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ABSTRAKT 
 

Odedávna měl člověk potřebu přístřeší pro ochranu před klimatickými vlivy. Požadavky a 
potřeby časem narůstaly. Vývoj v oblasti bydlení dospěl až k zavedení a uplatnění panelových 
technologií. V dnešní době lze panelové bytové domy označit za jedny z typických obydlí 2. poloviny 
minulého století v ČR i v celé Evropě. Při velkém objemu výstavby panelových bytových domů 
v předchozích letech se musíme v současné době zabývat otázkou prodloužení jejich životnosti, aby 
odpovídaly požadavkům na bydlení na začátku 21. století. Panelové bytové domy jsou známy svými 
nedostatky, zejména vadami stavebních konstrukcí v oblasti statiky a tepelné techniky nebo nevhodným 
vnitřním mikroklimatem a vysokou energetickou náročností apod. V důsledku tepelných mostů jsou často 
vnitřní povrchy panelových konstrukcí napadeny plísněmi.  

Cílem disertační práce je analýza detailů čtyř konstrukčních variant řešení v místě napojení 
lodžiové desky na schodišťové stěny u panelové soustavy T 06-B z Prefy Olomouc. Z provedené analýzy 
konstrukčních řešení budou na základě měření povrchových teplot a parametrů okolního prostředí 
statisticky vyhodnoceny jednotlivé varianty a na jejich základě budou doporučeny vhodné konstrukční 
úpravy pro minimalizaci vlivu tepelného mostu v konstrukci. 

Dílčím cílem je prokázání vlivu tepelných mostů na vznik plísní v panelových bytových domech 
a prokázání vlivu podílu tepelných mostů na zhoršení vnitřního mikroklimatu. Prokázání vlivu tepelných 
mostů je provedeno termografickým měřením a měřením povrchových teplot na konstrukci napadené 
plísní. 

 
 

ABSTRACT 
 

Since the ancienit times man needed a shelter for protection against climatic influences. User´s 
requirements have increased step by step. Development in housing came to the introduction and 
implementation of panel technologies. Today, the panel blocks of flats can be described as one of the 
typical kinds of dwellings constructed not only in the Czech Republic but also in Europe in the second 
half of the 20th century. Because of the great volume of construction of blocks of flats in previous years, 
we have to deal with the question of prolonging their service life to reflect the demands for housing at the 
beginning of the 21st century. Panel residential houses are known for their faults, especially for the 
defects of constructions in the field of statics and thermal technology or inappropriate internal 
microclimate and high demands for energy, etc. As a result of thermal bridges internal surgaces of 
structures in these places are often affected by moulds. 

The aim of the thesis is the analysis of four structural variants of the solution of the connection 
of loggia to staircase wall of the panel system T-06-B from Prefa Olomouc. The advantages and 
disadvantages of particular variants will be evaluated statistically on the base of the analysis of designed 
solutions and will serve for recommending appropriate constructional adjustments to minimize the 
influence of thermal bridges in construction.  

The secondary objective is to demonstrate the effect of thermal bridges on the rise of mould in 
prefab blocks of flats and to demonstrate the influence of thermal bridges on the deterioration of internal 
microclimate. Demonstrating the effect of thermal bridges is done by the results of thermographic 
measurements and by the results of measurements of surface temperatures on the structures affected by 
moulds. 
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1  ÚVOD A PŘEHLED O SOUČASNÉM STAVU PROBLEMATIKY 
 

Panelové bytové domy jsou nedílnou součástí obnovy měst a sídel po ukončení 2. světové války. 
Lze je označit za jedny z typických obydlí 20. století v ČR i v celé Evropě.  

V České republice byla produkce panelových bytových domů velice rozšířená. Od 60. let         
20. století do roku 1990 bylo produkováno kolem 30 000 bytových jednotek v panelových bytových 
domech ročně. Největšího rozmachu výstavby panelových bytových domů bylo dosaženo v druhé 
polovině 70. let, kdy ročně bylo postaveno až 45 000 bytových jednotek v panelových bytových domech. 
Podíl panelové bytové výstavby na celkové bytové výstavbě činil 80 % a v 80. letech bylo dosaženo 

skoro 100 % podílu [22].  
Tento nebývalý rozmach výstavby panelových bytových domů byl zapříčiněn velkou poptávkou 

po bytech po ukončení druhé světové války. Začal se obnovovat bytový fond, bytová produkce se zvýšila, 

což způsobilo i rozvoj ekonomiky [3]. Panelová technologie vyznačující se typizací výstavby přispěla 
k zprůmyslnění a zrychlení bytové výstavby. 

V 90. letech 20. století došlo ke snížení výstavby panelových bytových domů až                        
na 10 % z celkové bytové výstavby v roce 1998, kdy byla výstavba panelových bytových domů 

nahrazena jinými technologiemi [22].  
Největší rozvoj panelové výstavby v 60. a 70. letech 20. století v západní Evropě byl 

zaznamenán ve Francii. Ze skandinávských zemí to bylo především Švédsko a Dánsko. V 70. letech došlo 

v Evropě postupně k útlumu výstavby panelovou technologií [35].  
 

1.1 Historie výstavby panelových bytových domů u nás 
Počátky výstavby panelových bytových domů se v ČR datují od roku 1953, kdy byl postaven 

první panelový bytový dům G 40 [35]. Příčné nosné stěny příčného konstrukčního systému byly 
z betonových panelů, vylehčených kruhovými dutinami, v osových vzdálenostech 3 600 mm. Obvodový 
plášť byl prováděn z vrstvených betonových sendvičových panelů s tepelnou izolací z pazderobetonu. 

Svislé spoje obvodových panelů byly překrývány pilastry [1], [8]. V období let 1953 až 1959 byly 
zlínským výzkumným ústavem vypracovány další varianty soustav panelových bytových domů G55, 

G57, G58, G 59 [1].    

Od roku 1956 byl stavěn převážně typ G 57 [35]. Tato celorepublikově rozšířená konstrukční 
soustava panelových bytových domů se vyznačovala příčnými nosnými panely tl. 200 mm a lehčími 

obvodovými panely ze struskopemzobetonu [1]. Toto řešení se časem ukázalo z  tepelně technického 
hlediska jako nevyhovující. Docházelo k tepelně technickým defektům, k velkým tepelným ztrátám a      
k výskytu plísní. V roce 1962 byla konstrukční soustava panelových bytových domů G 57 upravena       
na soustavu G 57–A, což spočívalo v nárůstu tloušťky obvodových panelů z 250 mm  na 300 mm, a 
příčné nosné panely byly navrženy z betonu o tloušťce 150 mm. Kromě technických nedostatků se 
konstrukční soustava panelových bytových domů G 57 vyznačovala malou dispoziční variabilitou, což 

bylo způsobeno malým rozponem – 3 600 mm [1]. 
Na základě soustavy panelových bytových domů G 57 vznikaly modifikované varianty. 

Příkladem takových modifikovaných variant jsou panelové bytové domy B 60 v Brně z roku 1960 nebo 
z roku 1964 panelové bytové domy GOS 64 z Ostravy, kde obvodový plášť byl tvořen 
struskopemzobetonem ve štítě a pěnosilikátovými parapety tl. 240 mm a meziokenními vložkami. 
Ostravská varianta soustavy panelových bytových domů G 57 byla upravena pro výstavbu                      

na poddolovaném území [3].   
Následující soustava panelových bytových domů G 58, která se vyznačovala relativně větší 

dispoziční variabilitou a pro kterou byly charakteristické stropní panely 3 600 x 4 200 mm, byla spíš jen 

experimentální konstrukční soustavou panelových bytových domů [35].  
Zlomový byl rok 1962, kdy se začalo ustupovat od konstrukčních soustav G panelových 

bytových domů a začaly se vytvářet nové konstrukční soustavy [35]. Od roku 1972 byla zavedena Nová 
konstrukční soustava (NKS), kterou zpracovaly Výzkumné ústavy pozemního stavitelství (VÚPS) v Praze 

a ve Zlíně [3]. Jednalo se o soustavy panelových bytových domů    T 06-B, T 07-B a T 08-B, které byly 
s krátkými i dlouhými rozpony. Konstrukční soustava T 06-B, která se vyznačovala krátkým rozponem   
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3 600 mm, byla zamýšlena jako přechodová.  T 07-B se vyznačovala kombinovanými rozpony 6 000 mm 

a 3 000 mm dlouhými. Panelové bytové domy typu T 08-B se vyznačovaly 6 000 mm rozponem [1].  
Od roku 1965 byly, převážně na Severní Moravě, stavěny panelové bytové domy konstrukčních 

soustav VMOS, VOS, VPOS. Tyto konstrukční soustavy panelových bytových domů byly využívány   
pro výškové objekty čítající 12 až 14 a někdy i 17 nadzemních podlaží. Vyznačovaly se příčným nosným 
systémem a výztužnými podélnými stěnami s rozpony 2 400 mm, 3 600 mm a 4 800 mm či s tuhým 
komunikačním jádrem. Panelové bytové domy VOS byly realizovány formou skeletového systému se 

ztužujícím monolitickým jádrem a plynosilikátovým obvodovým pláštěm [27], [37]. Obvodový plášť 
tvořily sendvičové pásy tl. 220 mm s 40 mm tepelně izolační vrstvou z polystyrenu nebo 

keramzitbetonové celostěnové panely tl. 270 mm [27].     
Od roku 1970 byla konstrukční soustava T08-B po určitých úpravách produkována                  

pod označením VVÚ-ETA. Tato konstrukční soustava se stala zajímavou svou větší variabilitou 
uspořádání vnitřní dispozice s rozpony 3 000 mm a 6 000 mm. Obvodový plášť byl členěn na parapetní 
dílce a meziokenní vložky. Tloušťka obvodového pláště se později zvětšila ze 190 mm na 240 mm        
s 80 mm tepelně izolační vrstvou polystyrenu.     

V 70. letech začíná u nás největší rozmach výstavby panelových bytových domů. Dochází 
k nákupu výrobních zařízení pro výrobu panelových bytových domů ze zahraničí. Představitelem byly 

panelové bytové domy konstrukční soustavy Larsen – Nielsen, které se stavěly pouze v Praze [35]. 
Jednalo se o konstrukční systém železobetonových nosných příčných a podélných stěn s rozpony 

2 400 mm, 3 600 mm a 4 800 mm. Obvodový plášť byl tvořen celostěnovými panely z vrstveného 
železobetonu se střední tepelně izolační vrstvou. Nenosné obvodové panely byly zavěšené na konzolách 

příčných stěn. Funkci stropních konstrukcí plnily plné železobetonové desky tl. 160 mm [27].  
Koncem 80. let dochází k postupnému útlumu produkce prefabrikátů a výstavby panelových 

bytových objektů. Jednou z posledních konstrukčních soustav budovaných na území České republiky byla 
konstrukční soustava panelových bytových domů OP 1.11 s příčným stěnovým nosným systémem 
s rozpony 2 400 mm, 3 000 mm a 4 200 mm. Stěnové panely byly ze železobetonu o tl. 150 mm, 
obvodový plášť byl z celostěnových železobetonových vrstvených dílců tl. 300 mm s 80mm tepelně 
izolační vrstvou polystyrenu. Z konstrukční soustavy P 1.1 byly odvozeny typové varianty, které se lišily 
v provedení obvodového pláště. P 1.11 měla vrstvený a zapuštěný obvodový plášť. Soustava P 1.12 měla 
zapuštěný keramzitbetonový obvodový plášť a P 1.13 taky zapuštěný, ale z pórobetonu. Soustavy P 1.14     
a P 1.15 měly předsazenou fasádu, přitom první typ měl vrstvené panely obvodového pláště a druhý 
obvodový plášť z pórobetonu.  
 V naší republice bylo užíváno patnáct typů základních konstrukčních soustav bytových domů. 
S krajovými variantami, které využívaly surovinovou základnu v dané oblasti, je konečný počet různých 

typů konstrukčních panelových soustav kolem padesáti [27]. V České republice je postaveno panelovou 

technologií více než 1 257 452 bytů [35]. Podle statistiky z posledního dostupného Sčítání lidu, domů a 
bytů z 1. 3. 2001 bylo postaveno 79 967 panelových objektů, z čehož 65 498 panelových domů (81,9 %) 
bylo postaveno jako bytové domy. K témuž datu bylo sečteno 10 230 060 obyvatel ČR a z nich 3 131 923 

(30,6%) obývá byty v panelových bytových domech [20]. 
 

1.2 Nedostatky panelové výstavby 
Při objemu výstavby panelových bytových domů v předchozích letech se musíme v současné 

době zabývat otázkou prodloužení jejich životnosti, aby odpovídaly požadavkům na bydlení na začátku 
21. století, které jsou blíže specifikovány vyhláškou č. 268/2009 o technických požadavcích                    

na stavby [42].  
 Panelové bytové domy jsou známy svými nedostatky, zejména vadami stavebních konstrukcí 
v oblasti statiky a tepelné techniky, technického vybavení nebo nevhodným vnitřním mikroklimatem a 
vysokou energetickou náročností apod. Jsou spojeny s opakujícím se jednotvárným architektonickým 

ztvárněním fasád panelových bytových domů [33].    
 Z odborné literatury je známo, že příčin vad a poruch panelových bytových domů může být hned 
několik. Nedostatky mohou pramenit: 
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• ze samotné nedostatečné přípravy zapříčiněné nedostatečnými znalostmi problematiky 
panelových konstrukcí v minulém století;  

• z návrhů panelových objektů bez předešlých zkušeností; 

• z podcenění mnohých problémů, jako například teplotního namáhání konstrukcí nebo působení 
klimatických vlivů na obvodovou konstrukci; 

• z výroby samotných prefabrikátů (např. nedodržování rozměrových tolerancí, přípravy směsí  
pro výrobu); 

• z montáže panelových domů, která se neřídila vždy technologickými postupy  při montáži; 

• z nedostatečné údržby panelových konstrukcí.  
 

 Závažné problémy panelové výstavby, které je dnes potřeba řešit, představují: 

• stabilita některých konstrukcí (např. balkóny, kotvení prvků, atd.); 

• problematika plísní a výskytu kondenzátu, což může souviset s nedostatečnou hydroizolační 
ochranou spodní stavby a střech nebo nevhodně vyřešenými spárami mezi jednotlivými panely 
obálky budovy nebo nedostatečnými tepelně technickými parametry obvodového pláště; 

• zatékání vody do konstrukcí (přes střechu, okna, spáry v obvodovém plášti, plošné netěsnosti); 

• technické instalace nebo zastaralé typy výtahů [33].  
Vzhledem k velkému rozsahu problematiky vad a poruch panelových objektů se disertační práce 
zaměřuje na oblast tepelné techniky a mikroklimatu budov. 

    
1.3 Problematika tepelných mostů 

Za tepelné mosty a vazby lze označit slabší místa v konstrukcích, kterými vlivem vyššího 
tepelného toku uniká v zimním období do chladnějšího okolí víc tepla z objektu. Příčinou bývá narušená 
celistvost tepelně izolační vrstvy, např. prostupujícím nosným prvkem, nebo napojení jednotlivých částí 
obvodového pláště, např. napojení okna v obvodové stěně, případně i jen pouhá změna geometrie objektu, 
např. nároží. Jejich vlivem dochází ke snížení povrchových teplot, což mohou obyvatelé vnímat jako 
nedostatek vnitřního mikroklimatu v interiéru, spotřebuje se více energie na vytápění a v některých 
případech hrozí riziko povrchové kondenzace nebo riziko napadení povrchu konstrukce plísněmi [7].  
 Dnes již neplatná norma ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky z roku 

2002 [12] řešila problematiku povrchových teplot posudkem na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu 

konstrukce θsi [°C]. V případě stavebních konstrukcí není kritickou vnitřní povrchovou teplotou teplota 

rosného bodu θw [°C], ale kritická vnitřní povrchová teplota θsi,cr [°C]. Proto může vzniknout reálné riziko 
napadení vnitřního povrchu konstrukce plísní, aniž by bylo dosaženo teploty rosného bodu. Teplota 

rosného bodu θw [°C] je kritickou vnitřní povrchovou teplotou pro výplně otvorů.  

 Následující norma ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky z roku 2007 [13] 
už otázku nejnižší vnitřní povrchové teploty konstrukce posuzuje přes teplotní faktor vnitřního povrchu 

fRsi [-]. Předchozí posouzení záviselo na okrajových podmínkách prostředí. Nová norma hodnotí vlastnost 
konstrukce, takže posouzení už nezáleží na okrajových podmínkách prostředí.    
 

2  CÍL A OBSAH DISERTACE 

 
 V dnešní době nároky uživatelů, požadavky norem i úroveň standardu bydlení narůstají. Svou 
roli hrají narůstající ceny energií a snaha uživatelů o jejich úsporu. V případě panelových bytových domů 
sledujeme nejen úsporu energií potřebných k zajištění provozu budov, ale v případě kvalitní a komplexní 
regenerace objektu i prodloužení životnosti objektu. 
 Obytné domy vystavené panelovou technologií jsou známé svými tepelně technickými 
nedostatky. Důsledkem tepelných mostů, které jsou v panelových bytových domech běžným a známým 
jevem, jsou v mnoha případech vnitřní povrchy konstrukcí v těchto místech napadeny plísněmi. 
 Primární snahou při likvidaci plísní je určení příčiny, která toto napadení způsobila. Mnohdy se 
jedná o kombinaci příčin. Posléze lze přistoupit k definitivní dezinfekci napadeného povrchu konstrukce.  
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Cíle disertační práce spočívají: 

• ve srovnání variantních řešení obvodového pláště panelové soustavy T 06-B z Prefy Olomouc,       
se zohledněním tepelných mostů u mezipodestových lodžií, 

• v prokázání vlivu tepelných mostů na vznik plísní v panelových bytových domech, 

• v prokázání podílu tepelných mostů na zhoršení vnitřního mikroklimatu. 
  
Disertační práce vychází z projekčních podkladů SBD Rožnov[45]. 
Měření proběhla v letech 2008 – 2009 na čtyřech osmipodlažních objektech konstrukční panelové 

soustavy T 06-B vyrobených v Prefě Olomouc. Výstavba těchto objektů proběhla v letech 1988 – 1990, 
takže objekty jsou přibližně stejného stáří a i vliv klimatu je srovnatelný, protože tři objekty 
(varianta1(Var.1), varianta 2 (Var.2) a varianta 4 (Var.4)) se nacházejí na ulici Vítězná a poslední 
(varianta 3 (Var. 3)) v ulici Jaroňkově, která navazuje přímo na ulici Vítěznou, v Rožnově                   
pod Radhoštěm (Obr.1).  

 

 
Obr.1  Lokalizace variant hodnocených objektů v Rožnově pod Radhoštěm [34] 

 

Konstrukčně se jedná o příčný stěnový nosný systém s roztečí nosných stěn 3 600 mm a 
konstrukční výškou 2 800 mm. Obvodový plášť průčelí byl řešen jako sendvičová konstrukce, kde 
nosnou část tvoří železobetonová vrstva tloušťky 145 mm. Tepelně izolační funkci plní dvě vrstvy 
pěnového polystyrenu o celkové tloušťce 80 mm, které jsou překryty železobetonovou deskou tloušťky 
55 mm doplněnou 10mm vrstvou sypaného povrchu z drceného vápence. Tato sestava obvodového pláště 
dosahuje součinitele prostupu tepla U = 0,47 W/(m2.K). 

Lodžiová stěna je složena ze schodišťového nosného panelu tloušťky 140 mm, který je v místě 
lodžie doplněn o 150 mm tlustou dodatečnou tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu, která je chráněna 
proti povětrnostním vlivům přidruženým příčkovým panelem tl. 80 mm upraveným nástřikovou omítkou 
(Obr.2). Konstrukce lodžiové stěny má součinitel prostupu tepla U = 0,30 W/(m2.K). 

Všechny čtyři objekty se od sebe liší konstrukčními úpravami obvodového pláště v místě 
mezipodestových lodžií.  

Každá varianta byla namodelována pomocí výpočetních softwarů AREA 2009 [48] (okrajové 
podmínky jsou uvedeny v Tab.1, 3, 5, 7) a TEPLO 2009 [49] (okrajové podmínky jsou uvedeny v Tab.2, 
4, 6, 8). 

Ve výpočtovém softwaru AREA 2009 [48] byly provedeny modelace zkoumaného místa          
ve vodorovném řezu (styk lodžiové stěny s průčelím) a ve svislém řezu (styk lodžiové stěny 
s mezipodestovou lodžiovou deskou) u všech variant. Na mezipodestové lodžiové desce ze železobetonu 
tl. 150 mm je natavena IPA, na které spočívá betonová mazanina tl. 35 mm. Spád vytváří maltové lože    
o tloušťce od 25 do 50 mm, do kterého je kladena teracová dlažba (Obr.6). Kvůli modelacím byla            
u všech variant použita místo teracové dlažby keramická dlažba. 
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2.1 Varianta 1  
První objekt, nacházející se na ulici Vítězná v Rožnově pod Radhoštěm, je bez úprav 

obvodového pláště (Obr.3). Měření na něm prováděná slouží k porovnání efektivnosti úprav. 
 

 
Obr.2  Detail napojení lodžiové stěny na průčelí (Var.1) 

 

 
Obr.3  Severní pohled na fasádu neupraveného objektu (Var.1) 

 
Původní návrh dosahuje u standardních normových okrajových podmínek v místě svislého koutu 

vyšších povrchových teplot, než je kritická vnitřní povrchová teplota. V nejkritičtějším místě 
neupraveného styku lodžiové stěny s obvodovým sendvičovým panelem průčelí byla spočtena povrchová 
teplota Tsi = +14,87 °C (Obr.4).    
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Obr.4  Průběh teplotních polí neupraveným stykem lodžiové stěny s průčelím (Var.1) 

 
Izotermy zobrazené na následujícím obrázku (Obr.5) představují kritickou vnitřní povrchovou 

teplotu (+13,57 °C) a teplotu rosného bodu (+10,19 °C). Z modelací je patrné, že obě izotermy procházejí 
konstrukcí a neprobíhají na povrchu, takže zde teoreticky nevzniká riziko napadení vnitřního povrchu 
konstrukce plísněmi. 

 

 
Obr.5  Izotermy v neupraveném styku lodžiové stěny s průčelím (Var.1) 

 

Tab. 1 Okrajové podmínky použité v softwaru AREA2009 [48] pro Var.1 
Veličina Dětský pokoj Chodba Exteriér 
Teplota vzduchu θ ae, θ ai [°C] +21 +16 -15 
Relativní vlhkost vzduchu ϕi, ϕe [%] 50 50 84 
Odpor při přestupu tepla Rsi, Rse [m

2 K/W] 0,25 0,13 0,04 
Součinitel přestupu vodní páry hpi, hpe [s/m] 10 . 10 –9 10 . 10 –9 20 . 10 –9  

Poznámky: 
Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 
U vnitřního povrchu koutů rámů oken Rsi = 0,20 m2 K/W 
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Obr.6  Detail napojení lodžiové stěny na lodžiovou desku (Var.1) 

 
 V porovnání s předchozími modelacemi (Obr.4, Obr.5) je u modelace zkoumaného místa           
ve svislém řezu nejkritičtější místo napojení lodžiové stěny na lodžiovou desku. To je patrné                   
na následujících obrázcích (Obr.7, Obr.8), kde nejnižší namodelovaná povrchová teplota dosahuje 
hodnoty Tsi = +11,95 °C.  
 

 
Obr.7  Průběh teplotních polí neupraveným stykem lodžiové stěny s mezipodestovou lodžiovou deskou    

(Var.1) 
 

 V tomto případě izoterma kritické vnitřní povrchové teploty (+13,57°C) prochází až na vnitřní 
povrch modelované konstrukce, takže teoreticky zde vzniká nebezpečí napadení vnitřního povrchu 
konstrukce plísněmi.  
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Obr.8  Izotermy v neupraveném styku lodžiové stěny s mezipodestovou lodžiovou deskou (Var.1) 

 
 Podle výpočtového software TEPLO 2009 [49] v průčelí vzniká jedna kondenzační oblast 
v místě spojení tepelně izolační vrstvy s obvodovou železobetonovou vrstvou (Obr.9).  
 

 
Obr.9  Rozložení tlaků vodní páry v neupraveném průčelí (Var.1) 

 
V lodžiové stěně vzniká jedna kondenzační oblast v místě spojení tepelně izolační vrstvy 

s vnějším příčkovým panelem (Obr.10).  
 

Tab.2  Okrajové podmínky použité v softwaru TEPLO 2009[49] pro Var.1 
Veličina Dětský pokoj Exteriér 
Teplota vzduchu θ ae, θ ai [°C] +21 -15 
Relativní vlhkost vzduchu ϕi, ϕe [%] 50 84 
Odpor při přestupu tepla Rsi, Rse [m

2 K/W] 0,13 0,04 
DTTO pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi, 
Rse [m

2 K/W] 
0,25 0,04 

Poznámka: 
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti 5,0 %. 
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Obr.10  Rozložení tlaků vodní páry v neupravené lodžiové stěně (Var.1) 

 

2.2 Varianta 2  
Úpravy sousedního objektu na téže ulici spočívaly v demontáži zábradlí na mezipodestových 

lodžiích a vyzdění lodžií YTONGem tloušťky 250 mm, který byl omítnut strukturální omítkou a            
do kterého byly osazeny okenní otvory (Obr.11, Obr.12). Takto upravena vyzdívka mezipodestových 
lodžií dosahuje součinitele prostupu tepla  U = 0,54 W/(m2.K). Došlo ke snížení faktoru tvaru budovy 
snížením ploch ochlazovaných konstrukcí.  

 

 
Obr.11  Detail napojení lodžiové stěny na průčelí s dodatečnou vyzdívkou lodžie (Var.2) 

 

 
Obr.12  Severní pohled na zazděné mezipodestové lodžie (Var.2) 
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Druhá varianta dosahuje u standardních normových okrajových podmínek v místě svislého koutu 
vyšších povrchových teplot, než je kritická vnitřní povrchová teplota. V nejkritičtějším místě styku 
lodžiové stěny s průčelím a vyzdívkou mezipodestové lodžie byla spočtena povrchová teplota               
Tsi = +16,28 °C (Obr.13).    
 

 
Obr.13  Průběh teplotních polí stykem lodžiové stěny s průčelím a vyzdívkou mezipodestové lodžie (Var.2) 

 
Izotermy zobrazené na následujícím obrázku (Obr.14) představují kritickou vnitřní povrchovou 

teplotu (+13,57 °C) a teplotu rosného bodu (+10,19 °C). Z modelací je patrné, že obě izotermy procházejí 
konstrukcí a neprobíhají na vnitřním povrchu, takže zde teoreticky nevzniká riziko napadení vnitřního 
povrchu konstrukce plísněmi. 
 

 
Obr.14  Izotermy v neupraveném styku lodžiové stěny s průčelím a vyzdívkou mezipodestové lodžie 

(Var.2) 
 

 U této varianty se skladba nemění. Získané výsledky se u lodžiové stěny přesto liší, protože 
zazděním mezipodestových lodžií došlo ke změnám okrajových podmínek, takže teplotní spád u lodžiové 
stěny není tak velký jako u první varianty. 
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Tab.3  Okrajové podmínky použité v softwaru AREA2009[48] pro Var.2 
Veličina Kuchyně Chodba Exteriér 
Teplota vzduchu θ ae, θ ai [°C] +21 +16 -15 
Relativní vlhkost vzduchu ϕi, ϕe [%] 50 50 84 
Odpor při přestupu tepla Rsi, Rse [m

2 K/W] 0,25 0,13/0,25 0,04 
Součinitel přestupu vodní páry hpi, hpe [s/m] 10 . 10 –9 10 . 10 –9 20 . 10 –9  

Poznámky: 
Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 
U vnitřního povrchu koutů rámů oken Rsi = 0,20 m2 K/W 
Pro tepelný tok dolů Rsi = 0,17 m2 K/W 
Pro tepelný tok nahoru Rsi = 0,10 m2 K/W 
 

 
Obr.15  Detail napojení lodžiové stěny na lodžiovou desku (Var.2) 

 
V porovnání s předchozími modelacemi (Obr.13, Obr.14) je u modelace zkoumaného místa      

ve svislém řezu nejkritičtější místo napojení lodžiové stěny na lodžiovou desku. Patrné to je                    
na následujících obrázcích (Obr.16, Obr.17), kde nejnižší namodelovaná povrchová teplota byla            
Tsi = +19,81 °C, což při srovnání s první variantou (Obr.7, Obr.8), kde nejnižší namodelovaná povrchová 
teplota byla Tsi = +11,95 °C, přináší jednoznačné zlepšení.  

 

 
Obr.16  Průběh teplotních polí neupraveným stykem lodžiové stěny s mezipodestovou lodžiovou deskou 

ovlivněných dodatečnou vyzdívkou (Var.2) 
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Tento fakt je podpořen modelacemi izoterem, kdy u první varianty (Obr.8) izoterma kritické 
vnitřní povrchové teploty (+13,57°C) prochází až na vnitřní povrch modelované konstrukce, takže 
teoreticky zde vzniká nebezpečí napadení vnitřního povrchu konstrukce plísněmi, zatímco u druhé 
varianty tyto izotermy neprobíhají ani v samotné konstrukci. 
 

 
Obr.17  Izotermy v neupraveném styku lodžiové stěny s mezipodestovou lodžiovou deskou ovlivněné 

dodatečnou vyzdívkou (Var.2) 

 
Podle výpočtového software TEPLO 2009 [49] v lodžiové stěně nevzniká kondenzační oblast 

(Obr.18). 

 
Obr.18  Rozložení tlaků vodní páry v neupravené lodžiové stěně ovlivněné dodatečnou vyzdívkou (Var.2) 

 

Ve vyzdívce mezipodestové lodžie vzniká jedna kondenzační oblast ve zdivu z YTONGU blíže 
jejímu vnějšímu povrchu (Obr.19).  

Průčelí u varianty 2 má stejné parametry, a tím i tepelnětechnické výsledky, jako průčelí             
u varianty1. 
 

Tab.4  Okrajové podmínky použité v softwaru TEPLO 2009 [49] pro Var.2 
Veličina Kuchyně Chodba Exteriér 
Teplota vzduchu θ ae, θ ai [°C] +21 +16 -15 
Relativní vlhkost vzduchu ϕi, ϕe [%] 50 50 84 
Odpor při přestupu tepla Rsi, Rse [m

2 K/W] 0,13 0,13 0,04 
DTTO pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi, 
Rse [m

2 K/W] 
0,25 0,13/0,25 0,04 

Poznámka: 
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti 5,0 %. 
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Obr.19  Rozložení tlaků vodní páry ve vyzdívce lodžie (Var.2) 

 
2.3 Varianta 3  

Objekt situovaný ve vedlejší Jaroňkově ulici byl opatřen vnějším kontaktním zateplovacím 
systémem TERRANOVA do výšky 22 500 mm z pěnového polystyrenu tl. 100 mm a nad tuto výškovou 
hranici skelnou vatou tl. 100 mm. Povrchovou úpravu tvoří silikátová omítka TERRASIL natřená barvou 
(Obr.20, 21). Výsledný součinitel prostupu tepla zatepleného průčelí je U = 0,24 W/(m2.K).  

Stejného součinitele prostupu tepla U = 0,24 W/(m2.K) dosahuje i zateplená lodžiová stěna, kdy 
místo 100 mm tlusté tepelně izolační vrstvy byla použita jen 40 mm vrstva pěnového polystyrenu           
do výšky 22 500 mm a nad tuto hranici byla použita skelná vata o tloušťce 40 mm.  

 

 
Obr.20  Zateplený detail napojení lodžiové stěny na průčelí (Var.3) 
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Obr.21  Západní pohled na zateplenou fasádu T 06 – B z Prefy Olomouc (Var.3) 

 
Třetí varianta dosahuje u standardních normových okrajových podmínek v místě svislého koutu 

vyšších povrchových teplot než je kritická vnitřní povrchová teplota. V nejkritičtějším místě 
neupraveného styku lodžiové stěny s obvodovým sendvičovým pláštěm byla spočtena povrchová teplota 
Tsi = +16,92 °C (Obr.22).    

 
Obr.22  Průběh teplotních polí zatepleným stykem lodžiové stěny s průčelím (Var.3) 

 
Izotermy zobrazené na následujícím obrázku (Obr.23) představují kritickou vnitřní povrchovou 

teplotu (+13,57 °C) a teplotu rosného bodu (+10,19 °C). Z modelací je patrné, že obě izotermy procházejí 
konstrukcí a neprobíhají na povrchu, takže zde teoreticky nevzniká riziko napadení vnitřního povrchu 
konstrukce plísněmi. 
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Obr.23  Izotermy v zatepleném styku lodžiové stěny s průčelím (Var.3) 

 
Třetí varianta se oproti první a druhé variantě liší kontaktním zateplením lodžiových stěn. 

Skladba podlahy je stejná jako u předchozích dvou variant. 
 

Tab.5  Okrajové podmínky použité v softwaru AREA2009 [48] pro Var.3 
Veličina Kuchyně Chodba Exteriér 
Teplota vzduchu θ ae, θ ai [°C] +21 +16 -15 
Relativní vlhkost vzduchu ϕi, ϕe [%] 50 50 84 
Odpor při přestupu tepla Rsi, Rse [m

2 K/W] 0,25 0,13 0,04 
Součinitel přestupu vodní páry hpi, hpe [s/m] 10 . 10 –9 10 . 10 –9 20 . 10 –9  

Poznámky: 
Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 
U vnitřního povrch koutů rámů oken Rsi = 0,20 m2 K/W 

 

 
Obr.24  Detail napojení lodžiové stěny na lodžiovou desku (Var.3) 

 
V porovnání s předchozími modelacemi (Obr.22, Obr.23) je u modelace zkoumaného místa      

ve svislém řezu nejkritičtější místo napojení lodžiové stěny na lodžiovou desku. Patrné to je                    
na následujících obrázcích (Obr.25, Obr.26), kde nejnižší namodelovaná povrchová teplota byla             
Tsi = +13,25 °C. 
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Obr.25  Průběh teplotních polí ve styku zateplené lodžiové stěny s mezipodestovou lodžiovou deskou 

(Var.3) 

 
V tomto případě izoterma kritické vnitřní povrchové teploty (+13,57 °C) prochází až na vnitřní 

povrch modelované konstrukce, takže teoreticky zde vzniká nebezpečí napadení vnitřního povrchu 
konstrukce plísněmi. V porovnání se stejným detailem u první varianty vycházejí izotermy mnohem lépe, 
i když riziko napadení vnitřního povrchu konstrukce plísněmi přetrvává. 

 

 
Obr.26  Izotermy ve styku zateplené lodžiové stěny s mezipodestovou lodžiovou deskou (Var.3) 

 
Podle výpočtového softwaru TEPLO 2009 [49] v průčelí vzniká jedna kondenzační oblast 

v tepelné izolaci kontaktního zateplovacího systému (Obr.27). Kondenzační oblast byla díky 
dodatečnému vnějšímu kontaktnímu zateplení přesunuta blíž ke vnějšímu povrchu zateplené konstrukce. 

 

Tab.6  Okrajové podmínky použité v softwaru TEPLO2009 [49] pro Var.3 
Veličina Kuchyně Exteriér 
Teplota vzduchu θ ae, θ ai [°C] +21 -15 
Relativní vlhkost vzduchu ϕi, ϕe [%] 50 84 
Odpor při přestupu tepla Rsi, Rse [m

2 K/W] 0,13 0,04 
DTTO pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi, 
Rse [m

2 K/W] 
0,25 0,04 

Poznámka: 
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti 5,0 %. 
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Obr.27  Rozložení tlaků vodní páry v zatepleném průčelí (Var.3)  

 

V lodžiové stěně vzniká jedna kondenzační oblast v místě spojení původní tepelně izolační 
vrstvy s vnějším příčkovým panelem (Obr.28). Zde není tak patrný posun kondenzační zóny jako             
u zatepleného průčelí sendvičového obvodového pláště.  U této konstrukce je i tloušťka tepelné izolace 
menší. 
 

 
Obr.28  Rozložení tlaků vodní páry v zateplené lodžiové stěně (Var.3) 

 

2.4 Varianta 4 
 Poslední, čtvrtý objekt v sobě zahrnuje obě konstrukční úpravy. Mezipodestové lodžie jsou 
vyzděny YTONGem tloušťky 250 mm a následně zatepleny stejným systémem TERRANOVA 
s tloušťkou izolantu 100 mm, pouze omítka je silikátová probarvená (Obr.29, Obr.30). Vyzdívka 
mezipodestové lodžie po zateplení kontaktním zateplovacím systémem dosahuje součinitele prostupu 
tepla U = 0,24 W/(m2.K).   
 



 22 

 
Obr.29  Detail napojení lodžiové stěny na průčelí s dodatečnou vyzdívkou lodžií a s následným 

dodatečným zateplením (Var.4) 

 

 
Obr.30  Severní pohled na zazděné mezipodestové lodžie s kontaktním zateplením fasády (Var.4) 

 

Poslední, čtvrtá varianta dosahuje u standardních normových okrajových podmínek v místě 
svislého koutu vyšších povrchových teplot, než je kritická vnitřní povrchová teplota. V nejkritičtějším 
místě neupraveného styku lodžiové stěny s obvodovým sendvičovým pláštěm byla spočtena povrchová 
teplota Tsi = +18,12 °C (Obr.31).    
 

 
Obr.31  Průběh teplotních polí stykem lodžiové stěny s průčelím a vyzdívkou mezipodestové lodžie 

s následným kontaktním zateplením (Var.4) 

 



 23 

Izotermy zobrazené na následujícím obrázku (Obr.32) představují kritickou vnitřní povrchovou 
teplotu (+13,57 °C) a teplotu rosného bodu (+10,19 °C). Z modelací je patrné, že obě izotermy procházejí 
konstrukcí a neprobíhají na povrchu konstrukce, takže zde teoreticky nevzniká riziko napadení vnitřního 
povrchu konstrukce plísněmi. 
 
Tab.7  Okrajové podmínky použité v softwaru AREA2009 [48] pro Var.4 
Veličina Dětský pokoj Chodba Zazděná lodžie Exteriér 
Teplota vzduchu θ ae, θ ai [°C] +21 +16 +6 -15 
Relativní vlhkost vzduchu ϕi, ϕe [%] 50 50 80 84 
Odpor při přestupu tepla Rsi, Rse   [m

2 

K/W] 
0,25 0,13 0,13/0,25 0,04 

Součinitel přestupu vodní páry hpi, hpe  
[s/m] 

10 . 10 –9 10 . 10 –9 10 . 10 –9 20 . 10 –9  

Poznámky: 
Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 
U vnitřního povrch koutů rámů oken Rsi = 0,20 m2 K/W 
Pro tepelný tok dolů Rsi = 0,17 m2 K/W 
Pro tepelný tok nahoru Rsi = 0,10 m2 K/W 
 

 
Obr.32  Izotermy ve styku lodžiové stěny s průčelím a vyzdívkou mezipodestové lodžie s následným 

kontaktním zateplením (Var.4) 

 
Svislý řez zkoumaným místem konstrukce se opět neliší od původní první varianty. Pouze 

okrajové podmínky ze strany původní mezipodestové lodžie se v důsledku vyzdívky mezipodestové 
lodžie a zateplením obvodového pláště změnily, takže teplotní spády jsou menší než u první varianty. 

  

 
Obr.33  Detail napojení lodžiové stěny na lodžiovou desku (Var.4) 
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V porovnání s předchozími modelacemi (Obr.31, Obr.32) je u modelace zkoumaného místa      
ve svislém řezu nejkritičtější místo napojení lodžiové stěny na lodžiovou desku. Patrné to je                    
na následujících obrázcích (Obr.34, Obr.35), kde nejnižší namodelovaná povrchová teplota byla            
Tsi = +17,44 °C. 

 

 
Obr.34  Průběh teplotních polí neupraveným stykem lodžiové stěny s mezipodestovou lodžiovou deskou 

ovlivněný dodatečnou vyzdívkou mezipodestové lodžie s následným kontaktním zateplením 
(Var.4) 

 
V tomto případě izoterma kritické vnitřní povrchové teploty (+13,57°C) neprochází na vnitřní 

povrch modelované konstrukce, takže teoreticky zde nevzniká nebezpečí napadení vnitřního povrchu 
konstrukce plísněmi. 

 

 
Obr.35  Izotermy v neupraveném styku lodžiové stěny s mezipodestovou lodžiovou deskou ovlivněné 

dodatečnou vyzdívkou mezipodestové lodžie s následným kontaktním zateplením (Var.4) 

 

Podle výpočtového softwaru TEPLO 2009 [49] v lodžiové stěně nevzniká kondenzační oblast 
(Obr.36). 
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Obr.36  Rozložení tlaků vodní páry v neupravené lodžiové stěně ovlivněné dodatečnou vyzdívkou 

mezipodestové lodžie s následným kontaktním zateplením (Var.4) 
 

Ve vyzdívce mezipodestové lodžie vznikají dvě kondenzační oblasti. První kondenzační oblast, 
nacházející se ve vyzdívce z YTONGU, se oproti kondenzační oblasti u druhé varianty (Obr.19) zúžila a 
přiblížila se víc ke vnějšímu povrchu vyzdívky mezipodestové lodžie. Druhá, rozsáhlejší kondenzační 
oblast je v tepelné izolaci kontaktního zateplovacího systému (Obr.37).  

 

Tab.8  Okrajové podmínky použité v softwaru TEPLO2009 [49] pro Var.4 

Veličina Dětský pokoj Zazděná lodžie Exteriér 
Teplota vzduchu θ ae, θ ai [°C] +21 +6 -15 
Relativní vlhkost vzduchu ϕi, ϕe [%] 50 80 84 
Odpor při přestupu tepla Rsi, Rse           [m

2 

K/W] 
0,13 0,13 0,04 

DTTO pro výpočet kondenzace a povrch. 
teplot Rsi, Rse [m

2 K/W] 
0,25 0,13/0,25 0,04 

Poznámka: 
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti 5,0 %. 

 

 
Obr.37  Rozložení tlaků vodní páry v zateplené vyzdívce mezipodestové lodžie (Var.4) 
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2.5 Monitorování a sanace napadeného vnitřního povrchu konstrukce  u varianty 1 
 Objekt označený jako Varianta 4 odpovídal před výše uvedenými konstrukčními úpravami 
Variantě 1, jednalo se o neupravený stav. V tomto objektu bylo patrné napadení vnitřního povrchu 
svislých stěn u sledované části konstrukce plísněmi (na Obr.38, Obr.39 vyznačeno červeně). V místě 
uložení lodžiové desky na svislé nosné konstrukce vzniká tepelný most, který znatelně snižuje 
povrchovou teplotu v interiéru a i svou velkou plochou je nezanedbatelný. V tomto případě se vliv 
tepelného mostu projevil napadením vnitřního povrchu plísněmi (Obr.40, Obr.41). 
 

 
Obr.38  Dispozice panelového domu T 06 – B z Prefy Olomouc 

 

 
Obr.39  Detailnější výsek z dispozice panelového domu T 06 – B z Prefy Olomouc 

 
V napadeném rohu bylo provedeno měření teplot na vnitřním povrchu konstrukcí, teploty 

vnitřního a vnějšího vzduchu a relativní vlhkosti vnitřního vzduchu (viz. Kap. 3.1), které proběhlo 
v období od 8. 2. do 22. 2. 2006.  

Měření probíhala ve čtyřhodinových intervalech na 28 bodech, které byly ve čtyřech výškových 
úrovních a zahrnovaly nejen místa viditelně napadená plísní, ale i místa viditelně plísní nenapadená.  
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Obr.40  Napadení vnitřního povrchu lodžiové stěny plísněmi 

 
V průběhu měření byly parametry vnitřního prostředí ovlivněny zvýšenou mírou větráním 

a intenzivnějším vytápěním, takže teplota vnitřního vzduchu se pohybovala v rozmezí od +20,2 °C        
do +21,6 °C (průměrná teplota vnitřního vzduchu byla +20,97 °C). Naměřené hodnoty relativní vlhkosti 
vnitřního vzduchu byly od 48,5 do 64,1 % (průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu byla 53,08 %, 
viz. Graf 1).   

Před měřením bohužel nebylo možné srovnat hodnoty naměřených parametrů vnitřního vzduchu 
s hodnotami parametrů vnitřního vzduchu. Běžné teploty vnitřního vzduchu dosahovaly nižších hodnot, 
než byly naměřeny (+17 až +18 °C).  

 

 
Obr.41  Napadení vnitřního povrchu obvodového sendvičového panelu průčelí plísněmi 

 
Z naměřených hodnot byly vybrány referenční dvojice (dvojice bodů ve stejné výškové úrovni, 

z nichž jeden je viditelně napaden plísněmi a druhý není), pro které byly sestaveny grafy (Graf 2 – 5). 
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Graf 1  Průběh měřených parametrů vnitřního a vnějšího vzduchu 

 
První posuzovaná dvojice bodů se nacházela na západní lodžiové stěně (Obr.40, Obr.42)           

ve výšce 1 500 mm nad podlahou místnosti. Bod F (Graf 2), který nebyl viditelně napaden plísní, byl 
vzdálen 1 500 mm od rohu místnosti. Bod J (Graf 3), který byl viditelně napadený plísní, byl                  
ve vzdálenosti 300 mm od rohu místnosti. 

 

 
Graf 2  Průběhy teplot na vnitřním povrchu lodžiové stěny (Bod F), který nebyl viditelně napadený 

plísněmi 

 

 
Graf 3  Průběhy teplot na vnitřním povrchu lodžiové stěny (Bod J), který byl viditelně napadený plísněmi 
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Bod F se nacházel mimo lodžiovou stěnu, která končila ve vzdálenosti 1 080 mm od rohu 
místnosti. V tomto místě stěnová konstrukce oddělovala obytný prostor od schodišťového prostoru, takže 
teplotní spád byl menší. Proto naměřené povrchové teploty neklesly pod kritickou vnitřní povrchovou 
teplotu (Graf 2). 

Bod J se nacházel na lodžiové stěně, takže teplotní spád byl, vlivem venkovního vzduchu, větší 
než u bodu F. Proto naměřené povrchové teploty klesly i pod kritickou vnitřní povrchovou teplotu a 
v některých případech i pod teplotu rosného bodu (Graf 3).  

Druhá dvojice měřících bodů byla situována na vnitřním povrchu severního sendvičového 
obvodového panelu (Obr.41, Obr.42) ve výšce 1 000 mm od podlahy místnosti, kde bod Y (Graf 4), který 
nebyl viditelně napaden plísněmi, byl vzdálen od rohu místnosti 300 mm a druhý bod Z (Graf 5), který 
byl viditelně napadený plísněmi, byl od rohu místnosti vzdálen 600 mm. 

 

 
Graf 4  Průběhy teplot na vnitřním povrchu sendvičového obvodového panelu průčelí (Bod Y), který nebyl 

viditelně napadený plísněmi 

 

 
Graf 5  Průběhy teplot na vnitřním povrchu sendvičového obvodového panelu průčelí (Bod Z), který byl 

viditelně napadený plísněmi 
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Obr.42  Poloha měřících bodů F, J, Y, Z (hodnoty v milimetrech) 

 
U měřícího bodu Y naměřené povrchové teploty občas klesly pod kritickou vnitřní povrchovou 

teplotu (Graf 4). 
U měřícího bodu Z naměřené povrchové teploty občas klesly pod kritickou vnitřní povrchovou 

teplotu (Graf 5). 
Průběhy naměřených povrchových teplot v bodech Y a Z jsou si podobné, takže bylo možné 

očekávat, že i v místě měřícího bodu Y by byl viditelný výskyt plísní.  
Výše zmíněné měření mělo prokázat příčiny napadení zkoumané části vnitřního povrchu 

konstrukce plísněmi. Jednou již zmíněnou příčinou bylo působení tepelného mostu na vnitřní povrchové 
teploty, což prokázaly průběhy naměřených povrchových teplot u vybraných měřících bodů. U první 
dvojice měřících bodů (Graf 2, Graf 3) byly rozdílné průběhy naměřených povrchových teplot, zatímco    
u druhé dvojice měřících bodů (Graf 4, Graf 5) byly průběhy podobné. 

Druhou příčinou, která přichází v úvahu, je kvalita použitých panelů. Při měření nebyly 
provedeny sondy v konstrukci, nicméně o kvalitě použitých panelů vypovídá mapa rzi na tapetě             
od korodující výztuže (Obr.43). Po sejmutí tapet se v tomto místě našla obnažená zkorodovaná výztuž. 
Tenká vrstva omítky měla tento nedostatek zakrýt. 

  

 
Obr.43  Projevy koroze výztuže v napadeném rohu plísněmi 

 
Poslední a asi nejpodstatnější příčinou výskytu plísní bylo nevhodné chování uživatelů. Jak již 

bylo zmíněno, měřené parametry vnitřního prostředí byly, v porovnání s běžnými parametry, příznivější. 
Ve snaze šetřit na spotřebě tepla byla, podle dotazovaných uživatelů, teplota vnitřního vzduchu v dětském 
pokoji mezi +17 a +18 °C. Relativní vlhkost vzduchu byla vyšší, protože se kvůli omezení úniku tepla 
větráním z dětského pokoje větralo minimálně. K tomuto faktu negativně přispěla výměna původních 
dřevěných oken za okna plastová, která mají nižší součinitel spárové průvzdušnosti iLV [m2.s-1.Pa-0,67].  
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Nedochází k přirozenému větrání spárami okenních výplní a je potřebné častěji a intenzivněji 
větrat, což uživatelé bytu nedělali. Tato příčina se řešila formou domluvy uživatelům. Oslovení uživatelé 
sousedních bytových jednotek, nad měřeným bytem a pod ním, potvrdili, že nemají stěny viditelně 
napadené plísněmi.  

Svůj podíl sehrálo skladování věcí v přímém kontaktu se stěnami ve sledovaném rohu místnosti, 
které znemožňovalo proudění vzduchu v kritickém místě a přispělo tak k rychlejšímu rozvoji plísní. 
V takovém případě je vhodné nechávat mezi nábytkem a vnitřním povrchem stěny alespoň pěti 
centimetrovou mezeru pro proudění vzduchu u povrchu konstrukce [18]. 

K úspěšné sanaci plísní je vhodné nechat provést průzkum ke zjištění příčin jejich vzniku.  
Provedená sanace spočívala v samotné likvidaci plísní. U většího napadení plísní je vhodnější 

nechat jejich likvidaci na odborné firmě. Správně měl proběhnout rozbor plísní, který by zjistil, jaké 
druhy plísní jsou na konstrukci, a podle výsledků analýz navrhnout vhodný sanační prostředek, který by 
byl zvolen dle vhodných aktivních látek. Tento bod sanace je důležitý, protože některé druhy plísní jsou 
odolné vůči aktivním látkám, které jsou účinné na jiné druhy plísní [10]. Tento důležitý bod bohužel 
nebyl splněn, protože oslovená chemická laboratoř neměla k určení druhů mikromycet potřebné atlasy 
plísní. Proto byl zvolen všeobecně známý fungicidní prostředek Savo na plísně.  

Výrobce doporučuje neodstraňovat povrchové úpravy stěn, protože by se tím do vzduchu 
uvolnilo několikanásobně víc spór, než je jejich běžná koncentrace, a při dosednutí na povrchy stěn, 
nábytku a podobně by se plíseň jen rozšířila. Proto byla místa napadená plísní postříkana tímto 
prostředkem každý den po dobu jednoho týdne. Tím se viditelně zlikvidovala plíseň na povrchu tapety. 
Následně byly strhány tapety a po dobu dvou týdnů bylo na obnažený povrch napadených panelů každý 
den aplikováno Savo na plísně. Po dvou dalších týdnech, kdy byl vnitřní prostor intenzivně větrán, byly 
povrchy panelů opatřeny novou tapetovou úpravou (viz Obr.44). 

 

 

Obr.44  Pohled na tentýž kout po sanaci napadeného vnitřního povrchu plísněmi 

 
Uživatelům byl popsán doporučený režim užívání zahrnující vhodný režim vytápění a větrání. 

Vytápění by nemělo být tlumeno pro úsporu spotřeby tepla, aby byla dosažena teplota vnitřního vzduchu 
minimálně +20 °C. Při vhodném vytápění bude snazší dostatečně větrat. Uživatelé přiznali, že             
před měřením se pro chlad v místnosti skoro nevětralo, protože větráním by se teploty vnitřního vzduchu 
ještě snížily. Doporučenou výměnou veškerého vzduchu větráním v celé místnosti za dvě hodiny se udrží 
relativní vlhkost vzduchu na přijatelné úrovni.  
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3  METODY ZPRACOVÁNÍ 
 
3.1 Měření parametrů vnitřního a vnějšího vzduchu a vnitřních povrchových teplot  

na konstrukcích napadených plísněmi 
 Metodika a výsledky měření parametrů vnitřního a vnějšího vzduchu a měření povrchových 
teplot na konstrukcích napadených plísněmi byly popsány v kapitole 2.5. Měření povrchových teplot bylo 
prováděno bezkontaktním teploměrem Testo 830-T2 a parametry vnitřního a vnějšího vzduchu byly 
měřeny termohydrobarometrem Commeter C 4130. 

Před samotným měřením byl bezkontaktní teploměr skladován v měřené místnosti, takže nebyla 
nutná doba pro teplotní aklimatizaci bezkontaktního teploměru. Před samotným měřením povrchových 
teplot bylo potřeba stanovit emisivitu povrchu. Výrobce pro tento model bezkontaktního teploměru uvádí 
hodnoty emisivity pro nejčastěji se vyskytující materiály povrchů. V našem případě se jednalo o papírové 
tapety, takže byla zvolena emisivita 0,97.   
 
3.2 Termografické měření 

Termografický systém převádí informace o rozložení teplot na povrchu měřeného objektu 
z infračerveného spektra, které je pro lidské oko neviditelné, na obraz viditelný lidským okem a tato 
vyobrazená teplotní pole vyhodnotí určením jejich teploty [46].  

Termografická měření byla prováděna termovizní kamerou ThermaCAM B4, která má rozsah 
měření teplot od -20 do +50 °C s přesností měření 0,08 °C [46].  
 V prvé řadě musela být stanovena odrážející se zdánlivá teplota od okolí měřeného objektu. 
K jejímu určení bylo použito výše zmiňované termovizní kamery ThermaCAM B4, která umožňuje 
zadávání odražené zdánlivé teploty a emisivity, a infračerveného reflektoru ve formě kartonové desky, 
jejíž povrch byl opatřen zmačkaným a opět, do určité míry, narovnaným alobalem. Kamera s nastavenou 
emisivitou ε = 1,00 byla umístěna na místo měření a namířena na měřený objekt. Infračervený reflektor 
byl umístěn před měřený objekt rovnoběžně s jeho snímaným povrchem. Termovizní kamerou byla 
změřena zdánlivá teplota infračerveného reflektoru, která odpovídá odražené zdánlivé teplotě                 
od snímaného povrchu měřeného objektu [46].  
 Pro přesnější měření byl tento postup proveden třikrát, naměřené hodnoty byly zprůměrovány a 
takto získaná hodnota byla zanesena do softwaru termovizní kamery.  
 Další neznámou byla emisivita povrchu měřeného objektu. K jejímu získání byl použit 
kontaktním způsobem bezdotykový teploměr Testo 830-T2. Podle takto kontaktně naměřené povrchové 
teploty se v termovizní kameře měnila hodnota emisivity, až obě teploty, jak ta naměřená teploměrem, tak 
teplota na termogramu, byly stejné. 
 Pro naměření okrajových podmínek prostředí byl použit Termohydrobarometr Commeter           
C 4130. 
 O provedeném termografickém měření více pojednává kapitola 4.1. 
 

3.3 Měření povrchových teplot 
 Poslední typ měření byl realizován na všech čtyřech variantách zkoumaných objektů panelové 
soustavy T 06–B z Prefy Olomouc. Měření spočívalo ve snímání a zaznamenávání povrchových teplot   
na lodžiové stěně v místě tepelného mostu (styk lodžiové mezipodestové desky s lodžiovými stěnami), 
teplot vnějšího vzduchu a teplot  a relativních vlhkostí vnitřního vzduchu. 
 V každém zkoumaném objektu byla instalována čidla. Termočlánek FT A190-0, který měřil 
teplotu venkovního vzduchu, byl prostrčen mezi rámy okna ve vzdálenosti cca 150 mm od okna [47].     
U variant 2 a 4 byl navíc nainstalován tentýž termočlánek ke snímání teploty vzduchu na mezipodestě 
schodišťového prostoru.  
 Termočlánky FT A683-2, které měřily povrchovou teplotu konstrukce, byly kontaktně přilepeny 
ke stěně hliníkovou lepicí páskou. Použitím hliníkové lepicí pásky se minimalizoval vliv tepelné radiace 
okolí na instalovaný termočlánek. Termočlánky byly instalovány ve dvou výškových úrovních, kdy první 
byl 1 300 mm vysoko od podlahy (v místě tepelného mostu) a druhý byl ve výšce 1 950 mm od podlahy. 
Oba termočlánky byly vzdáleny 900 mm od vnitřního rohu místnosti. 
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 Kombisonda FH A646-1 byla pro zajištění přibližně svislé polohy uložena do prázdné 
zavařovací sklenice tak, aby senzory kombisondy z této sklenice vyčnívaly. Poloha umístění kombisondy 
v zavařovací sklenici byla ovlivněna uspořádáním nábytku a provozem ve zkoumané místnosti. 
 Snímání dat bylo prováděno po minutách nastavením datalogeru ALMEMO 5590. Takto 
naměřené hodnoty byly uloženy v programu EXCEL [50]. Výsledky těchto měření jsou uvedeny 
v kapitole 4.2.   
 
3.4 Výpočet teplotního faktoru vnitřního povrchu 

Ze zbylých naměřených hodnot byl pomocí programu EXCEL [50] spočten teplotní faktor 
vnitřního povrchu pro místo, kde bylo čidlo umístěno v místě tepelného mostu, a pro místo, kde bylo 
čidlo umístěno mimo zkoumaný tepelný most. Teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi byl spočítán podle 
vzorce 
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kde θsi je vnitřní povrchová teplota [°C],  

 θe je teplota venkovního vzduchu [°C],   

 θai je teplota vnitřního vzduchu [°C] [11]. 
 

3.5 Výpočet kritické vnitřní povrchové teploty a teploty rosného bodu 
 Vedle teplotního faktoru vnitřního povrchu byly, pro lepší názornost a použitelnost do grafů 
průběhů naměřených veličin, z naměřených parametrů vnitřního vzduchu (teplota vnitřního vzduchu, 
relativní vlhkost vnitřního vzduchu) spočteny kritické vnitřní povrchové teploty a teploty rosného bodu. 
 Z Tab.9.4 [9] byly spočítány výpočtové hodnoty částečného tlaku nasycené vodní páry pv,sat      
na základě změřených teplot vnitřního vzduchu. 
 Částečný tlak vodní páry pvi se spočítal podle vzorce 
 

100

., isatv
vi

p
p

ϕ
=   [Pa]        (3.2) 

 

kde pv,sat je částečný tlak nasycené vodní páry [Pa], 
 φi je relativní vlhkost vnitřního vzduchu [%][9]. 
 Pro určení kritické vnitřní povrchové teploty se spočítal odpovídající částečný tlak vodní páry 
pv,sat,80 podle vzorce 
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kde pvi je částečný tlak vodní páry [Pa], 
 φi,cr je kritická vnitřní povrchová vlhkost φi,cr = 80 % [%] [9]. 
 Takto spočítané hodnoty částečných tlaků vodních par pv,sat,80 byly zaokrouhleny na dvě 
desetinná místa a interpolací byly z Tab.9.4 [9] odečteny odpovídající kritické vnitřní povrchové teploty.  
 Interpolace byly provedeny ručně softwarem Lineární interpolace (i extrapolace) [38]. Získané 
hodnoty byly kopírovány do souborů v software EXCEL [50], aby bylo minimalizováno riziko chyby 
vlivem lidského faktoru. Ostatní výpočty byly provedeny v softwaru EXCEL [50]. 
 Výpočty teplot rosného bodu vycházely ze stejných naměřených hodnot jako výpočty kritických 
vnitřních povrchových teplot. Hodnoty částečného tlaku nasycené vodní páry pv,sat byly spočítány      
podle vzorce, který se používá pro výpočet teploty vnitřního vzduchu v rozmezí od 0 °C do +30 °C 
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kde θai je teplota vnitřního vzduchu [°C] [9]. 
 Takto vypočtená hodnota částečného tlaku nasycené vodní páry pv,sat byla dosazena do výpočtu 
částečného tlaku vodní páry podle vzorce 3.2. Pro takto spočtené hodnoty částečného tlaku vodní páry se 
určilo minimum, podle kterého byl zvolen vzorec pro výpočet teploty rosného bodu θw 
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kde pvi je částečný tlak vodní páry [Pa] [9]. 
 Takto spočítané hodnoty kritické vnitřní povrchové teploty a teploty rosného bodu byly použity 
do grafů průběhů naměřených veličin u všech čtyř měřených variant.  
 
3.6 Statistické vyhodnocení  

Z naměřených hodnot byly spočítány teplotní rozdíly povrchových čidel a teploty vnitřního 
vzduchu. Hodnoty povrchových teplot, kdy povrchová teplota byla vyšší než teplota vnitřního vzduchu, 
byly smazány. Předpokládalo se, že to je způsobeno tokem tepla vedením od prstů, když se uvolněná 
čidla dodatečně připevňovala na povrch zkoumané konstrukce. Protože ne vždy bylo hned zjištěno 
uvolnění povrchového termočlánku, musely být naměřené hodnoty podrobeny statistickému vyhodnocení. 
Těmito hodnotami byly spočítané hodnoty teplotního faktoru vnitřního povrchu v softwaru EXCEL [50] 
podle (3.1). 

V těchto případech se jednalo o kvantitativní spojitou proměnnou. Zbylé naměřené hodnoty 
(proměnné) byly, pro každou variantu zvlášť, z softwaru EXCEL [50] zkopírovány do statistického 
softwaru PASW Statistics [51]. Pomocí tohoto softwaru byly proměnné seřazeny podle velikosti, byla 
spočtena četnost (frequency), relativní četnost (percent), platná relativní četnost (valid percent), kdy již 
nebylo počítáno s odlehlými pozorováními, a kumulativní četnost. Takto vypočtené hodnoty byly 
přehledně uvedeny v tabulce rozdělení četnosti.  

Pro přehlednější popis proměnných byly využity charakteristiky míry polohy, které specifikují 

rozložení hodnot proměnné na číselné ose. Jednalo se o aritmetický průměr x  (mean). 
Aritmetický průměr může být výrazně zkreslený odlehlými pozorováními. Z tohoto důvodu byl 

jako rozhodující hodnota pro porovnání jednotlivých variant mezi sebou použit místo aritmetického 
průměru medián [21].  

Další vypočtené statistiky byly dolní kvartil (percentiles 25), medián  (percentiles 50, median) a 
horní kvartil (percentiles 75). 

Prostřednictvím kvartilů bylo vypočítáno interkvartilové rozpětí IQR, které bylo použito 
k identifikaci odlehlých pozorování,. 

U každé varianty byly spočítány, zvlášť pro teplotní faktor vnitřního povrchu na tepelném mostě 
(fRsi_TM) a pro teplotní faktor vnitřního povrchu mimo tento tepelný most (fRsi_mimo), aritmetické 
průměry, mediány, minimum, maximum a kvartily, které jsou uvedeny v tabulce pro každou variantu 
zvlášť (Tab.9 - 12 v Kap. 4.2). Graficky jsou vyhodnocené výsledky znázorněny formou krabicového 
grafu (box plot) v softwaru PASW Statistics [51] (Graf 6 - 13).  
 

4 VÝSLEDKY DISERTAČNÍ PRÁCE 
 
4.1 Výsledky získané na základě termografických měření 

První termografické měření proběhlo 15. 2. 2008 dopoledne. Měřeny byly objekty Var.2, Var.3 a 
v té době ještě neupravený objekt (budoucí Var.4), který odpovídá provedením Var.1. Venkovní teplota 
byla naměřena - 4,0 °C a relativní vlhkost venkovního vzduchu byla  81 %. Měření v interiéru proběhlo 
jen v objektu Var.4, který ještě nebyl upraven. Na chodbě byla naměřena teplota +14,0 °C a relativní 
vlhkost 34 % a v dětském pokoji byla naměřena teplota vzduchu +19 °C a relativní vlhkost vzduchu byla 
naměřena 46 %.  
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 U zatepleného objektu (Var.3) byla pomocí termografického měření detekována slabá místa 
v koutech napojení lodžiové mezipodestové desky na zateplené lodžiové stěny. Drobnější zvýšení 
povrchové teploty bylo patrné u překladů oken. 
 U zazděné varianty (Var.2) objektu bylo pomocí termografického měření zjištěno slabé místo     
v napojení lodžiové stěny i desky na nově vzniklou fasádu objektu.  
 Posledním měřeným objektem byl původně neupravený objekt (Var.4), kde proběhlo 
termografické měření jak ze strany exteriéru, tak i ze strany interiéru. U této varianty se projevila všechna 
slabá místa, která již byla vyčtena u předchozích dvou objektů (Var.3 a Var.2). V samotném objektu 
proběhla měření na chodbě, kde byla patrná přítomnost tepelné izolace u lodžiové stěny. Dále 
termografické měření prokázalo napojení rohového prvku na lodžiovou stěnu a severní průčelí vyššími 
naměřenými teplotami vnějšího povrchu konstrukce ve spáře mezi lodžiovou stěnou a severním průčelím 
objektu. Termografické měření v dětském pokoji, který bezprostředně sousedí s mezipodestovou lodžií a 
schodišťovým prostorem, odhalilo jednak slabé místo ve svislém koutě, kdy termovizní kamerou 
vykreslená teplotní pole kopírují tvar dřívějšího napadení vnitřního povrchu konstrukce plísněmi, takže 
v daném místě zřejmě chybí kus tepelné izolace, protože nad tímto místem i pod ním jsou povrchové 
teploty vyšší. Velkým zjevným tepelným mostem, který je způsoben konstrukcí objektu T 06-B z Prefy 
Olomouc je místo napojení lodžiové desky na lodžiovou stěnu, takže v daném detailu není žádná tepelná 
izolace. Z tohoto důvodu ani kontaktní zateplení provedené na objektu Var.3 úplně neřeší eliminaci 
tohoto tepelného mostu. 
 Druhé termovizní měření proběhlo 11. 2. 2009 dopoledne. Měření bylo provedeno jen na objektu 
Var.4, který do té doby proběhl výše popsanou konstrukční úpravou. Venkovní teplota vzduchu byla 
naměřena -1,0 °C a relativní vlhkost venkovního vzduchu byla 85 %, vnitřní teplota na chodbě byla  
+19,0 °C a relativní vlhkost vnitřního vzduchu byla 45 %. V dětském pokoji byla naměřena vnitřní 
teplota +23,0 °C a relativní vlhkost vnitřního vzduchu dosáhla hodnoty 65 %. Slabší místa byla 
zaznamenána termovizní kamerou u napojení zastřešení vedlejšího vchodu k severnímu průčelí objektu. 
Ve srovnání se zateplenými panely průčelí je zateplená vyzdívka schodišťového prostoru slabší 
konstrukcí. Na termosnímcích ze strany interiéru se výrazně neprojevuje vliv původní lodžiové desky ani 
lodžiových stěn, které se projevovaly vyššími povrchovými teplotami u Var.2. 
 

4.2 Výsledky získané na základě měření povrchových teplot 
 Měření povrchových teplot zkoumané konstrukce, parametrů vnitřního vzduchu a teploty 
vnitřního vzduchu proběhlo postupně na všech čtyřech zkoumaných objektech. První měření proběhlo   
od 11. 1. 2009 0:43 do 16. 1. 2009 9:17 v objektu Var.4. Jak již bylo zmíněno dříve, z naměřených 
hodnot byla konstrukce vyhodnocena pomocí teplotního faktoru vnitřního povrchu fRsi, aby mohly být 
jednotlivé varianty mezi sebou porovnatelné a eliminoval se tak vliv okrajových podmínek, které mají   
na naměřené hodnoty výrazný vliv. 
 Po přepočtu naměřených hodnot na teplotní faktory vnitřního povrchu bylo provedeno statistické 
vyhodnocení, které mělo za úkol vyčlenit ze statistického souboru odlehlá pozorování. Výsledky 
statistického vyhodnocení jsou zobrazeny v následující tabulce (Tab.9), kde jsou vyhodnocené naměřené 
hodnoty rozděleny na teplotní faktor vnitřního povrchu v místě zkoumaného tepelného mostu (fRsi_TM) 
a na teplotní faktor vnitřního povrchu mimo výše zkoumaný tepelný most (fRsi_mimo). 
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Tab.9  Statistické vyhodnocení Var. 4 

Statistics 

 fRsi_TM fRsi_mimo 

Valid 7236 7236 N 

Missing 479 479 

Mean ,96436184800 ,96916927291 

Median ,96456692900 ,96938058700 

Minimum ,943009430 ,945723684 

Maximum ,977831764 ,983308042 

25 ,96013761825 ,96563723400 

50 ,96456692900 ,96938058700 

Percentiles 

75 ,96919349300 ,97365601100 

 
Základní statistickou veličinou statistického vyhodnocení je v tomto případě medián, kde        

pro fRsi_TM je medián 0,96456692900 a pro fRsi_mimo je 0,96938058700. Z porovnání obou míst 
měření vychází, že rozdíly teplotních faktorů vnitřního povrchu jsou minimální a že toto řešení dostatečně 
eliminuje vliv tepelného mostu a vnitřní povrchové teploty. 

Odlehlá pozorování a jejich rozdíly od mediánů, 25% a 75% kvantilů zobrazují krabicové grafy 
(Graf 6, Graf 7), které byly stejně jako Tab.9 vypracovány počítačovým softwarem PASW Statistics [51].  

 

 
Graf 6  Krabicový graf pro fRsi_TM (Var.4)   Graf 7  Krabicový graf pro fRsi_mimo (Var.4) 

 

Druhé měření proběhlo od 17. 1. 2009 10:44 do 25. 1. 2009 10:30 v objektu  Var.1. Měření       
na této variantě byla statisticky vyhodnocena stejně jako u výše zmíněné Var.4.  

Výsledky statistického vyhodnocení jsou zobrazeny v následující tabulce (Tab.10), kde jsou 
vyhodnocené naměřené hodnoty rozděleny na teplotní faktor vnitřního povrchu v místě zkoumaného 
tepelného mostu (fRsi_TM) a na teplotní faktor vnitřního povrchu mimo výše zkoumaný tepelný most 
(fRsi_mimo). 
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     Tab.10  Statistické vyhodnocení Var. 1 

Statistics 

 fRsi_TM fRsi_mimo 

Valid 11388 11094 N 

Missing 120 414 

Mean ,72142047433 ,93976909115 

Median ,72131212250 ,93996840400 

Minimum ,509348807 ,883392226 

Maximum ,924222514 ,999418942 

25 ,69488817900 ,92290431400 

50 ,72131212250 ,93996840400 

Percentiles 

75 ,75820895500 ,95730027500 

 
Základní statistickou veličinou statistického vyhodnocení je medián, kde pro fRsi_TM je 

0,72131212250 a pro fRsi_mimo je 0,93996840400. Z porovnání obou míst měření vychází, že rozdíly 
teplotních faktorů vnitřního povrchu jsou výrazné a dokládají závažnost zkoumaného tepelného mostu. 

Odlehlá pozorování a jejich rozdíly od mediánů, 25% a 75% kvantilů zobrazují krabicové grafy 
(Graf 8, Graf 9), které byly stejně jako Tab.10 vypracovány počítačovým softwarem PASW Statistics 
[51].  

 

 
Graf 8  Krabicový graf pro fRsi_TM (Var.1)          Graf 9  Krabicový graf pro fRsi_mimo (Var.1) 

 
Třetí měření proběhlo od 26. 1. 2009 20:39 do 31. 1. 2009 17:00 v objektu Var.3. Měření na této 

variantě byla statisticky vyhodnocena stejně jako u výše zmíněných variant Var.4 a Var.1.  
Výsledky statistického vyhodnocení jsou zobrazeny v následující tabulce (Tab.11), kde jsou 

vyhodnocené naměřené hodnoty rozděleny na teplotní faktor vnitřního povrchu v místě zkoumaného 
tepelného mostu (fRsi_TM) a na teplotní faktor vnitřního povrchu mimo výše zkoumaný tepelný most 
(fRsi_mimo). 
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Tab.11  Statistické vyhodnocení Var. 3 

Statistics 

 fRsi_TM fRsi_mimo 

Valid 6981 6980 N 

Missing 1 2 

Mean ,76540298797 ,94947928106 

Median ,75909090900 ,95642458100 

Minimum ,626666667 ,083333333 

Maximum ,972972973 ,985915493 

25 ,74883720900 ,95026260625 

50 ,75909090900 ,95642458100 

Percentiles 

75 ,78801843300 ,96225366875 

 

Základní statistickou veličinou statistického vyhodnocení je medián, kde pro fRsi_TM je 
0,75909090900 a pro fRsi_mimo je 0,95642458100. Z porovnání obou míst měření vychází, že rozdíly 
teplotních faktorů vnitřního povrchu jsou výrazné a dokládají závažnost zkoumaného tepelného mostu. 
Zateplení objektu provedené obvyklým způsobem neřeší problematický tepelný most v dostatečné míře. 

Odlehlá pozorování a jejich rozdíly od mediánů, 25% a 75% kvantilů zobrazují krabicové grafy 
(Graf 10, Graf 11), které byly stejně jako Tab.11 vypracovány počítačovým softwarem PASW Statistics 
[51].  

 

 
Graf 10  Krabicový graf pro fRsi_TM (Var.3)        Graf 11  Krabicový graf pro fRsi_mimo (Var.3) 

 
Poslední měření proběhlo od 2. 2. 2009 18:30 do 3. 2. 2009 9:10 v objektu Var.2. Měření na této 

variantě byla statisticky vyhodnocena stejně jako u výše zmíněných variant Var.4, Var.1 a Var.3.  
Výsledky statistického vyhodnocení jsou zobrazeny v následující tabulce (Tab.12), kde jsou 

vyhodnocené naměřené hodnoty rozděleny na teplotní faktor vnitřního povrchu v místě zkoumaného 
tepelného mostu (fRsi_TM) a na teplotní faktor vnitřního povrchu mimo výše zkoumaný tepelný most 
(fRsi_mimo). 
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Tab.12  Statistické vyhodnocení Var. 2 

Statistics 

 fRsi_TM fRsi_mimo 

Valid 881 617 N 

Missing 0 264 

Mean ,92903217978 ,97747072423 

Median ,92771770100 ,97770154400 

Minimum ,903190914 ,958677686 

Maximum ,966501922 ,999456817 

25 ,92223226850 ,97366913850 

50 ,92771770100 ,97770154400 

Percentiles 

75 ,93625083450 ,98039215700 

 

Základní statistickou veličinou statistického vyhodnocení je medián, kde pro fRsi_TM je 
0,92771770100 a pro fRsi_mimo je 0,97770154400. Z porovnání obou míst měření vychází, že rozdíly 
teplotních faktorů vnitřního povrchu nejsou až tak výrazné jako u objektů Var.3 a Var.1. Zazdění lodžií 
částečně řeší eliminaci tepelného mostu. 

Odlehlá pozorování a jejich rozdíly od mediánů, 25% a 75% kvantilů zobrazují krabicové grafy 
(Graf 12, Graf 13), které byly stejně jako Tab.12 vypracovány počítačovým softwarem PASW Statistics 
[51].  

 

 
Graf 12  Krabicový graf pro fRsi_TM (Var.2)         Graf 13  Krabicový graf pro fRsi_mimo (Var.2) 

 
Pro lepší přehlednost pro porovnání jednotlivých variant slouží Tab.13 a Graf 14, kde je každá  

ze čtyř variant konstrukčního provedení mezipodestových lodžií hodnocena teplotním faktorem vnitřního 
povrchu v místě tepelného mostu (fRsi_TM) a v místě mimo tento tepelný most (fRsi_mimo) formou 
mediánů z hodnocených výsledků měření. 

Tab. 13  Srovnání mediánů teplotních faktorů vnitřního povrchu u jednotlivých variant 

Varianta Median fRsi_TM Median fRsi_mimo 

Var.1 0,72131212250 0,93996840400 

Var.2 0,92771770100 0,97770154400 

Var.3 0,75909090900 0,95642458100 

Var.4 0,96456692900 0,96938058700 
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Graf 14  Srovnání mediánů teplotních faktorů vnitřního povrchu u jednotlivých variant 

 
Nejmenšího rozdílu mediánů teplotních faktorů vnitřního povrchu bylo dosaženo u varianty č. 4, 

tedy u zazděné a posléze zateplené varianty. Dobrých výsledků dosahuje i konstrukční řešení u varianty  
č. 2, kde je tepelný most významně eliminován zazděním lodžií. Naopak zateplený objekt (Var.3) 
zkoumaný tepelný most eliminuje minimálně ve srovnání všech tří zmíněných variant s původním stavem 
(Var.1). 

Riziko výskytu napadení vnitřního povrchu plísněmi se podle platné ČSN 73 0540 [13] hodnotí 
teplotním faktorem vnitřního povrchu fRsi. Posouzení rizika napadení vnitřního povrchu konstrukce 
plísněmi podle starší normy ČSN 73 0540 [12] je přehlednější vhledem ke způsobu chování uživatelů a i 
laik si z tohoto způsobu posouzení udělá snáze představu o závažnosti možného rizika napadení vnitřního 
povrchu konstrukce plísněmi. Relativní vlhkost se významnou měrou podílí na riziku výskytu plísní       
na vnitřním povrchu konstrukce.  
 

5  KONKRÉTNÍ ZÁVĚRY PRO REALIZACI V PRAXI 

 
Na základě výsledků z termografického měření, měření povrchových teplot a jejich statistickém 

vyhodnocení se jako nejvhodnější jeví varianta č. 4, tedy objekt se zazděnými lodžiemi a následným 
kontaktním zateplením.  

Varianta č. 2 předčila zvolenou variantu č. 4 u měření povrchových teplot mimo tepelný most. 
To bylo způsobeno menším tepelným tokem. Proto je vhodné nejlepší variantu č. 4 zbavit původního 
zasklení lodžie. Prostor schodišťové podesty se tak zvětší a i údržba tohoto prostoru bude snazší.            
Ze zkušeností obyvatel objektu varianty č. 4 se zjistilo, že při ponechání původního zasklení u zazděné 
lodžie není takto vzniklý prostor užíván. 
 Termovizní měření poukázalo na nevyřešený detail zateplení v místě napojení lodžiové desky   
na stěnové panely u varianty č. 3. V případě již zatepleného objektu, podobně jako je tomu u varianty     
č. 3, doporučuji provést alespoň kontaktní zateplení lodžiové desky ze spodní strany. Tím by se měly     
do určité míry minimalizovat tepelné ztráty způsobené tímto tepelným mostem při zohlednění požadavku 
na minimální zásah do konstrukce. 
 Výše zmíněná doporučení se vztahují jen na konstrukční soustavu panelového bytového domu   
T 06-B z Prefy Olomouc, jejímž dodavatelem v letech realizace 1988 – 1990 byla Prefa Olomouc.  
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6  ZÁVĚR PRÁCE A DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ POSTUP 

 

Srovnání variant různého řešení tepelného mostu v místech mezipodestových lodžií bylo názorně 
provedeno v kapitole 4.2 (viz. Tab.13, Graf 14). 

Prokázání vlivu tepelných mostů na vznik plísní dokládají termografická měření, která zobrazují 
tepelné mosty v konstrukci. Z fotografií (Obr.40, Obr.41) je patrné, že části konstrukce napadené plísněmi 
odpovídají místům, která vykazují nižší povrchové teploty vlivem tepelného mostu. Totéž potvrzují 
průběhy naměřených hodnot povrchových teplot na konstrukci napadené plísněmi (Graf 2 - 5), kdy 
zejména u dvojice bodů F (Graf 2) a J (Graf 3) je patrný rozdíl v průbězích naměřených povrchových 
teplot, kdy u bodu J (viditelně napadený plísní) jsou naměřené povrchové teploty vlivem tepelného mostu 
nižší.  

 Důsledkem tepelného mostu je snížená povrchová teplota a reálné riziko napadení konstrukce 
plísněmi, které vede ke zhoršení kvality vnitřního mikroklimatu. Vlivem tepelného mostu narůstají i 
náklady na vytápění.  

Měření in-situ bude vždy prováděno s určitou chybou. Ať už to je omezená přesnost měřících 
zařízení nebo chyby způsobené při instalaci měřicích zařízení. Výsledky jsou také zkresleny chováním 
uživatelů, což nelze postihnout v žádném počítačovém softwaru, a také možným výskytem chyb            
při zpracovávání a interpretaci získaných výsledků. 

Modelování ve výpočtových programech je spíše informativní a vhodné při návrhu konstrukce 
nebo při návrhu její rekonstrukce nebo sanace. V současné době požadujeme, aby sanace a rekonstrukce 
byly efektivní a ekonomicky přijatelné. Bez modelování konstrukcí a detailů se při zpracování 
projektových dokumentací neobejdeme. Návrh tloušťky zateplení, či jiných úprav, bez namodelování a 
zhodnocení detailů neobstojí a má jen informativní charakter. Výsledky práce potvrzují, že sanační práce 
na panelových domech probíhají mnohdy bez kvalitní technické přípravy a nezohledňují důsledně 
legislativní požadavky ve vztahu tepelně technické a energetické legislativy. Imperfekce způsobené 
výrobou konstrukčních prvků, jejich montáží a v průběhu jejich životnosti i údržbou nemohou být 
zohledněny v dostatečné míře v modelacích výpočtovými softwary.  

Z tohoto důvodu považuji za smysluplné provádět takováto měření na více objektech. Získá se 
tím větší statistický soubor hodnot proměnné, takže získané statistiky se budou více blížit skutečnosti. 

U objektů, které mají výrazné nedostatky způsobené vlivem tepelných mostů, takové měření 
povrchových teplot doporučuji také. Bohužel je to limitováno počtem měřicích zařízení a časovou 
náročností měření. 
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7  SUMMARY 

 
Based on the results of thermovision measurements, measurements of surface temperatures and 

their statistical evaluation the most appropriate is variant No. 4, which has walled loggie and then thermal 
insulation is applicated.  

Variant No. 2 exceeded chosen variant No. 4 for measuring surface temperatures outside the 
thermal bridge. This was due to lower heat flux. Therefore, it is convenient to rid the best variant No. 4 of 
the original glass of loggia. The space of stair landings increases and the maintenance of this area is even 
easier. It was found out – according to the experience of the residents living in the building No. 1 – that if 
the original glass in walled loggie is kept, the resulting space is not used. 

Thermovision measurements pointed to unresolved detail of thermal insulation at the connection 
of loggia slab on the wall panels in variant No. 3. In the case of already thermally insulated building, as it 
is the case for variant No. 3, I recommend at least apply contact thermal insulation on the rear side of 
loggia slab. This should to some extent minimize the heat loss caused by the thermal bridge, taking into 
account the requirement for minimum interference with the construction.  

The above recommendations apply only to the structural system of a prefab block building of   
T-06 B Prefa Olomouc, the supplier of which was Prefa Olomouc in the years of implementation from 
1988 to 1990. 

The comparison of various variants of the thermal bridge solution in places of the loggies in stair 
landings was clearly done in section 4.2 (see Tab. 13, Graph 14). 

Demonstrating the influence of thermal bridges on the development of molds is shown by 
thermographic measurements, which show thermal bridges in the structure. The photos (Fig. 40, Fig. 41) 
shows that the parts of structure attacked by moulds correspond to areas that exhibit a lower surface 
temperature due to thermal bridges. The same is confirmed by waveforms of the measured values of 
surface temperatures on the structure attacked by moulds (Graphs 2-5), especially when there is a marked 
difference at the pair of points F (Graph 2) and J (Graph 3) in the waveforms of the measured surface 
temperature where at the point J (visibly infected by moulds) the measured surface temperatures are lower 
due to thermal bridge. 

The result of thermal bridge is the reduced surface temperature and the real risk of mould 
infection of structures, which leads to deterioration of the internal microclimate. Also the heating costs 
are rising due to the thermal bridges. 

In-situ measurements will always be done with a certain error. Whether it is the limited accuracy 
of measuring devices or errors caused during the installation of measuring devices. Results are also 
distorted by the behaviour of users, which can not be affected by any computer software, and also by 
possible errors in the processing and interpretation of results obtained. 

Modeling in computational programs is rather informative and appropriate when we design the 
structure or its reconstruction or rehabilitation. Currently, we require that rehabilitation and reconstruction 
are effective and economically acceptable. We will not manage it without modeling the details of 
construction and processing of the project documentation. The design of the thickness of thermal 
insulation, or other modifications without modelation and appraisal of details does not stand up and has 
only informative character. Results of this work confirm that the reahabilitation work on prefabricated 
buildings often takes place without good technical training and consistently disregards the legislative 
requirements in respect of technical and thermal energy legislation. Imperfections caused by the 
production of structural components, their assembly, and also the maintenance throughout their service 
life can not be taken into account sufficiently by the computational modeling software. 

For this reason I consider worthwhile to carry out such measurements on multiple objects. It gets 
to the larger aggregate of variable values, so that the derived statistics will come closer to reality. 

For objects that have significant deficiencies caused by the influence of thermal bridges, such 
measurements of surface temperatures are also recommended. Unfortunately, it is limited by the number 
of measuring equipment and time consuming measurements. 
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