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Seznam pouţitého značení 

 

V bakalářské práci se vyskytují následující zkratky: 

- Teplo, popř. Teplo 2007 – název programu pro provedení tepelně – technického 

posouzení objektu 

- Verlag – zkratka pro název rozpočtového programu (Ceník stavebních prací Verlag 

Dashöfer) 

- KZS – zkratka pro výraz „kontaktní zateplovací systém“  
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1. Úvod 

Téma bakalářské práce je technologický postup stavebních prací objektu bytového domu. 

Tato bakalářská práce řeší problematiku zateplovacího systému jako takového. Na příkladu 

třípodlaţního bytového domu si ukáţeme tři variantní řešení obvodového pláště. Přičemţ 

první varianta, kdy je obvodový plášť tvořen  z cihelných bloků ze systému POROTHERM 

44 P+D při tloušťce obvodového zdiva 440 mm.  

 Druhá varianta je kombinace pouţití  cihelných  bloků POROTHERM 30 P+D při 

tloušťce obvodového zdiva 300 mm v kombinaci s kontaktním zateplovacím systémem při 

tloušťce izolantu 140 mm. Jako izolant budou vyuţity tepelně izolační desky z extrudovaného 

polystyrénu. Tyto desky jsou kotveny pomocí skrytých hmoţdinek. 

 Poslední, třetí variantou je opět kombinace cihelných bloků POROTHERM 30 P+D 

při tloušťce obvodového zdiva 300 mm s kontaktním zateplovacím systémem. V tomto 

případě je izolant zateplovacího systému tvořen deskami z minerálních vláken.  

 Všechny tři případy posoudíme v programu Teplo 2007, díky čemuţ zjistíme která 

z variant provedení obvodového pláště je nejvýhodnější z hlediska tepelně – technických 

vlastností.  

Ukáţeme si také, zda by byla moţná ještě jedna varianta obvodového pláště a to ta, 

kdy by byl obvodový plášť tvořen pouze cihelnými bloky POROTHERM 30 P+D o tloušťce 

obvodové zdi 300 mm. Tedy nebylo by pouţitého kontaktního zateplovacího systému jako je 

tomu u variant dvě a tři.   

Součástí bakalářské práce je také rozpočet, který ukáţe ceny jednotlivých variant, tím 

pádem  zjistíme, zda varianta, která je z hlediska tepelně - technických vlastností 

nejvýhodnější je také nejlevnější. Lze předpokládat, ţe nikoliv. Tuto skutečnost si proto 

ověříme v rozpočtu. 

Proč je vůbec důleţité zabývat se problematikou  obvodových plášťů a potaţmo 

zateplovacími systémy jako takovými se dozvíme v kapitole 2. 

V přílohách (ve výkresové části) si ukáţeme  některé výkresy, které jsou součásti 

projektové dokumentace bytového domu. Tyto výkresy jsou zpracovány pro variantu, kdy je 

obvodový plášť tvořen cihelnými bloky POROTHERM 44 P+D o tloušťce obvodového zdiva 

440 mm.   
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2. Současný stav řešené problematiky 

 

Dalo by se říci, ţe v dnešní době je zateplená fasáda trendem. Pravda je však jiná. Ve 

skutečnosti chtějí majitelé (nájemníci) objektů, ať uţ bytových domů nebo rodinných 

domů, ušetřit náklady na bydlení. Můţe za to několik faktorů. Zejména jsou to vzrůstající 

náklady na bydlení. Zejména pak cena energií, ta neustále stoupá, proto je jejich snaha 

pochopitelná. V tomto případě vůbec nezáleţí na druhu vytápění objektu, protoţe ušetřit 

chtějí úplně všichni. Díky větší informovanosti mezi laickou veřejností, za kterou můţou 

především média, všichni vědí jak náklady na bydlení sníţit. Jednou z mála moţností je 

sníţení energetické náročnosti budovy a to docílíme mimo jiné tak, ţe objekt zateplíme 

zateplovacím systémem.  

Vzhledem k tomu, ţe ve většině měst byly budovány od 40. let minulého století 

sídliště a spolu s nimi se stavěly právě bytové domy většinou z betonových panelů, které 

jiţ v dnešní době nesplňují tepelně – technické poţadavky, dá se říci, ţe objektů které 

potřebují v dnešní době zásah je velké mnoţství.  

Tato skutečnost je také dána vzrůstajícími nároky na bydlení, na útulnost a líbivost 

takových sídlišť. Právě při provedení zateplovacího systému se provede nová fasáda 

s barevným řešením, které vyhovuje obyvatelům objektu. V dnešní době je na výběr 

nepřeberné mnoţství barev a proto si můţe vybrat skutečně kaţdý, díky tomu mizí 

ze sídlišť ponurá šeď (panelové objekty bez zateplení jsou obvykle šedé) a díky barevným 

fasádám se takové bydlení mimo zeleň stává radostí.  

Samozřejmě se nedá tvrdit, ţe zateplování budov se týká jen těch realizovaných 

v minulosti, v současné výstavbě si zateplovací systém najde také své uplatnění, ať uţ jde 

o jakýkoliv typ objektu. V současné době se při výstavbě objektů z cihelných bloků 

objevují právě dvě moţnosti. První je ta, kdy tloušťka obvodového zdiva (cihelných 

bloků) je taková, ţe vyhovuje tepelně – technickým poţadavkům. Druhá moţnost je 

kombinace zateplovacího systému a cihelných bloků, kdy za pouţití bloků o menší 

tloušťce v kombinaci s tepelným izolantem získáme poţadované vlastnosti.  

Oběmi variantami se budeme dále zabývat a zjistíme tak, která z nich je výhodnější. 

Zjistíme tak i to, zda je výhodnější provedení zateplovacího systému z desek 

z extrudováneho polystyrénu nebo z desek z minerálních vláken. 
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3. Metodika řešení bakalářské práce  

3.1. Charakteristika vstupních údajů 

 

Tato bakalářská práce řeší problematiku obvodového pláště. Jsou navrţeny tři 

varianty řešení obvodového pláště. Navíc si ukáţeme, zda můţeme zmenšit tloušťku 

obvodových stěn, aniţ by došlo ke zhoršení jejich tepelně – technických vlastností. 

 

a) První varianta  

Při této variantě je obvodový plášť tvořen cihelnými bloky ze systému 

POROTHERM. Tyto bloky jsou opatřeny perem a dráţkou. Tloušťka bloků je 440 

mm. Bloky jsou vyzdívány na maltu POROTHERM TM. Zdivo je opatřeno 

z vnější i z vnitřní strany maltou POROTHERM Universal o tloušťce 10 mm. 

Celková tloušťka stěny v tomto případě je 460 mm. Podrobné hodnoty součinitele 

tepelné vodivosti λ a výslednou hodnotu součinitele prostupu tepla se dozvíme 

v protokolu z programu TEPLO 2007, přehledné zhodnocení pak v následné 

tabulce č.1. 

 

b) Druhá varianta 

Při této variantě je obvodový plášť tvořen cihelnými bloky ze systému 

POROTHERM. Tyto bloky jsou opatřeny perem a dráţkou. Tloušťka bloků je 300 

mm. Bloky jsou vyzdívány na maltu POROTHERM TM. Na zdivo je z vnitřní 

strany provedena omítka POROTHERM Universal. Z vnější strany je na zdivo 

přikotven kontaktní zateplovací systém s deskami z extrudovaného polystyrenu 

tloušťky 140 mm. Celá skladba obvodového pláště je doplněna vrstvami 

zateplovacího systému a finální omítkou. Podrobná skladba a hodnoty z ní 

vyplývající jsou uvedeny v tabulce č.1. 

 

c) Třetí varianta 

Při této variantě je ve skladbě kontaktního zateplovacího systému nahrazen 

extrudovaný polystyren deskami z minerálních vláken. Tyto desky jsou tloušťky 

140 mm. Podrobná skladba a hodnoty z ní vyplývající jsou uvedeny v tabulce č.1. 
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 Dále si ukáţeme proč je u varianty č.2 a č.3 nutné pouţití kontaktního 

zateplovacího systému, tedy vyhodnotíme skladbu obvodového pláště, který bude 

tvořen cihelnými bloky POROTHERM 30 P+D při tloušťce obvodového zdiva 300 

mm. Cihelné bloky budou stejně jako u prvního případu vyzdívány na maltu 

POROTHERM TM a z vnější i z vnitřní strany budou opatřeny omítkou 

POROTHERM Universal o tl.10 mm.  

 

 

3.2. Vyhodnocení vstupních údajů 

 

V této části si porovnáme jednotlivé varianty řešení. Varianty porovnáváme 

z hlediska tepelně – technického a to v programu TEPLO 2007. Na závěr je umístěna 

přehledná tabulka porovnávající hodnoty součinitele prostupu tepla U. 

 

a) První varianta 

 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2007 
 
 
 

 Název úlohy :  Obvodové zdivo tl. 440 mm 
 Zpracovatel :  Adamusová 
 Zakázka :   
 Datum :  4/2011 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 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  Porotherm 40 P   0.4400    0.1500   960.0    800.0         7.0   0.0000 
  3  Porotherm Univ   0.0100    0.8000   840.0   1450.0        14.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
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         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 :    18.6 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    18.6   61.9  1325.9    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    18.6   64.7  1385.8    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    18.6   65.3  1398.7     3.3   79.4   614.3 
    4        30    19.6   62.8  1431.7     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   62.8  1523.0    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   66.0  1600.6    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   67.6  1639.4    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   67.0  1624.9    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   63.1  1530.3    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    19.6   63.2  1440.8     9.0   76.8   881.2 
   11        30    18.6   65.3  1398.7     3.8   79.2   634.8 
   12        31    18.6   65.0  1392.3    -0.4   80.5   475.5 
           
 

 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 :         2.96 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.32 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.34 / 0.37 / 0.42 / 0.52 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 :    1.8E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        815.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         21.6 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        16.01 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.923 
 
 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    14.6   0.807    11.2   0.644    17.0   0.923    68.5 
    2    15.3   0.826    11.8   0.647    17.1   0.923    71.0 
    3    15.4   0.791    12.0   0.566    17.4   0.923    70.3 
    4    15.8   0.663    12.3   0.361    18.7   0.923    66.3 
    5    16.7   0.470    13.3  ------    20.0   0.923    65.0 
    6    17.5   0.265    14.0  ------    20.3   0.923    67.3 
    7    17.9   0.034    14.4  ------    20.4   0.923    68.5 
    8    17.8   0.137    14.3  ------    20.3   0.923    68.1 
    9    16.8   0.458    13.3  ------    20.1   0.923    65.2 
   10    15.9   0.647    12.4   0.322    18.8   0.923    66.5 
   11    15.4   0.784    12.0   0.552    17.5   0.923    70.1 
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   12    15.3   0.828    11.9   0.647    17.1   0.923    71.3 
           

 

 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     e 
         

 tepl.[C]:   16.0   15.9  -14.5  -14.6 
 p [Pa]:   1178   1135    182    138 
 p,sat [Pa]:   1819   1804    173    171 
 
 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   0.3081    0.4074   2.860E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.020 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       4.123 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 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 2007 

 
 
 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodové zdivo tl. 440 mm 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  18,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  18,6 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 40 P+D na maltu Por  0,440       0,150  7,0 
   3  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,783+0,000 = 0,783 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,923 
  

  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. 
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  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,32 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% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 10,560 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm 40 P+D na maltu lehk). 
  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 = 0,0197 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 4,1232 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 2007, (c) 2006 Svoboda Software 

 

 

b)  Druhá varianta 

 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2007 
 
 
 

 Název úlohy :  Obvodové zdivo s extrudovaným polystyrenem 
 Zpracovatel :  Adamusová 
 Zakázka :   
 Datum :  4/2011 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 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  Porotherm 30 P   0.3000    0.2500   960.0    900.0         8.0   0.0000 
  3  Lepící malta    0.0200    0.3000   840.0    520.0        20.0   0.0000 
  4  Pěnový polysty   0.1400    0.0330  1270.0     35.0        70.0   0.0000 
  5  Lepící malta   0.0200    0.7000   840.0   1300.0        40.0   0.0000 



Bakalářská práce  VŠB – TU Ostrava 

Technologický postup stavebních prací objektu bytového domu Fakulta stavební 

   

54 

 

  6  Omítka silikato   0.0200    0.8000   840.0   1750.0        50.0   0.0000 
 
 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 :    18.6 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    18.6   61.9  1325.9    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    18.6   64.7  1385.8    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    18.6   65.3  1398.7     3.3   79.4   614.3 
    4        30    19.6   62.8  1431.7     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   62.8  1523.0    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   66.0  1600.6    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   67.6  1639.4    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   67.0  1624.9    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   63.1  1530.3    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    19.6   63.2  1440.8     9.0   76.8   881.2 
   11        30    18.6   65.3  1398.7     3.8   79.2   634.8 
   12        31    18.6   65.0  1392.3    -0.4   80.5   475.5 
           
 

 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 :         5.58 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.17 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 :    7.7E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        908.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         16.8 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        17.17 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.957 
 
 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    14.6   0.807    11.2   0.644    17.7   0.957    65.5 
    2    15.3   0.826    11.8   0.647    17.8   0.957    68.1 
    3    15.4   0.791    12.0   0.566    17.9   0.957    68.0 
    4    15.8   0.663    12.3   0.361    19.1   0.957    64.7 
    5    16.7   0.470    13.3  ------    20.3   0.957    64.0 
    6    17.5   0.265    14.0  ------    20.4   0.957    66.7 
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    7    17.9   0.034    14.4  ------    20.5   0.957    68.1 
    8    17.8   0.137    14.3  ------    20.5   0.957    67.6 
    9    16.8   0.458    13.3  ------    20.3   0.957    64.3 
   10    15.9   0.647    12.4   0.322    19.1   0.957    65.0 
   11    15.4   0.784    12.0   0.552    18.0   0.957    67.9 
   12    15.3   0.828    11.9   0.647    17.8   0.957    68.4 
           

 

 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]:   17.2   17.1   10.2    9.8  -14.5  -14.6  -14.8 
 p [Pa]:   1178   1168    996    968    267    210    138 
 p,sat [Pa]:   1957   1948   1246   1214    173    171    168 
 
 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   0.4157    0.4700   1.355E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.022 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       1.109 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 dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

   1   0.4700    0.4700   4.98E-0010     0.0013 
   2    ---       ---    -1.71E-0009     0.0000 
   3    ---       ---        ---          ---   
   4    ---       ---        ---          ---   
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
  12    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0013 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2007 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodové zdivo s extrudovaným polystyrenem 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  18,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  18,6 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 30 P+D tř. 900  0,300       0,250  8,0 
   3  Lepící malta  - terče   0,020       0,300  20,0 
   4  Pěnový polystyren 5 (po roce 2  0,140       0,033  70,0 
   5  Lepící malta plnoplošně  0,020       0,700  40,0 
   6  Omítka silikátová  0,020       0,800  50,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,783+0,000 = 0,783 
  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. 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 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% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,147 kg/m2,rok 
  (materiál: Pěnový polystyren 5 (po roce 2). 
  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 = 0,0218 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,1090 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 2007, (c) 2006 Svoboda Software 
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c) Třetí varianta 

 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2007 
 
 

 Název úlohy :  Obvodové zdivo s minerální vatou 
 Zpracovatel :  Adamusová 
 Zakázka :   
 Datum :  4/2011 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 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  Porotherm 30 P   0.3000    0.2500   960.0    900.0         8.0   0.0000 
  3  Lepící malta    0.0200    0.0330  1270.0     35.0        70.0   0.0000 
  4  Minerální vlák   0.1400    0.0490  1150.0    150.0         5.0   0.0000 
  5  Lepící malta    0.0200    0.7000   840.0   1300.0        40.0   0.0000 
  6  Omítka silikát   0.0200    0.8000   840.0   1750.0        50.0   0.0000 
 
 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 :    18.6 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    18.6   61.9  1325.9    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    18.6   64.7  1385.8    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    18.6   65.3  1398.7     3.3   79.4   614.3 
    4        30    19.6   62.8  1431.7     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   62.8  1523.0    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   66.0  1600.6    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   67.6  1639.4    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   67.0  1624.9    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   63.1  1530.3    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    19.6   63.2  1440.8     9.0   76.8   881.2 
   11        30    18.6   65.3  1398.7     3.8   79.2   634.8 
   12        31    18.6   65.0  1392.3    -0.4   80.5   475.5 
           

 

 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 
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 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :         4.73 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.20 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 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 :    3.4E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        893.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         19.2 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        16.93 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.950 
 
 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    14.6   0.807    11.2   0.644    17.6   0.950    66.1 
    2    15.3   0.826    11.8   0.647    17.6   0.950    68.7 
    3    15.4   0.791    12.0   0.566    17.8   0.950    68.5 
    4    15.8   0.663    12.3   0.361    19.0   0.950    65.1 
    5    16.7   0.470    13.3  ------    20.2   0.950    64.2 
    6    17.5   0.265    14.0  ------    20.4   0.950    66.9 
    7    17.9   0.034    14.4  ------    20.5   0.950    68.2 
    8    17.8   0.137    14.3  ------    20.4   0.950    67.7 
    9    16.8   0.458    13.3  ------    20.3   0.950    64.5 
   10    15.9   0.647    12.4   0.322    19.1   0.950    65.3 
   11    15.4   0.784    12.0   0.552    17.9   0.950    68.4 
   12    15.3   0.828    11.9   0.647    17.7   0.950    69.0 
           

 

 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]:   16.9   16.8    8.8    4.8  -14.4  -14.6  -14.7 
 p [Pa]:   1178   1155    768    542    429    300    138 
 p,sat [Pa]:   1928   1917   1133    857    175    172    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   0.4700    0.4700   3.924E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.156 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       1.271 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C. 
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 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 

 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  11   0.4700    0.4700   4.79E-0009     0.0124 
  12   0.4700    0.4700   1.91E-0008     0.0635 
   1   0.4700    0.4700   2.22E-0008     0.0230 
   2   0.4700    0.4700   1.95E-0008     0.0703 
   3   0.4700    0.4700   6.80E-0009     0.0885 
   4   0.4700    0.4700  -1.51E-0008     0.0494 
   5   0.4700    0.4700  -4.62E-0008     0.0257 
   6    ---       ---    -7.18E-0008     0.0000 
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0885 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2007 
 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodové zdivo s minerální vatou 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  18,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  18,6 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 30 P+D tř. 900  0,300       0,250  8,0 
   3  Lepící malta terče na  0,020       0,033  70,0 
   4  Minerální vlákna 5 (po roce 20  0,140       0,049  5,0 
   5  Lepící malta plnoplošně  0,020       0,700  40,0 
   6  Omítka silikátová  0,020       0,800  50,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,783+0,000 = 0,783 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,950 
  

  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. 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
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 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% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 
  zóna č. 1: 0,630 kg/m2,rok (materiál: Minerální vlákna 5 (po roce 20). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
  Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0885 kg/m2 
   Na konci modelového roku je zóna suchá. 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl = 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software 

 

 

 Poslední varianta, kdy není pouţit kontaktní zateplovací systém a tloušťka zdiva je 

pouze 300 mm. 

 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2007 
 
 

 Název úlohy :  Obvodové zdivo tl. 300 mm 
 Zpracovatel :  Adamusová 
 Zakázka :   
 Datum :  4/2011 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 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  Porotherm 30 P   0.3000    0.2500   960.0    900.0         8.0   0.0000 
  3  Porotherm Univ   0.0100    0.8000   840.0   1450.0        14.0   0.0000 
 
 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 
 



Bakalářská práce  VŠB – TU Ostrava 

Technologický postup stavebních prací objektu bytového domu Fakulta stavební 

   

54 

 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    18.6 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    18.6   61.9  1325.9    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    18.6   64.7  1385.8    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    18.6   65.3  1398.7     3.3   79.4   614.3 
    4        30    19.6   62.8  1431.7     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   62.8  1523.0    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   66.0  1600.6    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   67.6  1639.4    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   67.0  1624.9    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   63.1  1530.3    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    19.6   63.2  1440.8     9.0   76.8   881.2 
   11        30    18.6   65.3  1398.7     3.8   79.2   634.8 
   12        31    18.6   65.0  1392.3    -0.4   80.5   475.5 
           
 

 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 :         1.23 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.72 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.74 / 0.77 / 0.82 / 0.92 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 :    1.4E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         48.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.8 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        13.06 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.835 
 
 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    14.6   0.807    11.2   0.644    15.2   0.835    77.0 
    2    15.3   0.826    11.8   0.647    15.4   0.835    79.1 
    3    15.4   0.791    12.0   0.566    16.1   0.835    76.6 
    4    15.8   0.663    12.3   0.361    17.7   0.835    70.6 
    5    16.7   0.470    13.3  ------    19.4   0.835    67.7 
    6    17.5   0.265    14.0  ------    19.9   0.835    68.9 
    7    17.9   0.034    14.4  ------    20.1   0.835    69.6 
    8    17.8   0.137    14.3  ------    20.1   0.835    69.3 
    9    16.8   0.458    13.3  ------    19.4   0.835    67.8 
   10    15.9   0.647    12.4   0.322    17.9   0.835    70.5 
   11    15.4   0.784    12.0   0.552    16.2   0.835    76.2 
   12    15.3   0.828    11.9   0.647    15.5   0.835    79.3 
           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
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 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         

 tepl.[C]:   13.1   12.8  -13.8  -14.1 
 p [Pa]:   1178   1124    193    138 
 p,sat [Pa]:   1502   1475    183    179 
 
 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   0.1866    0.2711   4.018E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.030 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       4.438 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 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 2007 

 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodové zdivo tl. 300 mm 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  18,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  18,6 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 30 P+D tř. 900  0,300       0,250  8,0 
   3  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,783+0,000 = 0,783 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,835 
  

  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. 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,72 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
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 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% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 8,100 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm 30 P+D tř. 900). 
  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 = 0,0304 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 4,4377 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 2007, (c) 2006 Svoboda Software 
 

 

Nyní můţeme na základě výstupů z programu teplo provést zhodnocení jednotlivých variant 

řešení, viz. Tabulka č.1. 

 

Tabulka č.1 

Varinata Skladba konstrukce Poţadované 

Un (W/m2K) 

Vypočtené  

U (W/m2K) 

Vyhodnocení  

Un > U 

Varianta 

č.1 

Omítka POROTHERM Universal – 10 mm 

Cih. bloky POROTHERM 44 P+D – 440 mm 

Omítka POROTHERM Universal – 10 mm 

0,38 0,32 

Navrţená 

varianta 

vyhovuje  

Varianta 

č.2 

Omítka POROTHERM Universal – 10 mm 

Cih. bloky POROTHERM 44 P+D – 440 mm 

Lepidlo – terče – 20 mm 

Polystyren EPS 70F – 140 mm 

Lepidlo – plnoplošně – 20 mm 

Silikátová omítka – 20 mm 

0,38 0,17 

Navrţená 

varianta 

vyhovuje 

Varianta 

č.3 

Omítka POROTHERM Universal – 10 mm 

Cih. bloky POROTHERM 44 P+D – 440 mm 

Lepidlo – terče – 20 mm 

Desky z minerálních vláken – 140 mm 

Lepidlo – plnoplošně – 20 mm 

Silikátová omítka – 20 mm 

0,38 0,20 

Navrţená 

varianta 

vyhovuje 

Varianta 

na ukázku 

Omítka POROTHERM Universal – 10 mm 

Cih. bloky POROTHERM 30 P+D – 300 mm 

Omítka POROTHERM Universal – 10 mm 

0,38 0,72 

Navrţená 

varianta 

nevyhovuje 
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3.3. Volba metody řešení 

 

Z tabulky č.1 je zřejmé, ţe nejvýhodnější by bylo vyuţití druhé varianty. Tedy té, 

která počítá s kontaktním zateplovacím systémem z extrudovaného polystyrénu. Druhou 

nejvýhodnější se ukázala varianta č.3 vyuţívající desky z minerálních vláken.  

Jak se ukázalo varianta, kdy jsou vyuţity cihelné bloky tloušťky 440 mm také 

vyhovuje. A dle předpokladu nevyhověla varianta, kdy byly pouţity cihelné bloky tloušťky 

300 mm.  

Z toho zjištění je patrné, ţe při výstavbě nových objektů máme dvě moţnosti řešení 

obvodového pláště. Buď si vybereme tu, kdy provedeme co nejširší obvodové zdivo a tím 

pádem je podmínka pro součinitel prostupu tepla splněn. Sice je splněna podmínka, ţe 

normová hodnota má být menší neţ vypočtená, ale nesplňuje to podmínku pro doporučenou 

hodnotu, kdy by U muselo být rovno nebo menší neţ 0,23 W/m2K. Splněním této podmínky 

by došlo ještě k většímu sníţení energetické náročnosti budovy a tím i většímu sníţení 

nákladů. 

Varianta s KZS splňuje obě dvě podmínky. Z tohoto pohledu se jeví tato varianta jako 

výhodnější. Obě tyto varianty ještě zhodnotíme z hlediska ceny. A to sice díky vypracovaným 

orientačním rozpočtům. Tyto rozpočty jsou orientační, protoţe počítají pouze s obvodovým 

pláštěm. Nezabývají se stavbou jako celku, ale pouze zhodnocují obě varianty provedení 

obvodových plášťů.  

Nyní si však ukáţeme, jak se takový KZS provádí, v následující kapitole jsou 

zohledněny všechny poţadavky, které musí být splněny před prováděním KZS.    

 

3.4. Kontaktní zateplovací systém 

 

Před začátkem provádění prací na KZS je nutno provést několik kroků, abychom 

mohli přejít k samotné realizaci. Na samotném začátku ať uţ jde o opravu stávajícího objektu 

anebo o zateplování novostavby, musíme provést vizuální prohlídku objektu. Ta je nutná, 

abychom zjistili, zda je objekt v pořádku po statické stránce. Nenacházejí – li se na objektu 

ţádné trhliny ani praskliny znamená to, ţe je objekt v pořádku. V opačném případě musíme 

zjistit, zda se jedná o trhliny aktivní nebo ne. Tuto skutečnost zjistíme pomocí sádrových 

plomb. V případě, ţe zůstanou v pořádku, jedná se o trhliny neaktivní. O jaké trhliny se jedná, 
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můţeme zjistit i pohledem a to zda trhliny obsahují nebo neobsahují prach. Nacházejí – li se 

na objektu vlasové praskliny nejedná se o praskliny nebezpečné.      

 Dále prověřujeme pevnost a přídrţnost původní povrchové úpravy a to poklepem u 

omítky a seškrábáním u nátěru. Vyduté a nepřídrţné části musíme odstranit. 

Před započetím samotných prací je nutné, aby byly dokončeny následující práce. 

Zdivo stěn, které budeme zateplovat, musí být dostatečné nosné, suché bez separačních 

prostředků a bez prachu. Na zdivu se nesmí vyskytovat plísně, výkvěty, mechy a řasy. U 

zasolených povrchů je nutné provést průzkum a analýzu příčin zasolení. 

 U reţného zdiva je velmi důleţité vyplnit propustné (otevřené) loţné i styčné spáry 

zdiva a to buď izolační pěnou nebo maltou [1].  

 

 

3.4.1. Podmínky provádění KZS 

 

Základem kontaktního zateplovacího systému jsou izolační desky z pěnového 

(extrudovaného) polystyrénu, tyto desky se kladou z vnější strany obvodových konstrukcí na 

fasádu.  

Nejen při samotném provádění, ale také při tuhnutí izolačního systému musí být 

teplota vzduchu, podkladu i teplota vlastních materiálů a výrobků min. +5°C. Vzhledem 

k tomu, ţe tuto teplotu musíme zajistit i po dobu tuhnutí, je nutné brát v úvahu i noční poklesy 

teplot. Na druhé straně se nedoporučuje provádět kontaktní zateplovací systém při teplotách 

vyšších neţ +30°C. Tyto teploty není moţné nijak výrazně ovlivnit, do jednotlivých 

komponentů totiţ není dovoleno přidávat ţádné chemické přísady, např. proti zamrznutí.  

Dále je během provádění a tuhnutí izolačního systému nutné zabezpečit plochu proti 

přímému slunečnímu záření, proti působení silného větru a silného deště. Toto zabezpečení je 

vhodné provádět ochrannou textilií nebo fólií připevněnou z vnější strany lešení.  

  

Před samotným prováděním tepelně izolačního systému je třeba odstranit případná 

místa tepelných mostů. Tyto místa jsou především u ostění kolem otvorů, parapetů, balkonů, 

teras, atik, soklů apod. 
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Co je to tepelný most? Tepelný most vzniká tam, kde jsou vzájemně spojeny stavební 

materiály různé tepelné vodivosti. Tam kde neizolované prvky zasahují do izolovaných 

oblastí nebo kde jsou stěny dimenzovány konstrukčně slabší a tím pádem také tepelně slabší.  

 Správná izolace tepelných mostů by měla být dodrţena, protoţe v opačném případě 

hrozí riziko vzniku zbytečných problémů. Neizolovaný tepelný most má niţší teplotu 

vnitřního povrchu, coţ negativně ovlivňuje tepelnou pohodu uvnitř místnosti a tím můţe dojít 

ke kondenzaci, k vlhkosti a k následnému růstu plísní, popřípadě ke vzniku prasklin atd. 

 

 

 

Nebezpečné tepelné mosty 
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Obrázky nebezpečných tepelných mostů byly použity z firemní publikace firmy KABE 

FARBEN „Kontaktní systém vnější tepelné izolace budov“ 

 

 Především u starých objektů není úplně moţné všechny detaily, kde dochází 

k tepelným mostům úplně odstranit, je však moţné tato místa účinně redukovat.  

 

 Zásady pro provádění v místech tepelných mostů: 

 

a) Provedení u ostění a překladů – jak ostění, tak překlady u oken a dveří se musí 

izolovat. Izolaci provádíme i v případě, ţe tloušťka izolace je menší neţ u obvodové 

konstrukce. Tloušťka izolace u ostění u starších budov činí obvykle 2-3 cm. 

b) Provedení u okenních parapetů – pod parapet dáváme izolační desku ve spádu.  
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c) Provedení u plochých střech – při provádění tepelné izolace obvodových stěn musíme 

také izolovat plochou střechu, abychom zabránili vzniku tepelných mostů 

d) Provedení izolace stropů sklepa – strop sklepa izolujeme dodatečně izolací     

o odpovídající tloušťce.  

e) Provedení u soklu – u soklů se tepelná izolace zatahuje minimálně 1 m pod podlahu 

přízemí. Jestliţe je přízemí jen o něco málo výše neţ terén, zatahujeme tepelnou 

izolaci 40 – 60 cm do půdy.  

 

Místa se stálou vlhkostí jako například chodníkové cesty, obklady musíme ukončit tak, 

aby nepropouštěly vodní kapky, například je musíme opatřit soklovou lištou. 

 V případě, kdy zapouštíme tepelně izolační desky do země (např. u soklu), 

tak pouţíváme desky z nenasákavého a extrudovaného polystyrenu. Tyto desky musí být 

nad terén vytaţeny minimálně 20 – 30 cm [1]. 

 

 

3.4.2. Zařízení staveniště 

 

Musíme zajistit prostor pro zařízení staveniště. Při menším rozsahu prací je nutné 

zajistit minimálně prostor pro skladování, v tomto prostoru se skladují materiály a výrobky 

nutné k samotné realizaci. Výrobky a materiály se přepravují a skladují v původním obalu, při 

skladování a manipulaci je nutné dbát na to, aby se obaly nepoškodily a tím nedošlo 

k poškození samotného materiálu. Skladovacím prostorem můţe být garáţ, sklep popřípadě 

přístřešek nebo jiný prostor, který bude chránit materiál a výrobky před nepříznivým vlivem 

počasí po celou dobu realizace. 

Dalším poţadavek, který musíme splnit před realizací je zajištění přívodu vody  

a elektrické energie.  

Pracovní skupině, která má minimálně 4 členy při jedné četě, musíme zajistit prostor 

k všeobecnému vyuţití. Musíme počítat s tím, ţe pracovníci tráví na stavbě celý pracovní den 

a tudíţ musí mít zajištěn prostor, kde můţou trávit polední přestávku, ale také prostor  

pro hygienu. 
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3.4.3. Lešení 

 

V neposlední řadě musíme zajistit lešení. To musí odpovídat stavebním  

a bezpečnostním předpisům. Musí být čisté a umoţňovat bezpečnou chůzi a pohyb po něm. 

Vzdálenost mezi fasádou a lešením je důleţité dostatečně změřit, neboť po umístění tepelně 

izolačních desek se tato vzdálenost výrazně zmenší.  

Hmoţdinky pro kotvící prvky lešení musí být zakotveny ve spádu směrem ven, mírně 

dolů, aby se zabránilo přivádění vody do konstrukce v místě ukotvení. Po dokončení prací 

(povrchové úpravy) musíme zabránit odstřikování deště od lešení, aby nedošlo ke znečištění 

fasády. Demontáţ lešení musíme provádět se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k poškození 

zateplovacího systému.  

Okenní a dveřní otvory, balkóny a přístřešky musí být chráněny před znečištěním 

zakrytím fólií nebo textilií. 

 

3.4.4. Rovinnost 

 

 Rovinnost podkladu se poţaduje 10 mm na délku 2m, doporučuje se však 5 mm.  

Jsou – li nerovnosti větší, pak se doporučuje je vyspravit. K vyspravení nerovností se pouţívá 

vápeno-cementová, cementová nebo polymer-cementová malta. Jsou- li nerovnosti větší, pak 

se doporučuje provést místní podlepení příslušnou tloušťkou izolantu. Na změnu tloušťky 

izolantu je nutné pamatovat při volbě délky kotev.  

 Svislost podkladu se poţaduje 20 mm, nejvýše však 1/500 výšky. 

 Podklad se doporučuje před započetím prací důkladně omýt tlakovou vodou. Je – li to 

nutné pouţijí se vhodné čistící prostředky a následně se povrch opláchne čistou vodou. 

 Jak u novostaveb, tak u starých objektů musí být izolované poklady dostatečně suché. 

Přípustný obsah vlhkosti zdiva, síla zdi a síla izolační desky musí být odsouhlasena [1]. 
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3.4.5. Prvky na povrchu  

 

 Všechny prvky, které byly osazeny na původním povrchu se musí demontovat a je 

nutné připravit nové prvky. Novými prvky jsou oplechování parapetů, říms, atik aj. Dále je 

nutné připravit nové kotvení původních prvků, jedná se zejména o úchyty dešťových svodů, 

kotvení hromosvodu. Nové kotvení musí respektovat novou polohu vnějšího povrchu. 

 

 Před osazením parapetních desek je třeba vylepit loţnou plochu podkladu tepelným 

izolantem ve spádu s povrchem opatřeným výztuţnou síťovinou (perlinkou) a výztuţnou 

stěrkou. Parapetní desky je vhodné osadit do montáţní pěny se sklonem od okna. Můţeme 

pouţít připojovací profil pro připojení omítky pod parapet. 

 Všechny vodorovné prvky, které procházejí napříč izolačními deskami, musí mít 

mírný sklon dolů, aby bylo zabezpečeno odtékání dešťových sráţek.  

Průčelní okapní hrana vodorovných prvků musí být odsazená 30-40 mm před 

povrchovou úpravu, tzn. parapetní desky, oplechovaní říms, atik apod. Spára mezi 

prostupujícím prvkem a izolačním systémem musí být upravena tak, aby do izolačního 

systému nemohla vniknout voda, to zabezpečíme pomocí pruţného tmele, ten pouţijeme i pro 

ukončení izolačního systému. 

 Musíme také připravit nové ventilační mříţky, zvonková tabla, schránky na dopisy, 

sušáky, antény, čidla bezpečnostních systémů, elektrorozvody, vnější osvětlení apod.   

 

Také musíme nainstalovat nové prvky související s tepelně izolačním systémem. Jedná 

se zejména o instalaci oplechování markýzy či římsy z důvodu protipoţární ochrany.   

Dále se jedná o instalaci zakládací lišty s tloušťkou vodorovné pásnice rovné tloušťce 

izolantu včetně povrchové úpravy. Tato lišta se kotví do podkladu hmoţdinkami v rozteči 

min. 300 mm. V případě nerovností je vyrovnáváme pomocí podloţek, které umísťujeme 

v místě kotvení. Zakládací lištu umísťujeme do výšky tak, aby bylo zamezeno tepelnému 

mostu v místě podlahy, tzn. řídíme se podmínkami, které jiţ byly uvedeny výše. 

 

Dále musíme zkontrolovat ostění oken a to zda je v oblasti ostění dostatek prostoru 

(alespoň 2-3 cm) pro umístění zateplovacího systému. V opačném případě se musí povrchová 

vrstva ostění odstranit do dostatečné hloubky, aby bylo moţné zateplení ostění provést. 
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Nyní jsme provedli všechny kroky, které musí předcházet samotnému provádění 

(lepení) tepelně izolačního systému. Můţeme tedy přejít k vlastnímu provádění [1]. 

 

 

3.4.6. Lepení tepelně izolačních desek 

 

Lepení se provádí pomocí lepícího tmele, ten se pouţívá jak pro lepení jednotlivých 

tepelně izolačních desek, tak jako stěrková hmota pro armovací tkaninu (perlinku). Tento tmel 

se dodává v papírových pytlích jako sypká směs. Před jeho nanášením je jej proto nutné 

rozmíchat s vodou, pomocí míchací vrtule, v nádobě. Na jeden pytel (25 kg) připadá 6l vody. 

Hmota se dobře promíchá, aby byla hustá a plastická. Po tomto promíchání ji necháme 10 

minut stát a poté ještě jednou promícháme a můţeme ji dále zpracovávat. Lepící tmel musíme 

zpracovat do dvou hodin od rozmíchání.    

 Lepení jednotlivých tepelně izolačních desek se provede tak, ţe se lepící tmel nanese 

po obvodě desky v pásu širokém 50 – 80 mm a ve středu desky se nanesou dva pásy nebo 3 – 

4 placky (louţe, buchty) v tloušťce 15 – 30 mm podle rovinatosti podkladu. Poté se tmel 

rozetře špachtlí kolem okrajů na tloušťku 1 – 2 cm do plochy desky, čímţ se vytvoří prostor, 

kam se tmel vytlačí, po přilepení na fasádu, aniţ by zasahoval do styku jednotlivých desek. 

Tímto se také odstraní nerovnosti podkladu, coţ kontrolujeme 2m latí, olovnicí nebo 

vodováhou, popřípadě jinou metodou. Kaţdou desku, kterou klademe, kontrolujeme, zda je 

v rovině. Zvlášť důleţité je to u první řady desek. Ke správnému zaloţení první řady nám 

napomáhá zakládací lišta.  

 Zakládací lišta musí být přesazena přes nároţí nejméně o 200 mm, další lišta se 

napojuje vţdy s 2-3 mm překrytím. Vzájemné propojení navazujících zakládacích lišt je 

vhodné opatřit dilatačním spojovacím prvkem. Tepelný izolant, který je opatřený na rubové 

straně lepící maltou musí dolehnout k přednímu lící zakládací lišty, nesmí být do ní zapuštěn 

ani ji přesahovat, tzn. musí být spolu v rovině. 

  

 Jednotlivé desky tepelně izolačního systému se kladou po řadách odspodu nahoru 

s tím, ţe delší strana je umístěna ve vodorovném směru. Desky se k sobě kladou na doraz, na 

vazbu, jednotlivé svislé spáry jsou mezi sebou vystřídány.  
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Jedinou výjimkou je lepení desek u soklu. V tomto případě se desky kladou od 

soklové lišty (nebo latě) směrem dolů. 

Na nároţích musí být zajištěno prostřídání jednotlivých desek po řadách tzn. na vazbu.  

U dveřních a okenních otvorů se desky kladou tak, aby kříţení jednotlivých spár desek 

nesplývalo s rohem otvoru v konstrukci. 

Spáry tepelně izolačních desek by měly přesahovat souběţné trhliny a praskliny 

v podkladu minimálně o 100 mm. Stejně tak od výškových změn líce podkladu nebo od styku 

různých materiálů v podkladu. Pokud tyto spáry leţí blíţe, pak musíme tento styk přemostit 

silnější nebo zdvojenou vrstvou výztuţné síťoviny s přesahem minimálně 100 mm. 

V nároţí a u ostění oken a dveří je vhodné ponechat u desek přesah, tento přesah by 

měl být 5 – 10 mm oproti konečné hrany rohu. Po min. 1 dni (vytvrdnutí) se tento přesah 

zbrousí.  

Velikost spár mezi jednotlivými tepelně izolačními deskami se snaţíme co nejvíce 

eliminovat a to tak, ţe se snaţíme o co nejpřesnější kladení, tomu pomůţeme co 

nejpřesnějším řezáním, je-li to nutné. Spáry které jsou širší neţ 2 mm vyplňujeme buď 

montáţní polyuretanovou pěnou nebo přířezy tepelného izolantu. Musíme předejít vniknutí 

vodivého materiálu do spár, tímto vodivým materiálem můţe být např. ztuţující stěrka. 

Po dokonalém zatvrdnutí lepícího tmelu, coţ je obvykle do 2 dnů se dokončí úprava 

rovinatosti povrchu přebroušením vrstvy tepelně izolačních desek pomocí hladítka s brusným 

papírem. Není – li nejpozději do 14 po nalepení tepelně izolačních desek provedena výztuţná 

vrstva  je nutné povrch znovu přebrousit. 

 

 Tepelně izolační desky je nutné mechanicky kotvit. Toto kotvení se provádí pomocí 

talířových hmoţdinek. Tyto hmoţdinky se provádí po provedení tepelně izolačních desek a po 

zatvrdnutí lepícího tmele, tedy ne dříve neţ po dvou dnech od nalepení desek, protoţe 

upevňování pomocí hmoţdinek nesmí narušit rovinatost desek. 

 Kotvení pomocí hmoţdinek není nutné provádět vţdy, výjimkou jsou však budovy do 

8m, které mají podklad s ověřenou únosností, nebo mají nové podkladní omítky. I v těchto 

případech se však doporučuje provést kotvení u nároţí a v místě ukončení u střechy.  

 V dnešní praxi se však více vyskytuje druhý případ a to ten, kdy se kotvy pouţívají. 

V tomto případě se kotví celá plochy kontaktního zateplovacího systému. 
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 Obvykle se navrhuje provedení minimálně 4 ks hmoţdinek na 1 m2, hmoţdinky se 

umisťují do rohů izolačních desek, popřípadě 1 – 2 hmoţdinky se umístí do plochy desky 

(uprostřed). Na nároţních se s rostoucí výškou zvyšuje počet hmoţdinek. Ten se musí zvýšit 

nejméně o polovinu, doporučuje se však jejich zvýšení na dvojnásobek. Přesněji se tento 

počet určuje statickým výpočtem.  

 Vzdálenost hmoţdinek od nároţí by neměla být menší neţ 400 mm. Hmoţdinky by 

měly být ukotveny do nosné konstrukce minimálně 40 mm. U méně únosných podkladů jako 

jsou duté nebo děrované cihly je hloubka kotvení minimálně 90 mm. Průměr hmoţdinek  

je minimálně 8 – 10 mm.  

  Před osazením hmoţdinek do tepelně izolačních desek se do nich vyfrézují otvory 

pomocí frézovacího nástavce. Tento nástavec se připevní k jakékoli elektrické vrtačce s 

příklepem. Do takto připraveného otvoru se vloţí hmoţdinka. Hmoţdinka je osazena 20 mm 

pod líc fasády. Tento výškový rozdíl (otvor) se utěsní polystyrénovou zátkou. Po osazení a 

utěsnění hmoţdinek se celý povrch ručně přebrousí. Tento postup, kdy se hmoţdinky 

zapouštějí lze vyuţít při tlouště izolantu nad 5 cm.  

 V případě, kdy má tepelný izolant menší tloušťku se hmoţdinky zatloukají přímo do 

tepelně izolačních desek a to do hloubky cca. 3 mm. Nerovnosti, které takto vzniknou se musí 

poté přetmelit stěrkovacím tmelem a přebrousit. 

 

 Dle Normy ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních 

systému (ETICS) se rozdělují podklady z hlediska pouţití lepeného nebo mechanicky 

kotveného systému. A stanoví, ţe u mechanicky kotvených systémů je nutné pouţít nejméně 6 

ks hmoţdinek a to v T stycích a ploše, dále ţe počet kotev na nároţí a v ploše se musí 

upřesňovat pomocí statického výpočtu, který musí být součástí prováděcí dokumentace. 

 

 Po provedení hmoţdinek se musí celá fasáda ručně přebrousit brusným papírem. 

Z důvodu odstranění drobných nerovností. Přebroušení se provádí pomocí brusného papíru. 

Vybroušená fasáda se poté musí ručně očistit kartáčem, aby se odstranily případné zbytky po 

broušení (prach). Zároveň se čistí všechny přilehlé plochy (přístřešky, balkóny) a lešení od 

zbytků izolačních desek, aby se větrem tyto částice nepřilepily na vlhkou vrstvu stěrky, popř. 

na finální omítku. 
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 Před prováděním tepelné izolace je nutné osadit zakládací (soklové) lišty, dle postupů 

uvedených výše. Dále se provádí dilatační profil s výztuţnou síťovinou s přesahem 100 mm 

od dilatace, ten se osazuje mezi ukončené vrstvy tepelného izolantu  nad dilatací v podkladu 

systému.   

 Rohový profil pouţíváme pro zpevnění nároţí objektu a vnějších stran ostění oken a 

dveří, obvykle je zde také vyztuţení síťovinou s přesahem 100 mm od nároţí. Tento profil se 

osadí do svislice pomocí vodováhy popř. olovnice. 

 Začišťovací profily mají jednostrannou výztuţnou síťovinu a to šířky 100 mm, tyto 

profily se napojují na povrchovou úpravu na okenní nebo dveřní rámy. Vzájemné propojení 

lišt se provádí přeplátováním popř. pokosem. 

  

 Dalším krokem je provedení armovací tkaniny. Tato tkanina se vkládá do stěrkovacího 

tmele, jde o totoţný materiál jako je lepící tmel. Postup je následující: nejdříve se nanese 

vrstva tmele v tloušťce cca 2 – 3 mm poté se poloţí armovací tkanina a provede se 

přestěrkování další vrstvou tmele. Po přestěrkování je celková tloušťka výztuţné vrstvy 4 – 6 

mm. Usilujeme o co nejrovnoměrnější vrstvu tmele. Stěrkovací tmel se spolu s tkaninou 

provádí odshora dolů, musíme zajistit aby výztuţná tkanina leţela uprostřed stěrkovací 

hmoty. Nesmí být ani přímo na tepelně izolačních deskách ani na povrchu stěrkovacího tmele. 

Překrytí tkaniny mezi jednotlivými vrstvami je 100 mm.  Tento krok se musí provádět 

v jednom pracovním pochodu, aby nedošlo k vyznačení překladů armovací tkaniny v konečné 

vrstvě. V případě kdy to není dodrţeno můţe dojít k zaschnutí stěrky v důsledku čehoţ můţe 

vzniknou velmi tlustá vrstva anebo můţe dojít k oddělení stěrky od tkaniny.   

 Chceme-li přerušit provádění prací provedeme to následovně. Na posledním pruhu 

tkaniny stáhneme stěrku v pruhu cca 120 mm, tzn. ţe tkanina je vidět, do lepící stěrky je 

přilepená. Tento pruh nám při navazování prací poslouţí jako výztuha aniţ by se pak 

projevily nevzhledné pruhy ve finální vrstvě. 

  

 Základní nátěr je podkladovou vrstvou pro jednu z finálních omítek. Tato omítka 

můţe být silikátová, silikonová nebo akrylátová. Před jeho provedením se musí nechat 

podklad vyschnout, aplikace se nesmí provádět dříve neţ po 24 hodinách. Po vyschnutí se 

lehce přebrousí drobné nerovnosti, nesmí však dojít k odkrytí výztuţné tkaniny.  
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 Poté se provede podkladní (základní) nátěr dle druhu zvolené povrchové úpravy (krycí 

omítky).  

 Krycí omítka se nesmí provádět dříve neţ po 24 hodinách od nanesení podkladního 

nátěru. Provádí se aţ kdyţ je podklad suchý, coţ nastane za ideálních podmínek po 24 

hodinách. Jsou – li nepříznivé klimatické podmínky doba schnutí se prodluţuje.  

 Postup nanášení omítek je odshora dolů, aby se zamezilo případnému znečištění jiţ 

provedené omítky. Tloušťku vrstvy určuje zrnitost dané omítky. Ihned po zahlazení omítky se 

provádí konečná finální úprava struktury povrchu. Ucelené plochy je nutné provádět v jednom 

pracovním cyklu, aby nedošlo k pohledově nevzhledným mapám. Dlouhé přerušení prací je 

tedy nepřípustné. Krátké přerušení prací lze provést na rozhraní mezi jednotlivými barvami 

nebo na nároţích.  

 Abychom docílili, co moţná nejlepších podmínek pro vysychání omítky je vhodné 

neprovádět práce za přímého slunečního záření, popřípadě za silného větru. Doporučuje se 

postupovat podle světových stran tedy od severu k západu.  

Aby byla omítka odolná proti dešti je nutné aby vysychala minimálně 24 hodin, za 

chladnějšího počasí potřebuje dní déle. Proto ji musíme v případě nepříznivých podmínek 

chránit (např. ochrannou fólií), aby nedošlo k poškození [1]. 

Pro pochopení zásad kladení jednotlivých tepelně izolačních desek je v kapitole 6. 

umístěn výkres se schématem kladení.  

 

 

3.5. KZS s deskami z minerálních vláken – rozdíly v provádění 

 

V předchozí kapitole jsme si ukázali jak funguje zateplovací systém za pouţití tepelně 

izolačních desek z extrudovaného polystyrénu. Nyní si ukáţeme, v čem se systém liší, 

pouţijeme – li desky z minerálních vláken. 

 

Při provádění tohoto zateplovacího systému můţeme pouţít desky z minerálních 

vláken jak s podélnou, tak s příčnou orientací vláken (niţší stupeň hořlavosti, vyšší 

propustnost pro vodní páry při propustné povrchové úpravě). 

Teplota pro provádění systému musí být stejná jako v předchozím případě, tedy 

v rozmezí +5°C aţ +30°C.  Opět musíme brát v úvahu, ţe teplota musí být v tomto rozmezí 
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po celou dobu realizace i následného tuhnutí, tedy i v nočních hodinách. Do jednotlivých 

komponentů se také nesmí přidávat ţádné chemické přísady ani příměsi.  

Opět zde platí, ţe jak během provádění, tak během tvrdnutí je třeba systém chránit 

proti povětrnostním vlivům. Nejlépe upevněním ochranné fólie na lešení. 

Před samotným lepením musíme provést všechny kroky jako v předcházejícím případě 

s tím, ţe doba která je potřebná pro dokonalé vyschnutí podkladu je 3 dny. 

Lepící tmel je stejný jako v předcházejícím případě.  

Minerální desky se lepí po řadách směrem nahoru. Desky s podélným vláknem mají 

rozměr (1000x500 mm), ty s kolmým (1000x200 mm). Opět je klademe na vazbu co 

nejtěsněji k sobě, aby nevznikaly spáry. Pokud dojde ke vzniku spáry, tak je utěsníme 

přířezem izolantu. Při řezání desek pouţíváme vodící lištu.  

Při lepení desek s podélným vláknem se nanese po obvodu 2 -3 cm vrstva tmelu a 

bodově do středu. Tímto způsobem se odstraní nerovnosti podkladu. 

Po zatvrdnutí tmele coţ je v tomto případě min.2 dny se desky osadí hmoţdinkami 

v počtu min. 6 ks /m2. Desky kotvíme v rozích a v ploše tak, abychom předešli případnému 

vydutí desek a nadzvednutí okrajů. Počet hmoţdinek se stejně jako u desek z pěnového 

polystyrénu zvyšuje u nároţí a s rostoucí výškou.   

Po přikotvení se provádí vyrovnávací vrstva z lepícího tmele v celé ploše. Posléze se 

provede armování pomocí výztuţné síťoviny, která se pokládá odshora dolů do lepícího 

tmele. Platí stejné podmínky jako u provádění systému s desek z pěnového polystyrénu. 

Oproti tomu u desek s kolmým vláknem se lepící tmel nanáší celoplošně pomocí 

nerezového ozubeného hladítka. Tyto desky je moţno lepit jen k nosnému podkladu a to do 

výšky 20 m.  

U těchto desek se kotvení provádí aţ po provedení tmele s výztuţnou tkaninou. 

Hmoţdinky se osazují do zavadnutého tmele tak, aby byl talíř hmoţdinek zapuštěn do 

výztuţné vrstvy. Tyto hmoţdinky se kotví přes podloţku, která zvětšuje dosedací plochu 

talíře hmoţdinky. S rostoucí výškou se zvětšuje počet hmoţdinek v ploše stejně tak jako u 

nároţí a v návaznosti na střechu. 

Po ukotvení a zatvrdnutí výztuţné vrstvy cca po 3 dnech se provede vyrovnávací 

vrstva z lepícího tmele za pouţití síťoviny.  

U rohů se v těchto případech vţdy provádí zesílení výztuţné vrstvy diagonálním 

pásem, minimálního rozměru 300x200 mm [1].     
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Po vyschnutí výztuţné vrstvy se přebrousí drobné nerovnosti a provede se aplikace 

podkladního nátěru a povrchová úprava. Opět zde platí stejné zásady jako tomu bylo u desek 

z pěnového polystyrénu.    

 

 

3.6. Technologický postup 

 

Na základě výše uvedených postupů a poţadavků můţeme provést stručné shrnutí 

technologického postupu. Tento postup je stručným shrnutím všech výše uvedených 

skutečností.  

a) Obecné informace 

Technologický předpis řeší provedení kontaktního zateplovacího systému. KZS bude 

proveden na objektu bytového domu. Bytový dům je postaven z cihelných bloků 

POROTHERM. Obvodový plášť je tvořen cihelnými bloky tl. 300 mm a tepelnou 

izolací tl. 140 mm. Bytový dům má tři nadzemní podlaţí a jedno podzemní podlaţí. 

Objekt je zaloţen na základových pásech. 

Sloţení KZS:  -     Obvodové zdivo 

- Lepící tmel pro nalepení tepelně izolačních desek 

- Tepelně izolační desky z extrud.polystyrenu 

- Kotvy na přikotvení KZS 

- Lepící tmel s výztuţnou síťovinou 

- Silikátová omítka 

 

b) Materiál, skladování a doprava 

Tepelně izolační desky jsou přepravovány v baleních po 5 kusech zabaleny 

v igelitové fólii. Lepící tmel je sypká směs, balen je v pytlích po 25 kg. Výztuţná 

síťovina je dopravována a skladována v rolích. Kotvy jsou přepravovány 

v papírových krabicích. Polystyrénové zátky jsou baleny v igelitových pytlích. 

Silikátová omítka je dodávána v kbelících. 

Skladování je nutno provádět minimálně v přístřešku. Skladovaný materiál musí být 

chráněn před povětrnostními vlivy. Vzhledem k tomu, ţe materiál je balen 

v poměrně malých baleních postačí pro dopravu i menší nákladní auto. Musíme však 
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brát v úvahu mnoţství, které budeme potřebovat => více cest menšího auta. Pro 

dopravu však není zapotřebí velkého nákladního auta ani auta s hydraulickou rukou. 

 

Spotřeba:  

-   tepelně izolační desky na 1m2 fasády spotřebujeme 1,02 m2 desek.  Musíme 

počítat s dalšími deskami pro zateplení ostění otvorů. Tyto desky mají obvykle 

tloušťku 2-3 cm. 

- lepící tmel 3,5 – 4 kg/m2 

- kotvy (hmoţdinky) – min. 6 ks/m2 

- stěrka 4 – 5 kg/m2 

- výztuţná tkanina 1,1 m2/m2 

- finální omítka 1,9 – 2,3 kg/m2 

 

c) Pracovní podmínky, připravenost 

Podklad musí být dostatečně suchý, odpovídající rovinatosti coţ je 10 mm na 2 m 

lati. Jsou – li nerovnosti větší, musíme provést zarovnání pomocí malty nebo 

podlepením izolantu. Podklad musí být dostatečně očištěn od nečistot. Praskliny a 

trhliny musí být sanovány.  

Teplota provádění musí být v rozmezí +5°C aţ do +30°C, tato teplota musí být i 

v době usychání konstrukce.   

 

d) Převzetí staveniště 

Pracoviště k provedení KZS převezme mistr nebo odpovědný pracovník. Kontroluje, 

zda jsou splněny všechny výše uvedeny podmínky pro podklad. O předání, převzetí 

staveniště se vyhotoví zápis do stavebního deníku a provede se předávací protokol. 

Po podepsání toho protokolu a zahájení prací mistr přebírá zodpovědnost za KZS.  

 

e) Personální obsazení 

Pracovní četa se skládá ze čtyř pracovníků. Vedoucí je členem pracovní čety. 

Organizuje a řídí praci, přebírá pracoviště a předává hotové dílo. Zodpovídá za 

průběh a kvalitu prováděných prací. Pracovníci musí být kvalifikováni v oblasti 

provádění KZS. 
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f) Stroje a pracovní pomůcky 

Lešení, koště, zednické hladítko, zednická lţíce, zednická naběračka, špachtle,  

příklepová vrtačka, míchadlo, olovnice, metr, vodováha, kbelík 

VŠICHNI PRACOVNÍCI MUSÍ POUŢÍVAT OCHRANÉ PRACOVNÍ 

POMŮCKY! 

 

g)  Pracovní postup 

Na upravenou podkladní plochu provedeme osazení základové lišty pomocí 

přišroubování do podkladu ve vzdálenosti 300 mm. Na jednotlivé tepelně izolační 

desky rozprostíráme lepící tmel. Tmel rozprostíráme po okrajích v pásu tl. 50 – 80 

mm a do středu desky se nanesou dva pásy nebo 3 – 4 placky (louţe, buchty). Okraje 

se uhladí špachtlí, tím vznikne prostor pro lepidlo po přitlačení desky na podklad. U 

kaţdé desky se kontroluje rovinatost a svislost. Při kladení desek se drţíme zásad, 

které jsou uvedeny v kapitole 3.4.. Po zatvrdnutí desek, nejdříve však po 24 hodinách 

u desek z extrudovaného polystyrénu a 48 hodinách u desek z minerálních vláken, se 

provede vyvrtání otvorů pro osazení hmoţdinek. Tyto hmoţdinky jsou zapuštěny 20 

mm pod povrch. Jejich umístění je v rozích a v ploše. Čím blíţe rohu a čím větší 

výška počet kotev stoupá. Minimální počet kotev je však 6 ks/m2. Po osazení 

hmoţdinek se provede jejich zavíčkování (utěsnění) pomocí polystyrenové zátky. 

Provede se lehké přebroušení celé plochy a její očištění od prachu a zbytků 

polystyrénu. Dále se provádí výztuţná vrstva, coţ je vrstva lepícího tmele, armovací 

tkanina a opět vrstva lepícího tmele. Tento krok se musí provést v jednom pracovním 

záběru. Při provádění se drţíme zásad uvedených v kapitole 3.4.. Po zatvrdnutí této 

vrstvy nejdříve však po 24 hodinách se provede lehké přebroušení celé plochy, 

musíme dát pozor, aby nebylo broušení příliš razantní a nezačala prosvítat výztuţná 

tkanina.  Dále provedeme základní nátěr a následně finální omítku.  

 

Při provádění prací je nutné se řídit poţadavky a zásadami uvedenými v kapitole 3.4. 

Kontaktní zateplovací systém. Pro pochopení zásad kladení jednotlivých tepelně 

izolačních desek je v kapitole 6 umístěn výkres se schématem kladení. 
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h) Jakost, kontrola kvality 

Provedenou kvalitu kontrolujeme pohledem. Kontaktní zateplovací systém musí 

tvořit jednolitou vrstvu, bez trhlin a prasklin. Nesmí být na něm viditelné přechody 

mezi jednotlivými pracovními záběry. Barevnost fasády musí být stejná. Dodrţena 

musí být rovinatost a svislost.  

 

i) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

Bezpečnost prací se bude řídit platnými normami a předpisy. Musí splňovat 

poţadavky: 

- Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (ZBOZP). 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (Toto nařízení vlády nahradilo 

vyhlášku 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

pracích). 

 

Podle zásad BOZP by neměl být ţádný pracovník vystaven svévolně ţádnému 

nebezpečí a neutrpěl úraz. U kaţdého pracovníka jsou vyţadovány pracovní a 

ochranné pomůcky k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Kaţdý pracovník musí být proškolen jak školením o bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, tak pro práci ve výškách a nad otevřenou hloubkou. O provedených školeních 

musí být vyhotoven zápis ve stavebním deníku, popřípadě protokol o školení spolu 

se seznamem účastníků a jejich podpisem. 
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3.7. Popis řešeného objektu 

 

Abychom mohli provést závěrečné zhodnocení variant obvodového pláště, je nutné 

provést rozpočet. Ten však neprovedeme, pokud nebudeme znát základní parametry objektu.  

V této kapitole je proto umístěná studie objektu. Studie je vypracována pro variantu číslo 1, 

tedy tu kdy je obvodový plášť tvořen cihelnými bloky z bloků POROTHERM 44 P+D o 

tloušťce stěny 440 mm. V případě nejasností je v příloze umístěna také výkresová 

dokumentace pro tuto variantu.  

Obsah výkresů studie: - Půdorys 1.PP, 1.NP, 2.-3.NP, Řez A – A´, Řez B-B´, Pohledy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce  VŠB – TU Ostrava 

Technologický postup stavebních prací objektu bytového domu Fakulta stavební 

   

54 

 

 

 

3.8. Kalkulace nákladů 

 

Nyní můţeme provést finanční zhodnocení jednotlivých variant. Porovnávat varianty 

budeme pouze v rozsahu provedení obvodového pláště. V rozpočtu tedy nebudou uvedeny 

vnitřní nosné stěny ani příčky. Stejně tak se nebude počítat se základy ani se stropy. Tato 

volba je dána tím, ţe při vyuţití jakékoliv varianty zůstává cena materiálu uvnitř objektu (za 

obvodovým pláštěm) stejná. Nás v tomto případě zajímají pouze cenové rozdíly mezi 

jednotlivými variantami.  

 

Ve všech třech případech jsme brali v úvahu následující poloţky: obvodové zdivo, 

vnitřní povrchovou úpravu stěn, výplně oken a dveří a povrchovou úpravu z vnější strany. 

Tato úprava je tvořena buď omítkou anebo KZS. 

Pro přehlednost jsou výsledné hodnoty z rozpočtového programu Veralg uvedeny 

v tabulce č.2. Rozpočty jsou zařazeny v příloze.  

 

Tabulka č.2 

Varianta  
Cena bez DPH v Kč 

(zaokrouhleno na celé koruny) 

Varianta č.1 – Cihelné bloky POROTHERM 44 P+D 2 094 149,- 

Varianta č.2 – Cihelné bloky POROTHERM 30 P+D  

+ desky EPS 70 F, tl. 140 mm  
2 388 961,- 

Varianta č.3 – Cihelné bloky POROTHERM 30 P+D  

+ desky z minerálních vláken, tl. 140 mm 
2 887 268,- 

  

 

Z tabulky č.2 vyplývá, ţe nejlevnější varianta je ta pod pořadovým číslem 1, avšak 

z předchozích kapitol víme, ţe z hlediska tepelně technických vlastností je nelepší varianta 

č.2. Cenový rozdíl mezi jednotlivými variantami není zanedbatelný, přibliţně 300 tis.Kč. 

Ještě větší cenový rozdíl je mezi variantou č.2 a č.3 přibliţně 500 tis.Kč.  
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3.9. Hodnocení výsledků 

 

V předcházejících kapitolách jsme porovnávali tři moţnosti provedení obvodového pláště. 

Z informací, které nyní víme, nemůţeme říct jednoznačný závěr. Vţdy je při realizaci důleţité 

přihlédnout ke konkrétnímu objektu a vyhodnotit konkrétní situaci.  

Obecně lze však říci, ţe při provádění novostavby je vhodné zváţit provedení KZS i za 

cenu vyšších pořizovacích nákladů. Neboť výše nákladů navíc není tak markantní a vzhledem 

k lepším tepelně technickým vlastnostem dojde s provozem časem k navrácení těchto 

nákladů.  

Také se dá říci, ţe provádění KZS s desek z minerálních vláken není aţ tak vhodné, neboť 

cena pořizovacích nákladů takového KZS je příliš vysoká. Ovšem v některých případech je 

pouţití takového KZS nevyhnutelné. Obecně jsou to všechny stavby se zvýšeným 

poţadavkem na poţární odolnost. Ale také můţe takovým případem být příliš vysoká stavba 

(nad 21,5 m) kde nad tuto výšku nelze polystyrén kvůli stékavosti pouţít.  

Obvykle stavební úřad při stavebním povolení nebo ohlášení vyţaduje poţárně 

bezpečností řešení. Z něj pak vyplývá poţadavek pouţití desek z minerálních vláken nad 

vstupy do objektů a nad dovolenou výšku provádění desek z polystyrenu.  

Z hlediska porovnání časového je doba výstavby u kaţdé varianty rozlišná. Jako 

nejrychlejší bude samozřejmě varianta č.1. Pojďme si však porovnat následující varianty  

u kterých by se mohlo na první pohled zdát, ţe doba výstavby bude totoţná. Po prostudování 

kapitol 3.4. a 3.5. zjistíme, ţe doba výstavby je rozdílná. Není to tím, ţe by provedení jedné 

nebo druhé varianty bylo náročnější jako spíš dobou nutnou pro schnutí (tvrdnutí). Zatímco  

u desek z polystyrenu postačí za ideálních podmínek doba nutná k proschnutí podkladu před 

nanesením kaţdé další vrstvy 24 hodin. U desek z minerálních vláken je tomu 48 hodin. 

Obecně se dá tedy říci, ţe doba provádění  je dvojnásobná. 
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4. Závěr 

 

V úvodu bakalářské práce jsme si dali za cíl zjistit tepelně – technické vlastnosti u 

jednotlivých typů obvodových plášťů a jejich cenu. Dále jsme se zabývali problematikou KZS 

obecně, abychom zjistili jejich význam v současné praxi. Závěry, které jsme na začátku měli, 

jsme ověřili pomocí programů TEPLO a Verlag. Díky tomu jsme si potvrdili předpokládané.  

Závěrem lze říci, ţe KZS mají i nadále svojí budoucnost v dnešní výstavbě. Do 

budoucnosti se nepředpokládá výrazné sníţení energií potřebných na vytápění, naopak je 

snahou sníţit odběr těchto energií. V dnešní době si lidé začínají uvědomovat, ţe zbytečně 

plýtvají jak energiemi, tak svými penězi. Totéţ si uvědomují vládní činitelé a proto se snaţí 

snahy lidí podporovat pomocí dotací. Bohuţel v uplynulých měsících byl zastaven program 

Zelená úspora, který byl určen jak pro majitelé rodinných domů tak pro majitele bytových 

domů, ale také pro školky a jiné objekty. S jeho zastavením došlo k poklesu zájmu o KZS u 

osob, které zatím nebyly pro zateplení svého objektu rozhodnuty. Pro majitele panelových 

domů je znovu otevřen program PANEL.  

  Na závěr můţeme shrnout fakta o kontaktních zateplovacích systémech.  

Majitelům starších objektů s nevyhovujícím obvodovým pláštěm, lze KZS jedině doporučit. 

Nevýhodou jsou sice pořizovací náklady, které KZS přináší, přínosem však je úspora energií a 

tím i návratnost vloţených investicí. Nezanedbatelnou výhodou v dnešní době je i nový 

zajímavý (barevný) vzhled, kterého lze díky širokému spektru dnešních barev docílit. 

V dřívějších dobách existoval pouze jeden styl a to sice břízolitová omítka, oproti tomu je 

dnešní výběr barev skutečným luxusem. Pokud se jiţ majitel objektu rozhodne pro zateplení 

objektu, měl by zváţit obě varianty KZS. Jak jiţ víme kaţdý má své pro a proti. Po jejich 

zváţení můţeme doporučit u běţného objektu, který nemá ţádné zvláštní poţadavky 

následující. Provést KZS s desek z extrudovaného polystyrenu a v prostoru nad vstupy do 

objektu provést KZS s deskami z minerálních vláken. Samozřejmě při výšce nad 21,5 m 

provést taktéţ KZS s deskami z minerálních vláken. Tímto spojením dojde ke spojení 

nepostradatelných vlastností obou materiálů. 

 Stavebníkům, kteří teprve zvaţují stavbu objektu lze doporučit, aby také provedli 

obvodový plášť v kombinaci s KZS. Neboť při stejně tloušťce obvodového zdiva můţou 
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docílit daleko lepší tepelné pohody uvnitř objektu. Jak víme, náklady na takovouto stavbu 

jsou sice větší, ale ne tolik, aby byla tato varianta odsouzena. Tím, ţe získáme lepší tepelně – 

technické vlastnosti se náklady investované na začátku vrátí. 

 Kontaktní zateplovací systémy ať uţ v jakékoliv podobě mají v dnešní výstavbě své 

místo. A bude tomu tak i nadále.  

 

 

5. Seznam použitých pramenů 

 

[1] - K vypracování bakalářské práce (zejména pak odstavců 3.4. a 3.5.) byl pouţitý 

reklamní materiál firmy KABE FARBEN - „Kontaktní systém vnější tepelné izolace budov“. 
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6. Přílohy 

 

V následující kapitole se nacházejí grafické přílohy (výkresy). Seznam těchto příloh je 

uveden níţe. 

 

- Schéma kladení tepelně izolačních desek – výkr.č. 6.1 

- Rozpočty jednotlivých variant obvodového pláště 

- Technická zpráva  

- Výkresy bytového domu –    Půdorys 1.PP – výkr.č. 6.4 

- Půdorys 1.NP - výkr.č. 6.5 

- Půdorys 2.-3. NP - výkr.č. 6.6 

- Řez A – A´- výkr.č. 6.7 

- Řez B – B´- výkr.č. 6.8 

- Pohledy - výkr.č. 6.9 – 6.10 

 

 

 


