce naná-

šejte ve dvou vrstvách „čerstvé do
čerstvého“.
Vnější/vnitřní omítky na dostatečně
vyzrálou POROTHERM TO (tepelně
izolační omítku) - tloušťku 5 mm nata-
hujte ve dvou vrstvách „čerstvé do
čerstvého“ nebo nahazujte zednickou
lžící. Po zavadnutí omítky (obvykle
2 až 4 hodiny) podle požadované
struktury povrchu vyhlaďte houbovým
nebo polystyrénovým hladítkem.
Po cca 7 dnech můžete provést koneč-
nou povrchovou úpravu barvou
(např. Baumit fasádní barvou) nebo
tenkovrstvou probarvenou omítkou
(např. Baumit silikátovou omítkou).
Nejmenší tloušťka omítky PORO-
THERM UNIVERSAL je 5 mm.

4. Upozornění a všeobecné pokyny

Elektrické a instalační drážky, spáry ve
zdivu apod. je potřebné před omí-
táním zaplnit vhodným materiálem
(vápenocementovou maltou). Při zdění
z různých materiálů, při dozdívkách
z jiných zdicích materiálů nebo u vel-
koplošných stropních konstrukcí je tře-
ba v omítce zhotovit proříznutím spáru
až na podklad. Před následným obklá-
dáním povrch nevyhlazovat. Teplota
vzduchu a podkladu nesmí během
zpracování a tuhnutí klesnout pod
+5 °C, při teplotě nad 30 °C či velkém
proudění vzduchu je nutné přijmout
opatření proti rychlému vysychání
čerstvě provedené omítky (ochrana
proti přímému oslunění, pravidelné
vlhčení omítky a pod.). Při použití
vyhřívacího zařízení, především plyno-
vých ohřívačů, je třeba dbát na dosta-
tečné příčné větrání.

ČSN EN 998-1

POROTHERM UNIVERSAL

Univerzální omítka pro vnitřní i vnější stěny



400, 440

Po uži tí
Ci helné PO ROTHERM pře kla dy 7 se
po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad
oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných
stě no vých kon struk cích.

Vý ho dy
– pl ně sta tic ky účin né
– vzhle dem ke způ so bu vyztu že ní je

po lo ha pře kla du při po uži tí možná
pouze zaoblením nahoru

– zvýšená smyková únos nost
– ne ní nut ná na dezdívka
– po de pře ní v montážním sta vu ne ní

pře de psá no
– pře klad má stej nou výš ku ja ko cih ly

PO ROTHERM
– jed no du ché a ča so vě úspor né po u ži tí
– u obvo do vých stěn mož nost kom bi -

na ce s te pel ným izo lantem
– ide ál ní pod klad pod omít ku

Tech nic ké úda je
PO ROTHERM pře kla dy 7 se vy rá bě jí
z ci helných tva ro vek tvo ří cích pod klad
pod omít ku a zá ro veň obál ku pro že le -
zo be to no vou nos nou část pře kla du.

Ci helné tva rovky UZ 238/70
Be ton tří dy C 25/30
Vý ztuž KA RI drát (W)

BSt 500 A
Roz mě ry šxvxd 70x238x1000

až 3500 mm
Hmot nost na jednotku plochy

137 až 151 kg/m2

Hmotnost cca 35 kg/m
Součinitel tepelné
vodivosti λequ = 1,00 W/(m.K)

Technické označení
PTH překlad 7 - 100 až 350

Minimální dél ka ulo že ní
pro všechny druhy cihel PO ROTHERM
– do dél ky 1 750 mm 125 mm
– dél ky 2 000 a 2 250 mm 200 mm
– 2500 mm a del ší 250 mm

Po žár ní odol nost
Reakce na oheň: A1 – ne hoř la vé
Po žár ní odol nost
- neomítnutých překladů: R 60 DP1
- omítnutých překladů: R 90 DP1
(ČSN EN 13501-2, ČSN 73 0810)

Sta tic ké úda je

qd – ma xi mál ní hod no ta ex trém ní ho spo  jité ho
rov no měr né ho za tí že ní (mi mo vlast ní hmot -
nost), kte rým lze při tí žit je den me tr běž ný
pře kladu (kN/m)

Qu – pří pust ná po sou vají cí sí la od ex trém ní ho
za tí že ní při pa da jí cí na je den pře klad (kN)

Mu – pří pust ný ohy bo vý mo ment od ex trém ní ho
za tí že ní při pa da jí cí na je den pře klad (kNm)

Způ sob za bu do vá ní
(montáž)
PO ROTHERM pře kla dy 7 se osa zu jí
na výšku, svo jí rovnou stra nou do lo že
z ce mento vé mal ty (oblou stranou na-
horu!) a u lí ce obou pod por se k so bě
za fi xu jí měk kým (rádlo va cím) drátem
pro ti překlo pe ní. Při správném osazení
je na dolním líci překladu vidět nápis
„DOLNÍ STRANA - ΒΗИЗ“. V pří pa dě
mož nos ti po uži tí zdvi ha cí ho pro střed ku
je vý hod něj ší po ža do va nou kom bi na ci
pře kla dů (u obvo do vé ho zdi va i s izo -
lantem) se sta vit na po dla ze, srádlo vat
do sta teč ně nos ným drá tem, za ten to
drát zdvih nout a osa dit na zeď do pře -
dem při pra ve né ho malto vé ho lo že. Pro
přes něj ší usa ze ní se do po ru ču je po u-
ží vat dře vě né klín ky.

Do dáv ka
PO ROTHERM pře kla dy 7 jsou do dá vá-
ny po 20ti ku sech na nevratných dřevě-
ných hranolech rozměrů 75x75x960 mm
a jsou se pnu té pa le to vací pás kou.

�

�

ČSN EN 845-2

�

�

1000

Uložení
mm

Světlost
mm

Qu
kN

Mu
kNm

1250
125

1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
3250

750
1000
1250
1500
1600
1850
2000
2250
2500
2750

14,7
14,5
14,5
14,4
14,3
14,2
14,2
14,2
14,2
14,2

1,62
3,06
3,06
4,84
4,84
5,81
5,81
7,83
7,83
7,83

3500 3000 14,2 7,83

1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
3250

16,7
19,2
12,7
14,4
12,7
11,6
10,0
10,1
7,6
5,7

33,5
38,4
25,4
28,8
25,5
23,2
20,0
20,3
15,2
11,4

50,3
57,6
38,1
43,2
38,2
34,9
30,0
30,4
22,9
17,1

67,0
76,8
50,8
57,6
50,9
46,5
40,0
40,6
30,5
22,8

3500 4,3 8,7 13,0 17,3

200

250

Délka
mm

Délka
mm

Zatížení
qd

Zatížení - kombinace překladů
qd qd qd� � � �

Popisy na překladu:

DOLNÍ S
TRANA - 

Β
Η
И
З

HORNÍ STRANA - Η
АВ
ЕР
Х
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doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

POROTHERM překlad 7

Překlady 1/2



�

�

�

De tail pře kla du ve stě ně
tloušť ky 175 a 190 mm

De tail oken ní ho
nadpra ží
pro stě nu tl. 440
a 500 mm

De tail pře kla du ve stě ně
tlouš� ky 240 a 250 mm

De tail pře kla du ve stě ně
tlouš� ky 300 mm
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190

30
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240

250

�

De tail oken ní ho
nadpra ží
pro stě nu tl. 440

�

De tail oken ní ho
nadpra ží
pro stě nu tl. 365
a 400 mm

�
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Použití
Keramické ploché POROTHERM pře-
klady 11,5 a 14,5 se používají jako
nosné prvky nad otvory ve stěnových
konstrukcích. Protože ploché překlady
jsou velmi štíhlé prefabrikáty, nejsou
nosné samy o sobě. Nosnými se stáva-
jí teprve ve spojení s nad nimi vyzdě-
nou nebo vybetonovanou spolupůso-
bící nadezdívkou – tlakovou zónou.
Takový překlad se nazývá překladem
spřaženým.

Výhody
– délkový sortiment
– variabilita použití
– velmi snadná ruční manipulace
– zvýšený tepelný odpor překladů
– u obvodových stěn možnost 

kombinace s tepelným izolantem
– minimální spotřeba oceli
– nejnižší cena v porovnání s ostatními

druhy překladů
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM

Technické údaje
POROTHERM překlady 11,5 a 14,5 se
vyrábějí z podélně děrovaných cihel-
ných tvarovek tvořících podklad pod
omítku a zároveň obálku pro železobe-
tonovou část překladu.

Cihelné tvarovky UW 115/71 – 250
UW 145/71 – 250

Beton třídy C 25/30
Výztuž 10 505 nebo BSt 500 S 
Rozměry (š x v x d 115/145x71x1000

až 2750 mm
Hmot nost na jednotku plochy (11,5)

197 až 211 kg/m2

Hmot nost na jednotku plochy (14,5)
246 až 256 kg/m2

Hmot nost cca 17/20 kg/m
Součinitel tepelné vodivosti λequ

- pro PTH překlad 11,5 0,73 W/(m.K)
- pro PTH překlad 14,5 0,68 W/(m.K)

Technické označení
překladů (délka v mm)
PTH překlad 11,5 - 1000 až 2750
PTH překlad 14,5 - 1000 až 2750

Požární odolnost
Omítnuté překlady
Reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: R 90 DP1

(ČSN EN 13501-2, ČSN 73 0810)

Statické působení
Ploché překlady se mohou používat
jen u převážně statického zatížení.
Trámy, žebrové stropy apod. musí být
v části nad překladem uloženy na nebo
v betonovém ztužujícím věnci, aby do-
šlo k rovnoměrnému rozdělení zatíže-
ní. Přímé zatížení plochého překladu
osamělým břemenem je nepřípustné!
Do nosného průřezu spřaženého pře-
kladu výšky h se nesmí započítat část
stěnové konstrukce nad stropem,
popř. nad ztužujícím věncem. Ke sta-
tickému posouzení plochých překladů
se používají Tabulky pro navrhování
POROTHERM překladů 11,5 a 14,5
Výpočet zatížení překladu pro účely
posouzení únosnosti pomocí těchto ta-
bulek, případně přímý statický výpočet
překladů jsou detailně popsány v kapi-
tole 9 „Statické údaje“.

Způ sob za bu do vá ní
(mon táž)
Z boku překladů jsou do tvarovek vyra-
ženy šipky � s nápisy TOP určující po-
lohu překladů ve zdivu - po zabudování
překladu do zdiva musí šipky směřovat
vzhůru.
Překlady se ukládají na výškově vyrov-
nané zdivo do 10 mm tlustého lože
z cementové malty. Skutečná délka
uložení na zdivu musí být na každém
konci překladu minimálně 120 mm.
Při manipulaci s plochými překlady
běžně dochází k pružnému průhybu,
který není na závadu výrobku. Aby ne-
docházelo k nadměrnému prohnutí ne-
bo i zlomení překladů ve stádiu prová-
dění stěnové konstrukce nad překla-
dem, je nutné před započetím těchto
prací všechny překlady podepřít provi-
zorními podporami (např. dřevěnými
sloupky s vyklínováním) stejnoměrně
tak, aby vzdálenosti mezi podporami
nebo podporou a nosnou zdí byly
maximálně 1,0 m.

Příčný řez

Polohy překladu pro manipulaci

Překlad složený z více prvků

Geometrie spřaženého překladu

L

l

l la a

115

71

145

b

h

htlaková zóna

ČSN EN 845-2

14,511,5

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (montáž) se rozumí jako
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Keramické překlady POROTHERM 11,5 a 14,5

Překlady 1/2



Po zabezpečení podpor, pečlivém od-
stranění nečistot z horní plochy překla-
dů a po řádném navlhčení lze překlad
nadezdít nebo nadbetonovat. U nade-
zdívaných překladů musí být ložné
i styčné spáry mezi cihlami zcela
promaltovány a to i u zdicích bloků pro
obvodová zdiva s vysokým tepelným
odporem, u kterých se běžně svislá
styčná spára nepromaltovává. Přeru-
šené maltování ložné spáry je nepří-
pustné! Zdění nad překlady je nutné
provádět pečlivě. Minimální tloušťka
ložné i styčné spáry je 10 mm, minimál-
ní pevnost použité malty je 2,5 MPa.
Pro vyzdívanou nadezdívku – tlakovou
zónu – lze použít pálených, vápeno-
pískových a betonových cihel a bloků,
jejichž pevnost v příčném směru (tj. po
nadezdění ve směru podélné osy pře-
kladů) je v průměru alespoň 2,5 MPa a
jednotlivě alespoň 2,0 MPa. Více plo-
chých překladů vedle sebe smí být
použito pouze za předpokladu, že tla-
ková zóna bude provedena nad všemi
překlady v plné šířce. Zdivo nadezdívky
pak musí být provedeno ve vazákové
vazbě s délkou převazby ve směru
probíhajícího zdiva rovnající se ne-
jméně 0,4-násobku výšky použitých
cihel či bloků.
Při betonované tlakové zóně spřaže-
ného překladu se doporučuje použít
betonu minimální třídy C 12/15.
Podpory překladů lze odstranit teprve
po dostatečném zatvrdnutí malty či
betonu, zpravidla za 7 až 14 dní.
Všechna zatížení z prefabrikovaných
stropních konstrukcí nebo z bednění
monolitických stropních konstrukcí mu-
sí být až do doby dostatečného zatvrd-
nutí tlakové zóny spřaženého překladu
přenesena mimo překlady samostat-
ným podepřením. Překlady musí být
nejpozději v konečné fázi úprav
stavebního díla opatřeny omítkou.
Poškozený (nalomený) překlad se
nesmí použít!!!

Skladování, manipulace
a doprava
POROTHERM překlady se skladují na
rovném a nerozbřídavém (řádně od-
vodněném) terénu. Ukládají se na
dřevěné hranoly tak, aby se vlastní
tíhou nadměrně nedeformovaly (díky
příliš velké vzdálenosti hranolů od sebe

nebo od konce překladu) a nebo se
skladují přímo na paletách tak, jak jsou
baleny výrobcem. Překlady ani palety
se mezi sebou neprokládají. Maximální
výška slohy skladovaných překladů je
3,0 m. Překlady se na skládkách
ukládají podle délek.
Při manipulaci s překlady je nutné dbát
zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k je-
jich poškození (nalomení). Během ma-
nipulace s jednotlivými překlady je
běžné, že dochází k pružnému průhy-
bu, který však není na závadu výrobku.
Pro omezení nebezpečí poškození
překladu se doporučuje manipulovat s
překlady otočenými o 90° nebo 180°
kolem své podélné osy vzhledem k po-
loze, ve které budou zabudovány ve
stavbě.
Při převážení na autech či vagonech se
dbá stejných zásad jako při skladování.
Překlady se na vozidle musí zajistit pro-
ti posunutí při dopravě a ukládat do
vrstev podle výšky bočnic, nosnosti
dopravního prostředku, stavu vozovky
apod.
V zimním období musí být překlady
chráněny proti povětrnostním vlivům.

Dodávka
POROTHERM překlady 11,5 a 14,5
jsou dodávány na nevratných dřevě-
ných hranolech rozměrů 75x75x960 mm
a jsou sepnuté paletovací páskou.

Počet překladů v paketu:
POROTHERM překlad 11,5 40 ks
POROTHERM překlad 14,5 30 ks

Způsob montážního podepření

L/3L/3 L/3

L/2

1,0 < L < 2,0 m

L/2

14,5
11,5

ČSN EN 845-2

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (montáž) se rozumí jako
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Keramické překlady POROTHERM 11,5 a 14,5

Překlady 2/2



Tabulky únosnosti
pro ploché POROTHERM překlady 11,5 spřažené s nadezdívkou jedné řady
cihel POROTHERM 30/24 N o pevnosti v tlaku 15 N/mm2 a s nadbetonováním
železobetonovým věncem výšky 200 mm:

– šířka překladu b = 115 mm
– kotevní délka výztuže překladů v místě uložení lk = 115 mm
– minimální skutečná délka uložení překladu na zdivo la = 120 mm
– hmotnost prefabrikovaného překladu mp = cca 17 kg/m
– hmotnost sestavy z 2 překladů, nadezdívky a věnce mses. = 199 kg/m
– celková výška dvojice spřažených překladů h = 438 mm

(71 + 12 + 155 +10 + 190 mm)

* Redukované zatížení s ohledem na zakotvení výztuže v podpoře
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TĚŽKÝ
ASFALTOVÝ PÁS

stropní vložka
MIAKO

stropní
nosník POT

TEPELNÁ
IZOLACE

POROTHERM
PŘEKLAD 11,5

POROTHERM
30/24 N

Použití cihel POROTHERM 30/24 N
pevnosti v tlaku 15 N/mm2 nad plochý-
mi POROTHERM překlady 11,5

Použitá výztuž 1 8 mm 1 10 mm 1 12 mm

Délka překladu 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000l  [mm]

Max. šířka otvoru 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750L [mm]

o h y b o v á   ú n o s n o s t   j e d n o h o 
překladu včetně vlastní tíhy 
překladu a s ním spřažené 
nadezdívky a nadbetono- 
vání [ kN/m ]  

93,9 49,5 29,1 19,5 13,9 10,5 8,2 6,5 5,3 4,5 

s m y k o v á   ú n o s n o s t   jednoho 
překladu včetně vlastní tíhy 
překladu a s ním spřažené 
nadezdívky a nadbetono- 
vání [ kN/m ]  

125,3 39,1 17,9 11,6 8,6 6,8 5,7 4,8 4,2 3,7 

max.  návrhové  zatížení 
jednoho  překladu  včetně 
vlastní tíhy  překladu 
a   s   n í m   s p ř a ž e n é   n a d e z d í v k y 
a nadbetonování [ kN/m ]  

72,8* 39,1 17,9 11,6 8,6 6,8 5,7 4,8 4,2 3,7 

max. návrhové zatížení 
c e l é   s e s t a v y   ( d v o j i c e   p ř e k l a - 
d ů )   p o   o d e č t e n í   v l a s t n í   t í h y 
spřaženého překladu výšky 
h  = 438 mm [ kN/m ]  

143,3 75,8 33,4 20,8 14,8 11,2 8,9 7,3 6,0 5,1 

mezní průhyb      při max. 
návrhovém zatížení  [ kN/m ]  1,6 2,2 2,8 3,5 4,1 4,7 5,3 6,0 6,6 7,2 d 

ČSN EN 845-2

Použití POROTHERM překladů 11,5
v příčkách tl. 80 a 115 mm

Spolupůsobící nadezdívkou se překlad
stává plně nosným - tzv. spřaženým

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (montáž) se rozumí jako
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

POROTHERM překlad 11,5

Tabulky pro navrhování
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TĚŽKÝ
ASFALTOVÝ PÁS

stropní vložka
MIAKO

stropní
nosník POT

TEPELNÁ
IZOLACE

POROTHERM
PŘEKLAD 14,5

POROTHERM
30/24 N

1 8 mm 1 10 mm 1 12 mm

750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000l  [mm]

500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750L [mm]

o h y b o v á   ú n o s n o s t   j e d n o h o 
překladu včetně vlastní tíhy 
překladu a s ním spřažené 
nadezdívky a nadbetono- 
vání [ kN/m ]  

118,4 62,4 36,7 24,6 17,6 13,2 10,3 8,2 6,7 5,6 

s m y k o v á   ú n o s n o s t   jednoho 
překladu včetně vlastní tíhy 
překladu a s ním spřažené 
nadezdívky a nadbetono- 
vání [ kN/m ]  

139,7 49,0 22,6 14,6 10,8 8,6 7,1 6,1 5,3 4,7 

max.  

mezní průhyb 

návrhové  zatížení 
jednoho  překladu  včetně 
vlastní tíhy  překladu 
a   s   n í m   s p ř a ž e n é   n a d e z d í v k y 
a nadbetonování [ kN/m ]  

72,8* 48,6* 22,6 14,6 10,8 8,6 7,1 6,1 5,3 4,7 

max. návrhové zatížení 
c e l é   s e s t a v y   ( d v o j i c e   p ř e k l a - 
d ů )   p o   o d e č t e n í   v l a s t n í   t í h y 
spřaženého překladu výšky 
h  = 438 mm [ kN/m ]  

142,7 94,3 42,3 26,3 18,7 14,3 11,3 9,3 7,7 6,5 

1,6 2,2 2,8 3,5 4,1 4,7 5,3 6,0 6,6 7,2 

Použitá výztuž

Délka překladu

Max. šířka otvoru

Tabulky únosnosti 
pro ploché POROTHERM překlady 14,5 spřažené s nadezdívkou jedné řady
cihel POROTHERM 30/24 N o pevnosti v tlaku 15 N/mm2 a s nadbetonováním že-
lezobetonovým věncem výšky 200 mm:

– šířka překladu b = 145 mm
– kotevní délka výztuže překladů v místě uložení lk = 115 mm
– minimální skutečná délka uložení překladu na zdivo la = 120 mm
– hmotnost prefabrikovaného překladu mp = cca 20 kg/m
– hmotnost sestavy z 2 překladů, nadezdívky a věnce mses. = 239 kg/m
– celková výška dvojice spřažených překladů h = 438 mm

(71 + 12 + 155 +10 + 190 mm)

* Redukované zatížení s ohledem na zakotvení výztuže v podpoře

ČSN EN 845-2

Použití cihel POROTHERM 30/24 N
pevnosti v tlaku 15 N/mm2 nad plochý-
mi POROTHERM překlady 14,5

Použití POROTHERM překladů 14,5
v příčkách tl. 145 mm

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (montáž) se rozumí jako
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

POROTHERM překlad 14,5

Tabulky pro navrhování
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Baumit BituFix 

 

Výrobek Dvousložková lepicí hmota na bázi bitumenu,  s polystyrenovým plnivem a 

cementem. 

Složení Polymerem modifikovaná bitumenová emulze, polystyrenový granulát,  

cement. 

Vlastnosti 

 

Vysoká lepicí schopnost, stabilní spoj, dobrá zpracovatelnost.  

Použití K lepení fasádní soklových desek Austrotherm XPS TOP na bitumenový pod-

klad.  

Technické 

údaje 

Objemová hmotnost:         cca 0,69 g/cm3 

Doba zpracovatelnosti:     cca 1 hodina /* 

Spotřeba:                           cca 4 – 8 l/m2 

Bezpečnostní  

značení 

Bezpečnostní list viz www.baumit.cz. 

Skladování V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavřeném originálním balení 12 měsíců. 

Zajištění kvality Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím 

státem autorizované zkušebny. 

Způsob dodávky Sada 30 l (složka A = tekutá, složka B = prášková), 1 pal./12 kbelíků = 360 l 

Podklad Podklad musí být v souladu s platnými normami, čistý, suchý, nezmrzlý, bez 

prachu, výkvětů, soudržný, bez nesoudržných oddělujících se částic, mastnoty 

anebo odbedňovacích přípravků. 

Živičné hydroizolace musí být pevně a celoplošně spojeny s podkladem (nata-

vením, přilepením). 

Zpracování Pomaluběžným elektrickým mísidlem nejprve krátce promíchat tekutou slož-

ku. Následně přidat do tekuté složky práškovou a intenzivně promíchat,  

do vzniku homogenní hmoty bez hrudek. 

 

Dobře promíchanou hmotu Baumit BituFix nanést zednickou lžící metodou 

obvodového rámečku a 3 vnitřních bodů na fasádní tepelně izolační desky 

XPS TOP. Pro vytvoření pevného spoje desky s mírným pohybem do stran při-

tlačit k podkladu. Z bočních stran odstraňovat špachtlí případné zbytky zatek-

lé lepicí hmoty. Spáry mezi deskami musí zůstat čisté. Fasádní desky kotvit 

hmoždinkami až od výšky 30 cm nad terénem. Vytvrdnutí Baumit BituFix 2K je 

závislé na savosti podkladu, teplotě vzduchu, podkladu a materiálu, příp. tep-

lotě fasádních desek.      
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Upozornění a  

všeobecné pokyny 

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí  

klesnout pod +5 °C. Po dobu zrání a tuhnutí chránit před přímým sluncem, 

deštěm anebo silným větrem, např. fasádními sítěmi. Vysoká vzdušná vlhkost 

a nízké teploty mohou výrazně prodloužit dobu tuhnutí. 

 

*/ při teplotě 20°C a relativní vzdušné vlhkosti ≤ 70°C. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento technický list byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a 

doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná řešení a nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti 

tohoto výrobku pro použití v konkrétních podmínkách. 
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Baumit MosaikTop 
  

Výrobek K okamžitému zpracování určená tenkovrstvá omítka s organickým pojivem. 

Složení Organické pojivo, barvené kamínky, voda, přísady. 

Vlastnosti Vodoodpudivá, povětrnostním vlivům odolná, dostatečně paropropustná, 

omyvatelná, mechanicky vysoce odolná, snadno zpracovatelná.  

Použití Vodoodpudivá tenkovrstvá omítka určená do exteriéru, mechanicky odolná; 

zejména vhodná jako konečná povrchová úprava soklových partií (také v kon-

taktních tepelně izolačních systémech Baumit). 

Technické 

údaje 

 Zrnitost:  

 Obsah pevných složek: 

 Faktor difuzního odporu (μ): 

 Spotřeba:           

 Vydatnost:          

cca 2 mm 

cca 80% 

cca 110 – 140 

cca 5,5 kg/m2 na jemném a hladkém podkladu 

cca 4,5m²/25 kg hmoty 

Bezpečnostní  

značení 

Bezpečnostní list viz www.baumit.cz. 

Skladování V suchu, chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení 12 měsíců. 

Zajištění kvality Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím 

státem autorizované zkušebny. 

Způsob dodávky 25 kg kbelík, 24 kbelíků/pal. 600 kg  

Podklad Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se 

částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných 

výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. 

Baumit MosaikTop je vhodná na: 

• vápenocementové a cementové omítky 

• beton a jiné minerální podklady 

Baumit MosaikTop je podmíněně vhodná na: 

• tepelně izolační systémy v oblasti soklu (zohlednit HBW) 

Baumit MosaikTop je nevhodná na: 

• čerstvé vápenné omítky 

• tepelně izolační omítky 

Doporučení pro  

podklady  

specifické  

pro výrobek 

 

• povrch uvolňující jemný prach nebo písek: uvolněné částice mechanicky 

odstranit 

• křídující případně lehce pískující povrch zpevnit (např. Baumit hloubkový 

základ, technologická přestávka min. 12 hodin 

• staré lakové, olejové nebo klihové nátěry: odstranit příslušným přípravkem 

a vyčistit proudem páry 

• znečištěné nebo zastaralé povrchy: odstranit mechanicky, opískováním a 
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vyčistit proudem páry 

• minerální nátěry se špatnou přilnavostí a soudržností: mechanicky odstranit 

• výkvěty: mechanicky odstranit, případně aplikovat speciální sanační opat-

ření 

• poškozené, resp. popraskané plochy: vystěrkovat pomocí vhodné stěrkové 

hmoty a popř. vyztužit sklotextilní síťovinou. 

 

Zpracování Skladba omítky: 

• 1 x základní nátěr Baumit UniPrimer alt. Baumit GranoporPrimer (celoplošně 

a rovnoměrně, technologická přestávka min. 24 hodin) 

• 1 x Baumit MosaikTop 

Shodu barevného odstínu lze zaručit pouze v rámci jedné výrobní šarže. Při 

zpracování různých výrobních šarží se doporučuje jejich vzájemné promíchání.  

Podklad musí být opatřen min. 24 h základním nátěrem Baumit UniPrimer 

nebo Baumit GranoporPrimer. Především u tmavých odstínů doporučujeme 

použít základní nátěr odpovídajícím způsobem probarvený.  

MosaikTop - odstín 
Doporučený odstín základního nátěru 

– vzorník Baumit LIFE 

M 305, M 309 0354 

M 311  0562 

M 314 0402 

M 315 0332 

M 317 0422 

M 318 0384 

M 319 0934 

M 320 0354 

M 322, M 323 1032 

M 324, M 331, M 332 0892 

M 330 0894 

M 333, M 336 0774 

M 335 0772 

Bezprostředně před nanášením výrobek důkladně promísit pomaluběžným 

mísidlem. Případnou úpravu konzistence je možné provést cca 1 dl vody na 

25 kg omítky Baumit MosaikTop. Na podklad nanášet nerezovým hladítkem v 

tloušťce zrna, a to stejnoměrně a bez přerušení. 
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Upozornění  

a všeobecné pokyny 
Teplota vzduchu, materiálu ani podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí 

klesnout pod +5 °C.  

Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje fasádu 

chránit vhodným způsobem, např. pomocí fasádních sítí.  

 

Po nanesení se omítka Baumit MosaikTop zabarvuje mléčným závojem, který 

v průběhu vysychání ustupuje. Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzdu-

chu mohou podstatně ovlivnit dobu zrání a prodlužují dobu, po kterou je omít-

ka takto mléčně zabarvena. Pokud je vysychající omítka dodatečně vystavena 

zvýšení vlhkosti, intenzita mléčného zabarvení se může dočasně zvýraznit. 

 

Chránit před účinky zemní vlhkosti prostupující z podkladních konstrukcí 

(opěrné zdi, podezdívky oplocení, atp.). Omítka Baumit MosaikTop není urče-

ná na vodorovné plochy.Pokud je omítka zatažena pod úroveň terénu, je nut-

né ji vhodným způsobem ochránit proti vlhkosti.  

 

Při použití omítky Baumit MosaikTop na tepelně izolačních systémech mohou 

být odstíny č. M 314, M 317, M 323, M 324, M 331 a M332 použity pouze 

v malých plochách jako dekorativní doplněk fasády. 

 

Nepřimíchávat žádné jiné materiály. 

 

Okolí natírané plochy musí být chráněné, eventuální odstřiky a použité nářadí 

se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento technický list byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a 

doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná řešení a nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti 

tohoto výrobku pro použití v konkrétních podmínkách. 
 



Technický list 1551 

Tento technický list byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení 
představují v obecném smyslu optimální a bezpečná řešení a nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku pro použití 
v konkrétních podmínkách. 

 

Baumit openContact 

   
   

  V
yd

án
í: 

 0
1

/2
0

1
1

 

Výrobek Difuzně otevřená, průmyslově vyráběná suchá minerální směs určená především k lepení a stěrkování 
Baumit open fasádních desek a Baumit open fasádních desek reflect (ruční i strojní nanášení). 
Systémová součást Baumit open, zkoušená dle ETAG 004. 

Složení Bílý cement, organická pojiva, písky, přísady. 

Vlastnosti Vysoce propropustná lepicí a stěrková hmota, s vysokou přídržností k podkladu, vodoodpudivá, snadno 
zpracovatelná. 

Použití Lepicí a stěrková malta pro lepení Baumit open fasádních desek a Baumit open fasádních desek 
reflect na podklad, pro provádění armovací a vyrovnávací stěrky s vložením sklotextilní síťoviny Baumit 
openTex v tepelně izolačním systému Baumit open.  

Technické 
údaje 

Zrnitost: 
Součinitel tepelné vodivosti (λ): 
Faktor difúzního odporu (µ): 
Sypná hmotnost: 
Spotřeba: 
 lepení: 
 stěrkování: 
Minimální tloušťka vrstvy: 
Potřeba vody: 
 

0,6 mm 
0,8 W/mK 
cca 18 
cca 1350 kg/m3 
 
cca 3-4 kg/m2 podle podkladu 
cca 3-4 kg/m2 

2-3 mm 
cca 6 - 7 l záměsové vody / 25 kg suché směsi 

Způsob  
dodávky 

25 kg pytel, 54 pytlů pal. = 1350 kg 

Skladování V suchu na dřevěném roštu, skladovatelnost 12 měsíců. 

Zajištění  
kvality 

Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované 
zkušebny 

Bezpečnostní list, viz. www.baumit.cz Bezpečnostní 
značení  

Podklad  Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, 
nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a 
rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý. 

Zpracování Lepicí stěrka Baumit openContact se nasype do cca 6 - 7 l záměsové vody na 25 kg suché směsi a 
smísí pomaluběžným mísidlem. Po cca 5 minutovém odležení a opětovném promísení je lepicí stěrka 
Baumit openContact připravena ke zpracování. Doba zpracovatelnosti: cca 1,5 h. Konzistence již 
tuhnoucího materiálu nesmí být upravována přidáváním další vody. Přidávání urychlovacích či 
nemrznoucích přísad je zakázáno. 

 Použití jako lepidlo: 
Podklad musí být rovinný (≤5 mm/1 bm). Nerovnosti do 10 mm vyrovnáme přímo při lepení Baumit 
openContact, větší nerovnosti samostatnou vrstvou omítky. Baumit openContact nanášíme po celém 
obvodu fasádních desek a na tři místa uvnitř její plochy (nejméně 40 % lepené plochy). 
U ideálně rovných podkladů lze Baumit openContact nanášet přímo na podklad ručním způsobem 
ozubenou stěrkou nebo strojně stříkat po celé ploše podkladu a poté dodatečně ozubenou stěrkou 
vyprofilovat. Do takto připraveného lože se následně zatlačí Baumit open fasádní desky nebo Baumit 
open fasádní desky reflect. 
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 Použití jako armovací stěrka: 
Na fasádní desky open se nanese ozubeným hladítkem armovací vrstva současně s vkládáním sklotex-
tilní síťoviny Baumit openTex. Nedošlo- li k aplikaci zmíněné vrstvy do 2 týdnů po přilepení izolantu je 
nutné desky znovu přebrousit. 
Kolmo na diagonálu oken, výklenků apod. je třeba zatlačit pásy sklotextilní síťoviny Baumit openTex 
(např. 50 x 33 cm) ještě před celoplošným prováděním armovací stěrky. Ozubeným hladítkem (ozubení 
10 mm) se nanese Baumit openContact na podklad a do čerstvé vrstvy se vtlačí ve svislých pásech 
Baumit  openTex s přesahem min. 10 cm. Následně se plocha vyhladí, případně za přidávání materiálu, 
do roviny. Sklotextilní síťovina Baumit openTex nesmí být po provedení armovací vrstvy viditelná. 
Min. tloušťka armovací vrstvy je 2 mm. 

Upozornění a 
všeobecné 
pokyny 

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Při 
přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje fasádu chránit vhodným způsobem. 
Vysoká vzdušná vlhkost a nízké teploty mohou výrazně prodloužit dobu vysycháni a zrání. Při případném 
obrušování armovací stěrky je nutné dbát na to, aby nedošlo k poškození sklotextilní síťoviny Baumit 
openTex. Klade-li se dvojitá výztuž, je nutné nanášet druhou vrstvu armovací stěrky s časovým odstu-
pem min. 24 hod. 
Před nanesením povrchové úpravy musí být dodržena technologická přestávka min. 2-3 dny *, přičemž 
rozhodující je dosažení jednotného suchého povrchu bez vlhkých (tmavších) míst. 

Konečné  
povrchové 
úpravy 
 

• omítka Baumit openTop včetně základního nátěru Baumit openPrimer 
• Baumit omítka NanoporTop včetně základního nátěru Baumit UniPrimer 
 

Podrobnější informace o aplikaci tepelně izolačních systémů Baumit viz Technologický předpis pro 
provádění tepelně izolačních systémů Baumit. 

 

*) vztahuje se na teplotu + 20°C, relativní vlhkost vzduchu ≤ 70% a tloušťku stěrky 2-3 mm. U větších 
tloušťek a při méně příznivých klimatických podmínkách se tato doba tvrdnutí a vysychání stěrkové 
vrstvy přiměřeně prodlužuje. 
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Výrobek Průmyslově vyráběná suchá minerální směs určená především k lepení a stěrkování fasádních 
izolačních desek. Systémová součást tepelně izolačních systémů Baumit, zkoušená dle ETAG 004. 

Vlastnosti Lepicí a stěrková malta pro exteriér i interiér s vysoku přídržností k podkladu. Snadno zpracovatelná. 

Složení Cement, křemičitý písek, přísady. 

Použití Lepicí a stěrková malta pro použití v exteriéru i interiéru, zejména pro lepení fasádních 
tepelněizolačních desek (příp. minerálních fasádních desek) na podklad, pro provádění armovací a 
vyrovnávací stěrky s vložením sklotextilní síťoviny v tepelně izolačních systémech Baumit, a rovněž ke 
stěrkování rovinných únosných omítkových a betonových ploch. 

Technické 
údaje 

Zrnitost: 
Součinitel tepelné vodivosti (λ): 
Faktor difúzního odporu (µ): 
Spotřeba: 
 lepení, stěrkování EPS-F: 
 lepení MW: 
 stěrkování MW: 
 vyrovnávací vrstva MW: 
Potřeba vody: 
 

0,3 mm 
0,8 W/mK 
50 
 
cca 3 - 4 kg/m2 
cca 4 - 5 kg/m2 

cca 4 - 6 kg/m2 

cca 3 kg/m2 
cca 5 - 6 l záměsové vody / 25 kg suché směsi 

Způsob  
dodávky 

25 kg pytel, 54 pytlů /pal.= 1350 kg 

Skladování V suchu na dřevěném roštu v uzavřeném balení 12 měsíců. 

Zajištění  
kvality 

Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované 
zkušebny 

Bezpečnostní 
značení 

Bezpečnostní list viz www.baumit.cz 

Podklad Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, 
nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a 
rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý. 

Zpracování Baumit StarContact se nasype do 5 - 6 l záměsové vody na 25 kg suché směsi a smísí pomaluběžným 
mísidlem. Po cca 5 minutovém odležení a opětovném promísení je lepicí stěrka Baumit StarContact 
připravena ke zpracování. Doba zpracovatelnosti: cca 1,5 h. Konzistence již tuhnoucího materiálu 
nesmí být upravována přidáváním další vody. Přidávání urychlovacích či nemrznoucích přísad je 
zakázáno. 
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 V tepelně izolačních systémech Baumit: 

Použití jako lepidlo: 
Podklad musí být rovinný (≤5 mm/1 bm). Nerovnosti do 10 mm vyrovnáme přímo při lepení Baumit 
StarContact, větší nerovnosti samostatnou vrstvou omítky. Baumit StarContact nanášíme po celém 
obvodu tepelně izolační fasádní desky a na tři místa uvnitř její plochy. Na ideálně rovných podkladech 
lze Baumit StarConatct nanášet ozubenou stěrkou po celé ploše. 
Použití jako vyrovnávací vrstva (jen v případě použití minerálních izolantů): 
Na připravený (přilepený) izolant naneseme nejpozději do 14 dnů vyrovnávací vrstvu Baumit StarCon-
tact ozubeným hladítkem a zahladíme (min. tl. 2 mm). 

Použití jako armovací stěrka: 
Na tepelně izolační fasádní desky, resp. na vyrovnávací vrstvu (jen v případě použití minerálních izolan-
tů) se nanese ozubeným hladítkem armovací vrstva současně s vkládáním sklotextilní síťoviny Baumit 
StarTex. 
Nedošlo- li k aplikaci zmíněné vrstvy do 2 týdnů po přilepení izolantu (platí jen pro EPS - F), je nutné 
desky znovu přebrousit. 
Kolmo na diagonálu oken, výklenků apod. je třeba zatlačit pásy sklotextilní síťoviny Baumit StarTex 
(např. 50 x 25 cm) ještě před celoplošným prováděním armovací stěrky. Ozubeným hladítkem (ozubení 
10 mm) se nanese lepicí stěrka Baumit StarContact na podklad a do čerstvé vrstvy se vtlačí ve svislých 
pásech Baumit sklotextilní síťovina s přesahem min. 10 cm. Následně se plocha vyhladí, případně za 
přidávání materiálu, do roviny. Sklotextilní síťovina Baumit StarTex nesmí být po provedení armovací 
vrstvy viditelná. 
Min. tloušťka armovací vrstvy je 2 mm. 

Stěrkování nátěrů: 
Nátěry musí být pevné, soudržné a podklad je nutné důkladně očistit. 

Stěrkování omítek: 
Podklad se očistí tlakem horké páry, trhliny v omítce se vyspraví v samostatné operaci. 

Stěrkování betonu: 
Podklad se očistí tlakem horké páry. 

Upozornění a 
všeobecné 
pokyny 

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Při 
přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje fasádu chránit vhodným způsobem. 
Při případném obrušování armovací stěrky je nutné dbát na to, aby nedošlo k poškození sklotextilní 
síťoviny. Klade-li se dvojitá výztuž, je nutné nanášet druhou vrstvu armovací stěrky s časovým odstu-
pem min. 24 h.  
Před nanesením povrchové úpravy musí být dodržena technologická přestávka min. 2-3 dny *), přičemž 
rozhodující je dosažení jednotného suchého povrchu bez vlhkých (tmavších) míst. 

Konečné  
povrchové 
úpravy 

• Baumit GranoporTop včetně Baumit UniPrimer 
• Baumit SilikatTop včetně Baumit UniPrimer 
• Baumit SilikonTop včetně Baumit UniPrimer 
• Baumit ArtLineTop včetně Baumit UniPrimer 
• Baumit NanoporTop včetně Baumit UniPrimer 
• Baumit UniTop včetně Baumit UniPrimer 
• Baumit FillTop včetně Baumit UniPrimer 
• Baumit MosaikTop včetně Baumit UniPrimer 
 
Podrobnější informace o aplikaci tepelně izolačních systémů Baumit viz Technologický předpis pro 
provádění tepelně izolačních systémů Baumit. 

*) vztahuje se na teplotu + 20°C, relativní vlhkost vzduchu ≤ 70% a tloušťku stěrky 2-3 mm. U větších 
tloušťek a při méně příznivých klimatických podmínkách se tato doba tvrdnutí a vysychání stěrkové 
vrstvy přiměřeně prodlužuje. 
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Použití výrobku : 
 
Základní součástí sádrokartonových systémů suché vnitřní výstavby Rigips je 
sádrokartonová deska. 
 
Druhy sádrokartonových desek Rigips a jejich značení : 
 
■ stavební desky Rigips RB 
(dle ČSN EN 520 A; dle DIN 18180 GKB) 
■ stavební desky Rigips RBI impregnované 
(dle ČSN EN 520 H2; dle DIN 18180 GKBi) 
■ stavební desky Rigips RF pro požární odolnost 
(dle ČSN EN 520 DF; dle DIN 18180 GKF) 
■ stavební desky Rigips RFI pro požární odolnost impregnované 
(dle ČSN EN 520 DFH2; dle DIN 18180 GKFi) 
■ stavební desky Rigips MA pro požární odolnost a akustiku 
(dle ČSN EN 520 DF; dle DIN 18180 GKF) 
 
Hrany sádrokartonvých desek : 
 
Podélné hrany: 
Standardně jsou dodávány desky o šířce 1 200 a 1 250 mm s hranou PRO (AK) 
 – zploštělé, opláštěné kartonem. Deska MA (DF) pouze v šířce 1250 mm. V tloušťce 
18 mm jsou dodávány desky s hranou 
VARIO-PRO (HRAK) – zaoblené a zploštělé, opláštěné kartonem. 
Příčné hrany: 
Standardně jsou dodávány hrany kolmo řezané (SK). Sádrokartonové desky o šířce 
1 250 a délce 2 000 mm jsou dodávány s kolmo řezanou zkosenou hranou (SK/F). 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
 
Přípravek není klasifikován dle 1999/45/E jako nebezpečný.  Nemá žádné 
nebezpečné vlastnosti.  
Bezpečnostní list podle přílohy č. 2 nařízení (ES) 1907/2006(REACH), v platném 
znění není proto požadován. Při práci s přípravkem dodržujte obecná pravidla 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
Reakce na oheň : 
 
Všechny druhy sádrokartonových desek Rigips jsou dle normy ČSN EN 520 
zařazeny do třídy reakce na oheň A2-s1, d0. Všechny druhy sádrokartonových 
desek Rigips jsou v souladu s normou ČSN 73 0862 zařazeny do skupiny materiálů 
stupně hořlavosti A – nehořlavé. 
 
 
Další informace získáte na lince technického servisu Rigips:  
 

+420 296 411 800 
+420 724 600 800 
e-mail: ctp@rigips.cz 
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Divize Isover
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Počernická 272/96, 108 03 Praha 10
e-mail: info@isover.cz, www.isover.cz

1. 8. 2012       Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.

ROZMĚRY, IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
■ ES certifikát shody 1390-CPD-0312/11/P

Označení Tloušťka (mm) Rozměry (mm) Deklarovaný tepelný odpor RD 
(m2.K.W-1)

Isover NF 333 2 20 1000 x 333 0,45
Isover NF 333 3 30 1000 x 333 0,70
Isover NF 333 4 40 1000 x 333 0,95
Isover NF 333 5 50 1000 x 333 1,20
Isover NF 333 6 60 1000 x 333 1,45
Isover NF 333 7 70* 1000 x 333 1,70
Isover NF 333 8 80 1000 x 333 1,95
Isover NF 333 10 100 1000 x 333 2,40
Isover NF 333 12 120 1000 x 333 2,90
Isover NF 333 14 140 1000 x 333 3,40
Isover NF 333 15 150 1000 x 333 3,65
Isover NF 333 16 160 1000 x 333 3,90
Isover NF 333 18 180 1000 x 333 4,35
Isover NF 333 20 200 1000 x 333 4,85
Isover NF 333 22 220* 1000 x 333 5,35
Isover NF 333 24 240* 1000 x 333 5,85
Isover NF 333 26 260* 1000 x 333 6,30
Isover NF 333 28 280* 1000 x 333 6,80
Isover NF 333 30 300* 1000 x 333 7,30

Třída tolerance tloušťky T5 odpovídá povolené toleranci dle ČSN EN 13162: -1% nebo -1mm, přičemž rozhodující je vyšší číselná hodnota, a +3mm.
* Dodání nutno konzultovat s výrobcem.

PŘEDNOSTI
■  rozměr desky 1000 x 333 umožňuje až o 40% rychlejší aplikaci než  
 u běžné lamely a nižší spotřebu kotev
■  vysoká pevnost v tahu umožňuje použití také na zateplení stropů  
 a fasád s těžkým obkladem
■  vyšší přizpůsobivost zaoblenému povrchu - desky lze ohýbat
■  menší nároky na mechanické kotvení
■  velmi dobré tepelně izolační schopnosti
■  vysoká protipožární odolnost
■  výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
■  nízký difuzní odpor - snadná propustnost pro vodní páru
■  snadná opracovatelnost - materiál lze brousit, řezat, vrtat, lepit atd.
■  ekologická a hygienická nezávadnost
■  vodoodpudivost - materiál je hydrofobizovaný
■  dlouhá životnost
■  odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu

BALENÍ, TRANSPORT, SKLADOVÁNÍ
Izolační desky jsou baleny do PE fólie do volných balíků, nebo jako balíky 
na paletě. Isover NF 333 je standardně dodáván na paletách. Tloušťky 
260, 280 a 300 jsou dostupné pouze jako volné desky na paletě. 
Materiál musí být přepravován a skladován za podmínek vylučujících 
jeho navlhnutí nebo jiné znehodnocení. 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
Izolační fasádní desky z kolmých minerálních vláken. Výroba je 
založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi horniny a dalších 
příměsí a přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky 
zpracují do finálního tvaru desek. Vlákna jsou po celém povrchu 
hydrofobizována a mají převážně kolmou orientaci k rovině stěny. Desky 
je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem (vrstvy kontaktního 
zateplovacího systému).

Kód specifikace: MW - EN 13162 - T5 - DS(TH) - TR80 - WS - WL(P) - MU1

Isover NF 333
Minerální izolace z kamenných vláken

TECHNICKÉ PARAMETRY
Parametr Jednotka Hodnota Norma

TEPELNÉ VLASTNOSTI
Soubor podmínek pro deklarované hodnoty I(10°C) a (udry) - - ČSN EN ISO 10456
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD W.m-1.K-1 0,041 ČSN EN 12667
Měrná tepelná kapacita cd J.kg-1.K-1 800 ČSN 73 0540-3
MECHANICKÉ VLASTNOSTI
Pevnost v tahu kolmo k desce (σmt) TR kPa ≥ 80 ČSN EN 1607
Charakteristická hodnota zatížení kN.m-3 0,88 ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 1990
Rozměrová stabilita při teplotě (70 +- 2) °C a rel. vlhkosti (90 +- 5) % DS(TH) % ≤ 1 ČSN EN 1604
PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOSTI
Reakce na oheň - A1 ČSN EN 13501-1
Maximální teplota použití °C 200 -
Bod tání tt °C ≥ 1000 DIN 4102 díl 17
OSTATNÍ VLASTNOSTI
Propustnost pro vodní páru Faktor difuzního odporu (μ) MU - 1 ČSN EN 12086
Nasákavost krátkodobá/dlouhodobá WS / WL(P) kg.m-2 1/3 ČSN EN 1609, ČSN EN 12087

Splňuje požadavky normy ČSN EN 13500 jako MW izolace užívaná v ETICS. Splňuje požadavky ETAG 004 a také TP CZB 05-2007 Kvalitativní třída A.

POUŽITÍ
Fasádní desky s kolmým vláknem Isover NF 333 jsou vhodné do vnějších 
kontaktních zateplovacích systémů, kde se plnoplošně lepí na dostatečně 
rovinný a únosný podklad. Na izolační desky se dále nanáší vrstvy 
kontaktních zateplovacích systémů: tmel, výztužná mřížka, penetrace, 
omítkovina, nátěr. Menší rozměry desek a struktura z kolmého vlákna 
umožňují přizpůsobení zakřivenému podkladu. Kolmá orientace vláken 
dává dále možnost přebroušení nerovností povrchu se zachováním 
hladkosti povrchu desek. Díky celoplošnému lepení jsou menší nároky 
na mechanické kotvení. Rozmístění kotev se provede podle doporučení 
výrobce zvoleného certifikovaného zateplovacího systému.

Divize Isover
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Počernická 272/96, 108 03 Praha 10
e-mail: info@isover.cz, www.isover.cz Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací
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MAMUT S4 P je SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený vložkou 
z netkaného polyesteru.  
 Vrchní strana je pokryta posypem jemného písku a spodní strana je chrán�na 
opalitelným filmem. 
 
 

 

 MAMUT S 4 P 
Výztužná vložka Netkaný polyester 

T�snící hmota Elastomerní živice*: sm�s vybraných asfalt� a 
SBS termoplastyckých polymer� 

Tlouš�ka  4,0 mm ± 0,2 
Plošná hmotnost Okolo 4,75 kg/m2 
Horní povrchová úprava Jemný písek 
Spodní povrchová úprava Opalitelná folie 
P�esah Opalitelný film (PET) linie 8 cm  
*- Podle sm�rnice UEAtc pro normování hydroizola�ních SBS modifikovaných asfaltových pás�. 

 

 

 MAMUT S 4 P 
 Pr�m�rná hodnota 

1) Tolerance 

Pevnost v tahu (EN 12311-1)�
 -Podélná 
 -P�í�ná 

 
900 N/ 5cm 
700 N/ 5cm 

 
 ± ����
 ± ��� 

Prodloužení p�i p�etržení 
�-Podélné  (EN 12311-1)�
 -P�í�né 

 
40 % 
40 % 

 
± 10 % 
± 10 % 

Ohebnost p�i nízkých teplotách na 
trnu  (EN 1109) 

Žádné trhliny p�i 
-15°C 

Odolnost p�i vysokých teplotách  
( EN 1110) 

�
� 100°C 

Rozm�rová stabilita p�i 80°C 
(1107-1) 

 
� 0.5% 
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 MAMUT S 4 P 
Role 1 m x 8 m 
Hmotnost role Cca  38 kg 
Uskladn�ní  Nastojato na paletách v plastovém obalu 
Délka role je uvedena s tolerancí <1%. 
Ší�ka role je uvedena s tolerancí 1% (UEAtc). 
Role musí být skladovány ve svislé poloze na rovném podkladu. Na sob� 
mohou být postaveny maximáln� 2 palety a musí být mezi n� vsunuta 
podlážka. Za nízkých teplot skladovat minimáln� 5 hodin p�ed pokládkou 
p�i teplot� +2°C. Chránit proti vlhkosti (sníh a déš�) b�hem skladování.  
 
 
MAMUT S 4 P se používá jako jednovrstvý, p�ípadn� ve více vrstvách 
jako systém hydroizolace spodní stavby. Také se používá jako 
podkladní pás nebo jako vrchní hydroizola�ní pás pod ochranou vrstvou 
ve vícevrstvých asfaltových hydroizola�ních systémech st�ech.  
 

MAMUT S 4 P se aplikuje natavením spodního líce s ochranou 
opalitelnou folií, a to výhradn� natavovacími technikami. Pás se nesmí 
aplikovat lepením do horkého asfaltu. 
 
Na horní povrch pásu jde natavovat pomocí ho�áku, pokládat další vrstvy 
do horkého asfaltu, nebo lepit zastudena (SOPRACOLLE 300 N) 
kompatibilní materiály. 
 
 
Pás neobsahuje žádné  škodlivé složky. Odpovídá hygienickým a 
zdravotním požadavk�m a požadavk�m na životní prost�edí. Další 
informace jsou obsaženy v bezpe�nostním listu výrobku. 
 
Kontrola  kvality:  
SOPREMA vždy klade nejvyšší d�raz na kontrolu kvality. 
Z tohoto d�vodu je kvalita  monitorována nezávisle. 
Systém �ízení jakosti v souladu s BS EN ISO 9001: 2008 
certifikováno BSI Management System. 
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�!�z�����
� MAMUT S 4 P je ohebný hydroizola�ní pás používaný jako hydroizolace 

a spl�uje požadavky dle EN 13707, �ímž nese ozna�ení CE. 
 
Obecné informace týkající se ozna�ení CE naleznete níže v deklarovaných 
hodnotách.  
Více informací naleznete na p�íslušných prohlášeních o shod�. 

 

 
 

CSTB 0679 

 
MAMUT S 4 P 

SOPREMA S.A.S. 
B.P. 60121 - 14, rue de St-Nazaire  
67025 STRASBOURG CEDEX 1  

"#�
�������	���� ��!�"�#$%��$����� �

�&'()���)�&�� 
EN 13707 
Pás se skládá z modifikovaných asfalt� a výztuže z netkaného polyesteru. 
Vrchní strana pásu je pokryta posypem jemného písku a spodní strana je 
chrán�na opalitelným filmem. 
Rozm�ry: 1 m x 8 m x 4 mm. 
 
Membrána musí být použita pomocí sva�ování za horka nebo 
natavovacích technik.  
Používá se jako jedno, nebo vícevrstvý systém hydroizolace spodní 
stavby, nebo jako první nebo vrchní druhá vrstva (pod ochranou vrstvou) 
v asfaltových hydroizola�ních systémech st�ech. 
 

Reakce na ohe� (EN 13501-1) E 
Pevnost v tahu v podélném sm�ru 
(EN 12311-1) 

900 N/ 5cm 
± 50 

Pevnost v tahu v p�í�ném sm�ru   
(EN 12311-1) 

700 N/ 5cm 
± 50 

Tažnost v podélném sm�ru       (EN 12311-1) 40% ± 10% 

Tažnost v p�í�ném sm�ru          (EN 12311-1) 40% ± 10% 
Pružnost p�i nízkých teplotách  
(EN 1109) -15°C 

Odolnost proti stékání p�i vysoké teplot�  
(EN 1110) � 100 °C 
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FLAGON SR - syntetická fólie z m�k�eného PVC se signální vrsvou 
 a s výztužnou vrstvou z polyesterové sít�. Folie odolává pov�trnostním 
vliv�m a UV zá�ení. 
 
 

 
- odolnost proti silovým ú�ink�m v�tru 
- odolnost proti povetrnostním podmínkám a UV zá�ení 
- vysoká mechanická odolnost 
- necitlivost v��i ochlazováncím a oteplovacím cykl�m 
- vysoká  odolnost  v��i proražení 
- možnost RAL barev pro tvorbu krajiny nebo architektonické ú�ely 
 
 
 

ZAST�EŠENÍ 
Mechanicky kotvené systémy 

- Mechanické kotvení 
 
 

 FLAGON 
SR 120 

FLAGON 
SR 150 

FLAGON 
SR 180 

FLAGON 
SR 200 

FLAGON 
SR 240 


������������ 1,2 1,5 1,8 2,0 2,4 
���������� 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
���������� 20 20 20 20 20 
��r��� Sv�tle šedá 
 
P�íslušenství systému: 

- FLAGON PVC na detaily (FLAGON S) 

- Prefabrikované p�íslušenství (rohy, chrli� deš�ové vody atd.) 

- FLAGON PVC CLEANER 

- FLEXOCOL V 

- PVC Flagmetal list - obvodový profil - ukon�ení pásu - pás 

- FLAGON SEAM PREP 
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Vzhledem ke složení folie se na ní nevztahuje sm�rnice EHS 79/831 o nebezpe�ných látkách. Pokud bude výrobek likvidován jako 
odpad, doporu�ujeme ho p�edat pov��enému st�edisku likvidace odpad� nebo spalovn�, vybavené dodate�nou spalovací komorou a 
katalyzátorem dýmu.  
Výrobce je držitelem certifikátu podle norem UNI EN ISO 9001:2000 a UNI EN ISO 14001:2004. 
Pokládku montážními firmami schválila firma Flag S.p.A. 
Je doporu�eno použít dokon�ovací prvky a p�íslušenství vyrobené a schválené firmou Flag S.p.A 

 FLAGON 
SR 120 

FLAGON 
SR 150 

FLAGON 
SR 180 

FLAGON 
SR 200 

FLAGON 
SR 240 
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Colour                              DARK GREY 
 
 

Due to its formulation, the liner is NOT subject to the requirements set forth in the EEC 79/831 regulation on dangerous substances. If the product should be 
disposed of as a waste, we recommend sending it to an authorised landfill site or to an incinerator equipped with post-combustion chamber and fumes washing 
system. 
The data herewith indicated, apart from those required by EC branding, are not exhaustive and Flag SpA may modify them without previous notice. Flag SpA, 
has the right to modify the product at any time and without previous notice, in any of its aspect, and to stop its production. 

 
 

 PVC WALKWAY 180 Test method 

Thickness                    (mm) 1.80 UNI EN 1849-2 

Weight                (kg/m2) 2.15 UNI EN 1849-2 

Tensile strenght              (N/mm2) ≥ 9.0 UNI EN 12311-2 

Elongation at break                      (%) ≥ 200 UNI EN 12311-2 

Tear resistance                       (N) ≥ 160 UNI EN 12310-2 

Resistance to static punching                     (kg)  > 20 UNI EN 12316 

Cold bending                     (°C) ≤ -25 UNI EN 495-5 

Behaviour under hydrostatic pressure  
(6 hours at 0.5 Mpa) impermeable UNI EN 1928 method B 

Dimensional stability after 6 hours at 80°C   (%) ≤ 0.1 UNI EN 1107-2 

Resistance to artificial weathering No cracking UNI EN 1297 

Resistance to root penetration no penetration UNI CEN TS 14416 

Resistance to hail on rigid support                   (m/s) ≥ 25 UNI EN 13583 

Thickness 1.80 mm  

Width 1.50 m  

Length 20 m  

COMPOSITION 
Synthetic PVC-P membrane obtained by spreading 
and dimensionally stabilised with glass veil. 
The membrane has an anti-slip embossed upper 
surface. 
Manufactured in a plant certified by UNI EN ISO 
9001:2000 (Quality management system) and UNI EN 
ISO 14001 (environmental management system). 
Setting performed by technicians approved by Flag 
S.p.A.  
Finishing and accessories composed by elements 
produced and approved by Flag S.p.A. 

FEATURES 
• Anti-slip 
• Dimensional stability 
 
AREA OF USE 
ROOFING 
• Protection layer for foot paths 

 

  PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES 
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FLAG S.p.A – SOPREMA GROUP – via Industriale dell’Isola, 3 – 24040 Chignolo D’Isola (Bergamo) – Italy – Tel. +39.035.095.10.11 – Fax +39.035.494.06.49 – e-mail:tech-office@flag.it 

FLAGON PVC WALKWAY 
  

ST.EN 00.129-12.00



Secupoint® Varianta O

Bezpečnostní systém pro ploché střechy podle EN 795

OC. ŠROUB DO HMOŽDINKY

OCELOVÁ DESKA

OCELOVÁ DESKA

ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

ŠROUB M12

SLOUPEK KOTVY
HLAVEŇ KOTVY

OČKO SECUPOINT

ŽB DĚROVANÝ PANEL
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