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D/ Porovnání vzorku č.6 v závislosti na nejistotách měření - intenzitě osvětlení 

E/ Porovnání vzorku č.6 v závislosti na nejistotách měření – okolní teplotě (-2lx) 

F/ Porovnání vzorku č.6 v závislosti na nejistotách měření – okolní teplotě (400lx) 

 

13.9 Příloha 3.9: Rozbor měření vzorku č.8, T18, lx-2/400    225 

A/ Rozbor záznamu měření 2.17 

B/ Rozbor záznamu měření 2.18 

A+B/ Rozbor měření vzorku č.8 

C/ Porovnání vzorku č.8 v závislosti na nejistotách měření - intenzitě osvětlení 

D/ Porovnání vzorku č.8 v závislosti na nejistotách měření - intenzitě osvětlení 

G1/ Analýza protokolu měření vzorku č.8 v závislosti na nejistotách měření – emisivitě 
materiálu lx-2 
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G2/ Analýza protokolu měření vzorku č.8 v závislosti na nejistotách měření – emisivitě 
materiálu lx400 

G3/ Porovnání protokolu měření vzorku č.8 v závislosti na nejistotách měření – emisivitě 
materiálu  lx-2/lx400 

G4/ Analýza protokolu měření vzorku č.8 v závislosti na nejistotách měření – korekci 
emisivity 

G5/ Analýza protokolu měření vzorku č.8 v závislosti na nejistotách měření – korekci 
emisivity 

H1/ Analýza protokolu měření vzorku č.8 v závislosti na nejistotách měření – korekci 
emisivity a korekci zdánlivě odražené teploty 

H2/ Analýza protokolu měření vzorku č.8 v závislosti na nejistotách měření – korekci 
emisivity a korekci zdánlivě odražené teploty 

H3/ Porovnání protokolu měření vzorku č.8 v závislosti na nejistotách měření –korekci 
emisivity a korekci zdánlivě odražené teploty lx-2/lx400 

H4/ Analýza protokolu měření vzorku č.8 v závislosti na nejistotách měření –korekci 
emisivity a korekci zdánlivě odražené teploty lx-2/lx400 

H5/ Analýza protokolu měření vzorku č.8 v závislosti na nejistotách měření –korekci 
emisivity a korekci zdánlivě odražené teploty lx-2/lx400 

 

13.10 Příloha 3.10: Rozbor měření vzorku č.8, T22, lx-2/400    240 

A/ Rozbor záznamu měření 2.19 

B/ Rozbor záznamu měření 2.20 

A+B/ Rozbor měření vzorku č.8 

C/ Porovnání vzorku č.8 v závislosti na nejistotách měření - intenzitě osvětlení 

D/ Porovnání vzorku č.8 v závislosti na nejistotách měření - intenzitě osvětlení 

E/ Porovnání vzorku č.8 v závislosti na nejistotách měření – okolní teplotě (-2lx) 

F/ Porovnání vzorku č.8 v závislosti na nejistotách měření – okolní teplotě (400lx) 

 

 

14  Příloha 4: Posudky k předmětu průmyslového vlastnictví    247 

Hodnocení předmětu průmyslového vlastnictví:„Řešení tepelných mostů u soklové lišty 
kontaktních zateplovacích systémů“ – Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.   248 

Hodnocení předmětu průmyslového vlastnictví:„Řešení tepelných mostů u soklové lišty 
kontaktních zateplovacích systémů“ – Doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.   249 

 

15 Příloha 5: Tepelně technické modelování, protokoly, vyhodnocení    250 

 

Kompletní výpočet modelu VOS včetně vyhodnocení     251 

Kompletní výpočet modelu OP 1.11 včetně vyhodnocení     306 



Disertační práce na téma 

Vyšetřování a návrh sanace spodní stavby vybraných konstrukčních soustav panelových obytných budov 

 

 
-10- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Rád bych na tomto místě poděkoval za trpělivost, vedení a podporu v průběhu celého mého 
doktorského studia, mé školitelce paní prof. Ing. Darji Kubečkové Skulinové, Ph.D. 
Poděkování rovněž náleží odborným konzultantům této disertační práce a to: doc. Ing. arch. 
Josefovi Šamánkovi, CSc., doc. Ing. Karlovi Kubečkovi, Ph.D., doc. Dr. Ing. Michalovi 
Lesňákovi, a Ing. Jiřímu Svobodovi. Rovněž upřímné díky všem mým kolegům, kteří při 
mně stáli po celou dobu a podporovali mě. V neposlední řadě patří dík celé mé rodině. 

          Ing. Zdeněk Peřina  



Disertační práce na téma 

Vyšetřování a návrh sanace spodní stavby vybraných konstrukčních soustav panelových obytných budov 

 

 
-11- 

 

Seznam použitých veličin a značek 

 

Veličina značka jednotka 

   

kmitočet, frekvence ƒ,v Hz 

úhlový kmitočet, úhlová frekvence ω rad/s 

vlnová délka λ m 

vlnočet ϭ m-1 

zářivá energie ϱ, W J 

zářivý tok, zářivý výkon P, Ф W 

zářivost, intenzita záření I W/sr 

zář L W/(sr.m2) 

(intenzita) vyzařování M W/m2 

ozářenost, intenzita ozáření E W/m2 

Stefanova – Boltzmanova konstanta ϭ W/(m2. K4) 

emisivita ε 1 

spektrální emisivita ε(λ) 1 

směrová spektrální emisivita ε(λ,τ,ϕ) 1 

spektrální činitel pohlcení, spektrální pohltivost α(λ) 1 

spektrální činitel odrazu, spektrální odrazivosti ρ(λ) 1 

spektrální činitel prostupu, spektrální propustnost ρ(τ) 1 

energie E J 

termodynamická teplota T, Θ K 

Celsiova teplota t, ϑ °C 

teplo, množství tepla ϱ J 

tepelný tok Ф W 

(plošná) hustota tepelného toku q, ϕ W/m2 

součinitel tepelné vodivosti λ W/(m. K) 

součinitel prostupu tepla K W/(m2. K) 

součinitel přestupu tepla h, (α) W/(m2. K) 

tepelný odpor konstrukce R W-1.m2.K 

tepelná vodivost G W/K 

součinitel tepelné vodivosti λ W.m-1.K-1 

součinitel prostupu tepla U W.m-2.K-1 

relativní vlhkost φi % 
Pozn.: Výběr jednotek a veličin z ČSN ISO 31-6 a ČSN ISO 31-4 a ČSN 730540 
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Anotace 

Tato předkládaná disertační práce: „Vyšetřování a návrh sanace spodní stavby 
vybraných konstrukčních soustav panelových obytných budov“ se zabývá dlouhodobým 
diagnostickým průzkumem, který se zaměřoval na nejčastěji se vyskytující vady spodní 
stavby obytných budov, při jejich sanaci zateplením obvodového pláště. Týká se vybraných  
konstrukčních panelových soustav obytných domů, za použití moderních nedestruktivních 
metod na principu snímání povrchových teplot ploch konstrukcí spodní stavby v rozsahu 
infračerveného záření, spolu s návrhem vhodných opatření vedoucí k nápravě stavu.  

Zároveň je v laboratorních podmínkách ověřováno chování použitého infračerveného 
radiometrického systému za účelem stanovení determinačních závislostí okrajových 
podmínek měření na kvantifikaci reprodukovaných výsledků infračerveným radiometrickým 
systémem. 

V disertační práci je z velké části využito výsledků terénních měření 
s radiometrickým infračerveným dlouhovlnným systémem prováděných po dobu šesti let. 
Jde o sledování souboru cca padesáti objektů na území města Ostravy a zpracování cca 
jednoho tisíce termogramů. Současně bylo prováděno ověřovací laboratorní měření, přičemž 
při laboratorních experimentech  bylo celkem zpracováno 4000 hodnot v rámci dvaceti sérií 
měření . 

 

 

Annotation 

This dissertation thesis called: “Investigation and Suggestion of Structural 
Rehabilitation of the Substructure of the Selected Construction Systems of Panel Residential 
Blocks” deals with a long-term diagnostic research of the most frequently occurring faults of 
the substructure of the buildings during their reconstruction by thermal insulation of 
perimeter walls, with the selected construction panel systems using modern non-destructive 
methods based on the principle of reading surface temperature of the substructure 
constructions in the extent of infrared radiation, and the suggestion of suitable measures 
leading to the improvement of the condition. 

At the same time, the behaviour of the used infrared radiometric system is verified in 
laboratory conditions, aiming at specifying determination dependence of the marginal 
conditions of the measurement on the qualification of the reproduced results by the infrared 
radiometric system. 

The dissertation is mostly based on the results from six-year measurements with 
radiometric infrared long-wave system. ca. fifty objects in Ostrava City area have been 
monitored and ca. one thousand of thermograms have been processed. In laboratory  
experiments 4,000 quantities were processed within the framework of twenty measurement 
series.         
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1 Úvod a přehled současného stavu problematiky 

Sanace stavebních konstrukcí je klasickou disciplínou oboru stavitelství, kterou se 
lidská společnost zabývá již tisíce let. Sanace panelových bytových domů se stala aktuální 
hlavně od konce dvacátého století. Masová stavební výroba v šedesátých a sedmdesátých 
letech dvacátého století dala základ pro stejně masovou činnost v oblasti sanací stavebních 
konstrukcí o třicet (až čtyřicet) let později. Původní předpoklady týkající se životnosti staveb 
vyrobených v rámci některé z panelových konstrukčních soustav, se nepotvrdily a nejstarším 
budovám, postavených panelovou technologií, je dnes přes šedesát let a přesto stále plní svůj 
původní účel. 

Počátky sanace objektů postavených v rámci některé z realizovaných konstrukčních 
panelových soustav v České republice se dají datovat k devadesátým letům dvacátého století, 
kdy s pádem komunistického režimu postupně přešlo anonymní vlastnictví bytů a domů, přes 
bytová družstva, k soukromým vlastníkům a jejich společenstvím. Podnětem k nastartování 
péče o bytový fond byl převod vlastnických práv konkrétním subjektům, spolu 
s odpovědnostmi, které k tomu obecně náleží. V této době docházelo často k živelným 
zásahům do bytového fondu, které tato práce nepopisuje, nicméně některé z konkrétních 
dopadů této činnosti jsou v této práci diagnostikovány. 

V současné době se sanace budov, postavených v rámci některé z používaných 
panelových konstrukčních soustav, chýlí ke svému závěru. Stále se však i v 21. století 
můžeme setkat s objekty postavenými před padesáti lety, které bez jakýchkoliv zásadních 
zásahů fungují, a které teprve sanace čeká. Je tedy ideální doba k diagnostikování závad a 
nedostatků u sanací, které již proběhly v průběhu minulého desetiletí, a při využití zkušeností 
a poznatků současnosti, využitých k nápravě, úpravě a vylepšení technologií obnovy těchto 
specifických objektů, které na svou sanaci teprve čekají. 

K diagnostickému zásahu u objektů se většinou přistupuje teprve tehdy, když se 
vyskytnou nějaké vizuálně patrné závady. Tato disertační práce mapuje možnosti 
a opodstatnění preventivního kontinuálního diagnostického měření obytných domů 
vybraných panelových konstrukčních soustav (v této práci konkrétně spodní stavby – ve 
většině případů podsklepené), byť bez zjevných projevů případných závad s ohledem na 
možnost návrhu jejich sanace, predikce možných závad, nebo na změnu technologie 
provádění budoucích sanací. 

V této práci se pro diagnostiku spodní stavby obytných domů, postavených v rámci 
vybrané panelové konstrukční soustavy, používá poměrně progresivně se vyvíjející 
technologie, založená na principu nekontaktního snímání infračerveného záření ze 
zkoumaných povrchů - tento obor se nazývá termodiagnostika. V tomto konkrétním případě 
bylo použito jako technického prostředku, infračerveného radiometrického dlouhovlnného 
systému, který umožnil zobrazování teplotních polí na snímaných 
površích a tím i diagnostikování, lokalizaci a predikci poruch.  

Zvyšující se legislativní požadavky na tepelnou ochranu budov (viz ČSN 73 0540 
[2]) však po diagnostických prostředcích vyžadují nejen kvalitativní vyhodnocení poruchy, 
ale dnes už také kvantifikaci (viz kapitola 3.2.1, strana 17) zjištěných závad. Otázkou, zda 
lze pro kvantifikaci zjištěných skutečností použít v diagnostické praxi stávající infračervený 
radiometrický dlouhovlnný systém, za jakých okrajových podmínek a specifikovaných 
nejistot měření, se zabývá část disertační práce věnovaná zčásti této problematice (viz 
kapitola 5.2.5, strana 27 a Příloha 1, kapitola 11, strany 105-126). 

Získané skutečnosti z dlouhodobého diagnostického měření prováděného v rámci této 
práce, jsou již aplikovány v patentové příhlášce [37], která zajišťuje patentovou ochranu 
navrhovaného konstrukčního řešení viz kapitola 6, strana 89. Aplikace případného patentově 
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chráněného předmětu průmyslového vlastnictví mohou být použity i pro další, dnes již se 
projevující se závady (např. případ napadení biotickými škůdci - viz kapitola 5.3.8, strana 40 
viz Obrázek 5-31 a kapitola 5.4.4, strana 55 viz Obrázek 5-47). Laboratorní měření (na 
základě vytvořené metodiky měření viz Příloha 1, kapitola 11.8, strany 112-117) pak ukazují 
možnost využití infračerveného radiometrického systému v té oblasti diagnostické praxe, kdy 
je nutno ověřovat teoretické výpočty a simulace na konkrétním reálném objektu, hlavně 
v těch případech kdy se vyžaduje kvantifikace výsledků diagnostického měření. Vzájemným 
porovnáním obou metod pak lze vyvozovat závěry a aplikovat je pro úpravu jak 
teoretických, diagnostických, tak praktických metodik, postupů či technologií. 

 

2 Historie a současnost tepelné ochrany budov a její diagnostického 
měření 

Hlavně ekonomické důvody a neudržitelnost trvalého růstu spotřeby při omezených 
materiálových a energetických zdrojích byly hnacím motorem mezi hledáním optimální 
volby druhu materiálu obvodového zdiva, jeho tloušťkou a nákladů na vytápění, které 
v tehdejším Československu vyústily - v druhé polovině dvacátého století - k definování 
tepelně technických požadavků na konstrukce ve vůbec první československé státní normě 
ČSN 73 0540 „Navrhování stavebních konstrukcí z hlediska tepelné techniky“, která byla 
vydána v roce 1962 s platností od dubna 1963. 

Skutečně problematickým se ukázalo použití obvodového betonového zdiva tloušťky 
kolem 200 mm, u staveb budovaných technologií betonových panelů,  kdy se hodnota 
tepelného odporu (dnes součinitele prostupu tepla) pohybovala na úrovni zdiva z cihel 
pálených tloušťky pouze kolem 500 mm. Později docházelo k progresivnímu vývoji v oblasti 
materiálů a technologií výroby, nicméně ani poslední vývojový stupeň obvodových 
panelových konstrukcí, tvořených vrstvenými obvodovými stěnami, nedopadl dle očekávání 
a přinesl spíše další možnosti vzniku poruch. Ukazatelem vad byly zejména plísně, které se 
dříve nevyskytovaly. 

Od té doby nastala, nejen v České republice, nutnost přejít na hledání nových 
konstrukčních řešení podle metod konkrétních, tepelně-technických výpočtů, na základě 
požadavků definovaných v legislativních dokumentech své doby, a posléze pomocí 
automatizovaných  výpočetních programů. Ruku v ruce s výpočetními aplikacemi se ukazuje 
nutnost tyto teoretické predikce ověřit na skutečných objektech, za skutečných podmínek, 
a to prostřednictvím různých diagnostických metod. 

Zatímco oblast výpočetních aplikací v oblasti stavebnictví ovládlo softwarové 
inženýrství sedmdesátých let dvacátého století, usměrňované parametry daných 
legislativních dokumentů typu „Tepelná ochrana budov“, oblast diagnostiky staveb se 
rozvíjela průběžně hlavně díky „vědeckotechnické revoluci“ po druhé světové válce. K 
 druhému vrcholu v této oblasti došlo po ukončení „studené války“ v osmdesátých letech 
dvacátého století, kdy bylo uvolněno velké množství technologií z vojenského sektoru 
a kosmického výzkumu.  

Neočekávaná celosvětová finanční a současně také ropná krize, která se objevila 
v sedmdesátých letech dvacátého století (a zatím není výhled na její ukončení), a finanční 
krize od roku 2008, vyvolaly a pak ještě zvýšily, tlak na hospodárnost využívání energií, 
udržitelnost rozvoje společnosti a využívání obnovitelných zdrojů energií. Evropské 
legislativní orgány pak úředně stanovují kritéria hospodárnosti, vyjádřená tzv „energetickými 
štítky“ a „průkazem energetické náročnosti budov“, u nás zavedených od roku 2001. Byly 
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tak ustanoveny nepřekročitelné limity energetické spotřeby pro nové i rekonstruované 
stavební objekty. 

Nutnost provedení sanačních a regeneračních prací na „panelovém fondu“ v České 
republice minulého století spadá právě do období největšího rozmachu – tedy do šedesátých 
až sedmdesátých let minulého století, nicméně nelze z těchto nápravných opatření vyloučit 
ani panelové konstrukční soustavy novější. 

V devadesátých letech dvacátého století byly opravy panelových bytových 
konstrukčních soustav zaměřeny pouze na dílčí sanace a byly řešeny pouze nejmarkantnější 
problémy (které se zaměřovaly zejména na zlepšení tepelně-technických parametrů, 
obvodové a střešní pláště aj.). Nekomplexní přístup k regeneračním pracem na panelových 
konstrukčních soustavách se však odrazil na neadekvátních výsledcích regenerace. Důvodem 
volby takovýchto nekomplexních řešení byly zřejmě tehdy dosud nevyjasněné majetkové 
vztahy v rámci tehdejšího bytového fondu a z toho plynoucí nechuť správců a majitelů 
objektů investovat nemalé finanční prostředky do rozsáhlejších akcí. 

Teprve od roku 2001, prostřednictvím státních programů dotací (PANEL – viz 
www.mmr.cz, dotační program je upraven Nařízením vlády č. 299/2001 Sb., ve znění 
Nařízení vlády č. 325/2006 Sb.), mohly být realizovány regenerace panelových domů 
komplexnějším přístupem. Podmínky programu Panel, alespoň rámcově, vymezily 
minimální předprojektovou a projektovou fázi, což byl dobrý předpoklad pro naplnění 
normových požadavků týkajících se realizace regeneračních prací, zejména se zohledněním 
na stále se zpřísňující tepelně technické požadavky na stavby a vývoj energetické legislativy.  
Bohužel rokem 2008 dochází ke značnému omezení programu PANEL, přestože z rozsahu 
stávající panelové bytové výstavby je zřejmé, že tento bytový fond je a bude nezbytnou 
formou bydlení minimálně do poloviny dvacatéhoprvního století. Od roku 2001-2010 bylo 
v rámci dotačního programu PANEL/NOVÝ PANEL celkem sanováno 356 505 bytů 
v panelových obytných domech viz [9]. 

V roce 2009 dochází na navázání poměrně úspěšného programu PANEL 
prostřednictvím programu „Zelená úsporám“ Státního fondu životního prostředí 
(Ministerstva životního prostředí). Program „Zelená úsporám“ je zaměřen na podporu 
instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také na investice do 
energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu je podporováno 
kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za 
nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do 
nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu. Česká 
republika získala na tento Program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů 
Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. 

Podpora v rámci programu „Zelená úsporám“ je nastavena tak, aby prostředky mohly 
být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012. O dotaci 
bylo možné požádat jak před realizací opatření, tak po ní, nebylo však možné žádat 
o podporu opatření dokončených před vyhlášením programu [10]. 

Souběžně s programem „Zelená úsporám“ běží od poloviny roku 2009 program 
NOVÝ PANEL Státního fondu rozvoje bydlení (Ministerstva pro místní rozvoj ČR), který 
pokračuje v původním programu PANEL. Program NOVÝ PANEL je nepřímý dotační titul, 
poskytovaný výhradně z rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). Poskytuje se 
v podobě příspěvku na úroky k úvěrům na opravy panelových (dříve PANEL) 
i „nepanelových“ (od poloviny roku 2009 s názvem NOVÝ PANEL) bytových domů. Do 
března roku 2011 bylo v rámci programu smluvně přislíbeno takřka 13 miliard korun ve 
formě úrokové dotace. Celkový objem podpořených projektů dosáhl více než 60 miliard 
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korun, což znamená, že díky této dotací se aktivizovalo přes 47 miliard korun ze soukromých 
zdrojů. V roce 2011 se předpokládá proplacení 666 milionů korun u již nasmlouvaných 
žádostí [11].  

 

3 Průzkum současného stavu 
 

 

3.1 Průzkum současného stavu objektů 
 

3.1.1 Technický stav spodních staveb u vybraných objektů 

V průběhu diagnostických měření, které se datují k roku 2006, bylo na vybraných 
objektech na území města Ostravy (viz kapitola 5.1.1, strana 20) shledáno nejvíce poruch 
v oblasti mezi obvodovým plášťem spodní stavby (soklem) a obvodovým plášťem stavby 
horní. Diagnostika tepelných mostů v této oblasti pak předurčila zaměření dalších 
diagnostických měření pro další dlouhodobý monitoring (až do prosince roku 2011) 
u vybraných domů postavených v rámci vybrané panelové konstrukční soustavy (viz kapitola 
5.1.1, strana 20). 
 

3.1.2 Návrh opatření 

S ohledem na zaměření diagnostiky (na oblast mezi obvodovým pláštěm spodní 
stavby a obvodovým pláštěm stavby horní) došlo k podrobnému zkoumání příčin, následků 
a případných opatření. Na základě zjištěných skutečností přímo v terénu na konkrétních 
objektech, kterými se podrobně zabývají kapitola 5.3, strana 28 a kapitola 5.4, strana 48, byla 
na základě markantního rozdílu povrchových teplot, zjištěných pomocí srovnávací metody 
kvalitativní termografie (viz kapitola 3.2.1, strana 17), identifikována prvotní příčina těchto 
projevů – a to nedůsledné dotažení tepelného izolantu obvodového pláště spodní stavby 
k soklové liště kontaktního zateplovacího systému. Následky těchto poruch nebylo  možno 
zaměřit přímo in situ (nájemníci a majitelé bytových jednotek nebyli v době měření vždy 
přítomni a nebylo žádoucí je v často brzkou, nebo pozdní dobu obtěžovat), proto jsem dále  
přistoupil k metodě teoretického modelování softwarem AREA® 2011 - viz kapitola 5.6, 
strana 83 a kapitola 5.7, strana 86, která jasně prokazuje vliv poruchy (byť minimální) v této 
oblasti na poklesu povrchové teploty z vnitřní strany konstrukce. 

Výše uvedené aspekty vedly k návrhu, který by uvedené závady řešil bez ohledu na 
technologii výstavby. Výsledkem je přijatý užitný vzor [36] a patentová přihláška [37] 
s názvem: „Způsob řešení tepelných mostů u soklové lišty kontaktních zateplovacích 
systémů“, jejíž technické řešení je podrobně popsáno v kapitole 6, strana 89. 

 
3.2 Průzkum současného stavu diagnostického měření - termodiagnostika 

Termodiagnostika je poměrně progresivně se rozvíjející obor, avšak s širokým 
spektrem použití. V současné době se tento obor zaměřuje na zobrazování teplotních polí, 
s ohledem na možnost jejich kvantifikace (tzv. nekontaktní termografie) [20]. 

Metodou nekontaktní termografie lze zobrazit s příslušnou mírou přesnosti rozložení 
teplotních polí na povrchu předmětů (pasivní termografie viz kapitola 3.2.2, strana 17). 
Přesnost (kvantifikace výsledků) nekontaktního měření teplot je ovšem závislá na celé řadě 
faktorů a činitelů, které je nutno eliminovat, nebo korigovat, tak aby zobrazené hodnoty 
odpovídaly hodnotám skutečným. 
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3.2.1 Termografické techniky měření – typy srovnávací termografie 

V průběhu celého období (2006-2011), kdy probíhala v rámci této disertační práce 
diagnostická měření na vybraných objektech, byla většinou použita metoda srovnávací 
kvalitativní termografie [20], která je založena na porovnávání teplotních map nebo 
teplotních profilů stejného, nebo podobného prvku, za stejných nebo podobných podmínek. 
Výhodou této metody je rychlost bez nutnosti použití korekčních činitelů ať už pro: 
atmosféru, emisivitu materiálu, nebo hodnot týkajících se okolního prostředí. Výsledkem této 
metody měření můžeme definovat a lokalizovat závady, ale nelze určit jejich úroveň 
závažnosti. 

Pro potřeby kvantifikování výsledků nejen diagnostických měření (což není cílem 
této disertační práce) se používá srovnávací kvantitativní termografie [20]. Tato metoda 
umožňuje určení přesných teplot – nicméně je nutno znát určitý rozsah fyzikálních zákonů 
infračervené termografie, činitelů a parametrů ovlivňujících chování termografického 
systému, mezi které především patří: emisivita, odrazivost a propustnost atmosférou, a také 
parametry obklopujícího prostředí.  

 
3.2.2 Metody infračervené termografie 

Pasivní termografie, která je založena na zobrazování teplotních polí přímo na 
površích měřených objektů. Základním principem této metody je pasivní snímání zářivého 
toku z objektu a jejich následné vyhodnocování. Je to v zásadě nejrozšířenější metoda, která 
se používá v infračervené termografii [20] [21]. Tato metoda byla použita ve všech 
případech níže uvedených diagnostických měření na všech uvedených objektech. 

Aktivní termografie je založena na řízeném stimulování tepelné vlny v tělese, 
s následným snímáním rozložení teploty termografickou kamerou na povrchu tělesa 
a následnou analýzou signálu. Zdrojem tepla, který je nejčastěji umístěn vně tělesa 
(například viz Obrázek 5-62  - kapitola 5.5.6, strana 75), je halogenová lampa, pulzní laser, 
výkonový blesk, xenonová výbojka nebo teplý proudící vzduch [20] [21]. 

 
3.2.3 Termodiagnostika pro stavební aplikace 

V oblasti stavebních aplikací – diagnostických měření na stavebních objektech - se 
pro rychlé určení polohy, rozsahu, tvaru a podobných parametrů defektu, používají metody 
srovnávací kvalitativní termografii (viz kapitola 3.2.1, strana 17) a pasivní termografie (viz 
kapitola 3.2.2, strana 17) z 90% případů. Nejinak tomu bylo i v případě diagnostických 
měření detailů spodní stavby obytných budov vybraných konstrukčních soustav prováděných 
v rámci této disertační práce, jak jsou popsána níže v kapitole 5.3, strana 28 a 5.4, strana 48.  

Pro mnou navržené laboratorní stanovení závislosti vlivu nejistot měření na 
kvantifikaci výsledku, které je popsáno v kapitole 5.5.6, strana 17, a jehož kompletní 
metodika je pak  uvedena v Příloze 1 kapitola 11.8, strany 112-117, bylo použito obou  
metod - jak pasivní, tak aktivní (viz kapitola 3.2.2, strana 17). 
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4 Cíl a obsah disertační práce 

Níže uvedené cíle byly prezentovány tezemi v rámci konání rigorózní zloušky na 
téma: „Vyšetřování a návrh sanace spodní stavby vybraných konstrukčních soustav 
panelových obytných budov“, současně s tím, že budou uplatněny převážne pro panelové 
domy typů VOS (věžové ostravské stavby) a OP 1.11. na území města Ostravy. 

Hlavními cíly této disertační práce je:  

 návrh opatření pro aplikované řešení sanací spodní stavby vybraných 
konstrukčních soustav na základě dlouhodobého průzkumu stavu těchto 
objektů 

 ověření použitelnosti metody srovnávací termografie pro vyšetřování spodní 
stavby vybraných konstrukčních soustav 

Průběžnými cíly je: 

 definovat laboratorní zařízení a vybavení pro uvedené ověření použitelnosti 
metody srovnávací kvantitativní termografie 

 stanovit metodiku a případné korekční činitele pro použití srovnávací 
kvantitativní metody v oblasti diagnostiky stavebních objektů  

 monitorovat vybrané objekty a provést měření na jejich soklových částech  

 modelovat a analyzovat vybrané detaily 

 

Cílem disertační práce tedy je u vybraných typů konstrukčních soustav panelových 
obytných budov zmonitorovat stávající stav spodní stavby, prokázat některé nedostatky 
v praxi používaných řešení sanací, analyzovat vybrané detaily spodní stavby z hlediska 
tepelné techniky, dle požadavků vyplývajících z ČSN 730540 - část 2 – Požadavky (listopad 
2011) [2], vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby [7] a Zákona 
č.299/2011 Sb.  O hospodaření energií ve smyslu pozdějších předpisů [8], a to před a po 
provedení dodatečného zateplení objektu. Na modelových situacích poukázat na nedokonalé 
či přímo nesprávné koncepční přístupy ke komplexnosti rekonstrukcí a regenerací. V případě 
zjištěných nedostatků navrhnout varianty účinných opatření, které pro praxi přinesou další 
pozitivní výsledky a prokazatelné přínosy, s cílem porovnat je a vyhodnotit  v porovnáni 
s provedenými (popř. neprovedenými) řešeními. 
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5 Metody zpracování disertační práce 
5.1 Všeobecné podklady a základní charakteristiky 

Dle údajů Českého statistického úřadu (viz Graf 5-1) je patrno, že nejvíce 
postavených bytů na ostravsku  lze datovat do období šedesátých až osmdesátých let 20. 
století. 

 
Graf 5-2 dokládá, že téměř 86% bytového fondu v Ostravě v roce 2001 tvoří bytové 

domy. 
 

 
Z tohoto podílu bytového fondu je téměř 62% objektů realizováno v rámci některé 

panelové konstrukční soustavy.  
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Graf 5-1: Zdroj: Český statistický úřad – sčítaní lidu, domů a bytů 2001 - Souhrnná charakteristika 

výsledků sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3. 2001 v okrese Ostrava - město 

 

Graf 5-2: Zdroj: Český statistický úřad – sčítaní lidu, domů a bytů 2001 - Bytový fond podle 

jednotlivých typů domů v okrese Ostrava - město v letech 1991 a 2001 
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Jak uvádí prof. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D. [19] je patrné jaké je  
zastoupení domů v rámci jednotlivých konstrukčních soustav u tří největších stavebních 
bytových družstev na ostravsku (viz Tabulka 5-1, SBD Hlubina, SBD Vítkovice, SBD 
Poruba  - celkem ve správě 971 domů). 

 
Konstrukční soustava 

Počet objektů 
Rok výstavby SBD Poruba 

Počet objektů 
SBD Vítkovice 
Počet objektů 

SBD Hlubina 
Počet objektů 

G57 18 1957-1965 6 12  

G57-OS 2 1964-1972   2 

GOS 37 1964-1972  37  

GOS-64 39 1964-1972 3  36 

GOS-66 30 1966-1972   30 

T0B 3 1960-1970   3 

T02B 35 1960-1970 31 4  

T02B-OS 51 1960-1970 35 4 12 

T03B 69 1960-1970 35 34  

T03B-OS 7 1960-1970   7 

BP 70 5 1970-1983  5  

BP–70-OS 27 1970-1983 3  24 

T06B 45 1971-1983 45   

T06B-OS 6 1970-1983 6   

T06B-BTS 12 1970-1983  11 1 

T06B–OS-R 5 1970-1983   5 

T06B-OS-70 6 1970-1983   6 

VOS 49 1960-1968 26 4 19 

VOS-66 1 1966-1968 1   

VM-OS 14 1968-1980  13 1 

VP-OS 5 1980-1988  5  

VP-OS 17/2 3 1980-1988   3 

P1.11 103 1982-1993  75 28 

P1.13 35 1988-1993 12 3 20 

P1.3 5 1988-1993 5   

Tabulka 5-1: Konstrukční soustavy jejich zastoupení u BD na území ostravska (zdroj: [19]) 

 

Výše uvedené parametry mne vedly k výběru nosného vzorku panelových 
konstrukčních soustav, které reprezentují svým zastoupením na území ostravska validní 
statistický vzorek, na jehož základě bude možno definovat konkrétní závěry. Jsou to tyto 
panelové konstrukční systémy: 

 VOS od roku 1960 

 P 1.11 od roku 1982 

5.1.1 Výběr objektů pro diagnostická měření 

Na základě důvodů uvedených v závěru kapitoly 5.1, strana 19, byly pro diagnostická 
měření vybrány konkrétní objekty v rámci konstrukční soustavy VOS a OP 1.11 na území 
města Ostravy. V případě objektů konstrukční soustavy VOS šlo o 8 vybraných domů 
v lokalitách Moravské Ostravy a městské části Martinov. U soustavy OP 1.11 bylo zaměřeno 
celkem 8 vybraných domů - rovněž v oblasti Moravské Ostravy a Martinova. Do disertační 
práce pak byl tedy zahrnut reprezentativní vzorek domů, u kterých během let došlo k nějaké 
změně. 
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Měření probíhala od ledna roku 2006 do prosince roku 2011. Celkem bylo zaměřeno 
přes 50 domů, bylo pořízeno přes 1000 termogramů a zpracováno cca 100 termografických 
detailních analýz vybraných detailů spodních staveb vybraných vzorků domů. Některé 
ilustrativní vzorky jsou podrobněji rozvedeny kapitolách 5.3, strana 28 a 5.4, strana 48 - šlo 
tedy o poměrně významný reprezentativní výběr. 
 

5.1.2 Stručná charakteristika konstrukční soustavy VOS – věžové ostravské 

stavby 

Obecně lze věžový dům v konstrukční soustavě VOS (věžové ostravské stavby) 
charakterizovat jako montovaný železobetonový skelet s tuhým komunikačním jádrem. 
Věžová soustava VOS byla vyvinuta KPÚ (Krajský projektový ústav) v roce 1963 pro 
věžové bytové stavby na poddolovaném území. První domy toho typu byly realizovány 
v letech 1964-1965 v Ostravě – Porubě. Monolitické jádro bylo zpravidla betonováno do 
posuvného bednění; skeletovou konstrukci tvořily železobetonové prefabrikované rámy 
s průběžnými průvlaky.  

Průvlaky byly ve fasádě konzolovitě prodlouženy  pro konstrukci lodžií, balkónů, 
event. i konstrukci arkýřů. Vnitřní průvlaky byly uloženy do kapes v monolitických 
rohových sloupech jádra. Tímto systémem byl postaven mj.  v roce 1966-1967 dvaceti dvou 
podlažní věžový bytový dům v ostravském sídlišti Jindřiška (vzhledem k vyššímu počtu 
podlaží měl tento bytový dům větší průřez prefabrikovaných sloupů a větší průřez stěny 
monolitického jádra).  

Systém VOS byl určen pro výstavbu výškových obytných domů pro poddolované 
i nepoddolované území.       

V šedesátých letech dvacátého století byly stavěny domy o dvanácti nadzemních 
podlažích a vyšších. Objekty podle uspořádání byly realizovány, buď jako samostatné stojící 
objekty věžového charakteru, nebo v řazení několika domů vedle sebe jako tzv „deskový“ 
blok. Objekty byly realizovány v alternativě bez lodžií nebo s lodžiemi. Podle dispozičního 
řešení byly objekty řešeny se čtyřmi nebo pěti byty na každém podlaží . Rozpony příčných 
nosných a výztužných podélných stěn byly 2400 mm, 3600 mm a 4800 mm. Konstrukční 
výška dle typových podkladů byla 2800 mm. Stěnové panely se používaly železobetonové tl. 
140 mm. Příčky byly buď železobetonové tl. 80 mm nebo se objevovaly i příčky 
sádrokartonové (typ Kreibaum). Obvodový plášť byl tvořen sendvičovými pásy tl. 220 mm 
se 40 mm vrstvou polystyrénové tepelné izolace, 250mm plynosilikátovými panely, nebo 
keramzitobetonovými celostěnovými panely tl. 270 mm.  

 

Obrázek 5-1 : Bytové domy konstrukční soustavy VOS 
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5.1.3 Ilustrace stavu bytových domů konstrukční soustavy VOS v průběhu 

rekognoskace (2006-2011) 

Stav jednotlivých bytových domů se v průběhu rekognoskace (2006-2011) postupně 
měnil. Některé z domů byly již na začátku diagnostického měření sanovány (většinou 
zateplením obvodového pláště a střechy, výměnou oken, úpravou vstupů apod.), takže 
nebylo možno zachytit stav před sanací. Jiné se sanace dočkaly až v průběhu zaměřování, 
a to buď komplexní nebo jen částečnou. I v roce 2011 jsou však ještě objekty, které se sanace 
dosud nedočkaly, i když jich je stále méně. Průběh stavu jednotlivých domů v průběhu 
diagnostických měření je zachycen níže na ilustrativních fotografiích viz (Obrázek 5-3 , 
Obrázek 5-4 a Obrázek 5-2 ).  
 

 

     

Obrázek 5-2 : Bytový dům konstrukční soustavy VOS, Nedbalova rok 2006 a 2010 (okna a vyzdívky) 

             

Obrázek 5-3 : Bytový dům konstrukční soustavy VOS, Zelená rok 2006 a 2010 
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5.1.4 Stručná charakteristika vybraných konstrukčních soustav a objektů systému 

OP1.1x 

V devadesátých letech dvacátého století byly na zcela odlišné kvalitativní úrovni 
vytvořeny soustavy OP.1.1x. Unifikované konstrukční panelové malorozponové soustavy OP 
1.11, OP 1.12, OP 1.13, OP 1.14 BA, P.15 BA a další, jsou odvozeny od základního 
typového podkladu konstrukčních soustav řady P 1.1, ve kterém již byla obsažena základní 
technická a konstrukční řešení společná všem panelovým soustavám této řady. 
Charakteristické pro všechny uvedené soustavy řady OP 1.11 jsou např. půdorysné skladebné 
parametry v násobcích 600 mm, tvary prvků, spoje a styky prvků a s nimi související 
profilování hlavních nosných konstrukčních dílů, tj. stěnových a stropních panelů, umožňují-
cích po propojení zálivkové betonářské výztuže a dobetonování, vytvoření masivních 
betonových hmoždinkových spojů. Jednotlivé konstrukční soustavy se vzájemně liší různou 
dispoziční skladbou, řešením obvodových plášťů apod. 

Panely štítových obvodových stěn jsou řešeny jako vícevrstvé, 300 mm tlusté, ve 
skladbě 150 mm železobeton, 80 mm pěnový polystyrén a 70 mm vnější železobetonová 
deska s povrchovou fasádní úpravou zatlačovaným kačírkem, nebo vymývaným teracem. 

 Kotvení štítových panelů je zajištěno spojovací výztuží přivařenou k závěsným okům 
vyčnívajícím z nosné části vícevrstvého obvodového panelu a k ocelovým trnům, vyční-
vajícím ze stropních panelů. 

Panely průčelních obvodových stěn jsou jednovrstvé, keramzitobetonové, 300mm 
tlusté s obvodovou fasádní úpravou jako panely štítové.  

Obvodové panely keramzitobetonové v průčelích hlavních fasád (a obdobně 
i vícevrstvé obvodové panely u konstrukční soustavy OP 1.11) se kotví spojovací výztuží 
(příložkami) přivařenou k ocelovým destičkám, zabudovaným v horních rozích obvodových 
panelů a panelů příčných nosných stěn. 

 
 
 

 

Obrázek 5-4 : Bytový dům konstrukční soustavy VOS, Hornická rok 2003 a 2004 
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5.1.5 Ilustrace stavu bytových domů konstrukční soustavy OP 1.11 v průběhu 

rekognoskace (2006-2011) 

Podobně, jak bylo uvedeno v kapitole 5.1.3, strana 22, tak  i u jednotlivých vybraných 
bytových domů konstrukční soustavy OP 1.11 se jejich stav v průběhu vyšetřování postupně 
měnil. Také zde docházelo k situaci, že některé domy byly již na začátku diagnostického 
měření sanovány (většinou zateplením obvodového pláště a střechy, vyměněnou oken, 
úpravou vstupů apod.), proto nebylo možno zachytit jejich stav před sanací. Jiné se sanace 
dočkaly až v průběhu zaměřování, a tu buď komplexní nebo jen částečné. Ne vždy se 
povedlo zaměřit totožnou budovu, nebo vchod ve všech stádiích sanace a to většinou 
z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro termografické snímkování. Nicméně vždy 
byla snaha o zdokumentování srovnatelných reálií za podobných okrajových podmínek. 
Průběh stavu jednotlivých domů této konstrukční soustavy v průběhu diagnostických měření 
je zachycen níže na ilustrativních fotografiích  (viz Obrázek 5-5 , Obrázek 5-6  a Obrázek 
5-7 ).  

 
 

 

 

                        

Obrázek 5-5 : Bytový dům konstrukční soustavy OP1.13, B. Nikodéma rok 2006  

  

Obrázek 5-6 : Bytový dům konstrukční soustavy OP1.11, Hornická rok 2006 a 2009 
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5.2 Diagnostická měření konstrukčních soustav – termodiagnostika 
 

Důvodem volby použití termodiagnostiky byla možnost realizovat rekognoskaci 
objektů in situ, bez nutných (složitých a náročných) zásahů do zkoumané konstrukce. Dalším 
důvodem bylo, že v roce 2006 to stále ještě nebyla (vzhledem k pořizovacím nákladům 
infračerveného radiometrického systému) běžná, praxí prověřená, diagnostická metoda. 
Převážně tyto důvody ovlivnily výběr této diagnostiky pro diagnostická měření v rámci této 
práce (viz v kapitoly 5.3, strana 28 a 5.4, strana 48). Považuji proto za vhodné uvést pro 
komplexnost řešení základní údaje o této metodě. 

 
5.2.1 Historie a součastnost infračerveného záření 

Světlo, které nás obklopuje v každodenním životě a které většinou vlastním zrakem 
vnímáme, je jen jako malou část elektromagnetického spektra o vlnovém rozsahu mezi 
hodnotami 10-6 až 10-7 m. Elektromagnetické spektrum je rozděleno podle vlnových délek do 
několika skupin, kterým se říká vlnová pásma Obrázek 5-8. 

                    

Obrázek 5-7 : Bytový dům konstrukční soustavy OP1.11, Jičínská 2009 a 2010 

 

Obrázek 5-8 : Elektromagnetické spektrum, rozdělení IR pásma 
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Od tohoto, lidským okem, viditelného úseku můžeme oběma směry naměřit další 
záření, definovaná vlnovými délkami (vlnová pásma), ať už to jsou: ultrafialové záření, 
rentgenové paprsky, nebo kosmické a gama záření, či na druhé straně spektra infračervené 
záření a rádiové vlny Obrázek 5-8 [13]. 

Objev infračerveného záření se datuje někdy k roku 1800, kdy britský astronom a 
hudební skladatel William Frederic Herschel (1738-1822) zjistil, že dochází k podstatnému 
nárůstu teploty v červeném pásmu viditelného světla při rozložení světla skleněným 
hranolem, které ukazovalo na přítomnost dalšího, ale už pro lidské oko neviditelného záření 
[14]. 
 

V dnešní době členíme infračervené záření (IR) dle vlnového rozsahu na pásma. Z 
technologického hlediska jsou tato pásma označována jako IR-A, IR-B a IR-C. Hranice 
začátku pásma krátkovlnného IR-A záření je tam, kde končí viditelné. Hranice konce pásma 
dlouhovlnného IR-C záření je tam, kde začíná pásmo mikrovlnných vlnových délek, tj. v 
pásmu několika milimetrů vlnové délky. Vlnové pásmo IR záření je ještě často děleno do 
dalších menších pásem, které mají rovněž stanovené hranice (viz. obr.5-1). Jsou to tato 
pásma: blízká IR (0,75-2 m), krátká IR (2-3 m), střední IR (3–5 m), vzdálená IR (5–15 

m) a velmi vzdálená (15–100 m) [13]. 
 

5.2.2 Využití infračerveného záření 

 
V celé řadě oborů lidské činnosti se dnes infračerveného záření běžně používá – ať již 

z přírodních nebo umělých zdrojů. Jsou to technologie využívající infračerveného záření 
například k sušení, ohřevu, pyrometrie, u přístrojů k nočnímu vidění u laserové techniky 
(lasery mohou emitovat záření o různých vlnových délkách od oblasti X- ray paprsků přes 
ultrafialové a viditelné pásmo až k vlnovým délkám v infračervené oblasti). Mezi 
technologie využívající infračervené záření patří i obor termografie. 
 

5.2.3 Termografie 

  
Obor termografie zahrnuje metody pro zobrazování (rozložení povrchových teplot) 

teplotních polí na povrchu zaměřovaných prvků, konstrukcí, těles apod., které reprezentují 
energii a hustotu fotonů emitovaných z povrchu snímaného tělesa a jeho vyhodnocením –
 kvantifikací. 

Infračervená termografie je pak názvem pro techniku, která je vlastně určitým 
transformačním systémem, pomocí něhož je možné zobrazit pro lidské oko neviditelné 
infračervené záření vyzařované z objektů v závislosti na jejich tepelných stavech (množství 
záření emitovaného objektu se zvyšuje s teplotou). Nejpoužívanějším nástrojem pro 
nekontaktní infračervenou termografii je technika nazývaná laicky termovize1. U nás se pod 
tímto pojmem obecně označuje nekontaktní termografie, případně jí používané zobrazovací 
infračervené radiometrické systémy (nazývané také: infrakamery, termokamery, termovizní 
kamery apod.) [20]. 

 
 
 
 

                                                 
1 Termovize z anglické obchodní značky Thermovison® - dnes registrované výrobní a obchodní značky firmy 
FLIR®. 
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5.2.4 Druhy infračervených radiometrických (termografických) systémů 

 
Termografie je v současné době poměrně často používaná a progresivní technika, která 

pomocí infračerveného radiometrického systému (termografický systém) zobrazuje emitující 
infračervené záření z povrchu těles. Tento obraz teplotních polí je zobrazován na monitoru v 
paletě různě barevných odstínů, z nichž každý znamená určitý teplotní rozsah. 

Infračervené radiometrické systémy lze rozdělit dle celé řady různých kritérií:  
• dle spektrálního pásma 
• dle způsobu použití 
• dle principu snímání 
• dle typu detektoru 

 
Technologie snímání je koncipována buď na principu tepelných snímačů, kde dochází 

při absorpci fotonů k oteplení citlivé části čidla a pohlcená energie se vyhodnocuje nepřímo 
přes čidla teploty, nebo v provedení jako kvantové snímače s vyhodnocením infračerveného 
záření cestou fotoelektrického jevu v polovodičích. U kvantových detektorů infračerveného 
záření se využívá fyzikálních jevů, vznikajících při přímé interakci dopadajících fotonů na 
strukturu senzoru. 

Termografické systémy lze v zásadě rozdělit dle typu detektoru infračerveného záření 
na ty, které jsou: 

a) s chlazeným detektorem a na ty, které jsou: 
b) s nechlazeným detektorem [20]. 
 

5.2.5 Stávající stav diagnostického měření infračerveným radiometrickým 

systémem pro kvantitativní vyhodnocení 

Tato disertační práce mapuje výsledky diagnostických měření infračerveným 
radiometrickým dlouhovlnným systémem FLIR ThermaCam® B4 na konkrétních objektech 
od roku 2006 do roku 2011, tak jak je uvedeno v kapitolách 5.3, strana 28 a 5.4, strana 48. 
Všechna tato diagnostická měření a jejich vyhodnocení byly provedeny pomocí pasivní 
srovnávací termografie viz kapitola 3.2.2, strana 17.  
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5.3 Diagnostická měření detailů spodní stavby obytných domů konstrukční soustavy 
VOS 

5.3.1 VOS – Zelená47 spodní stavba nezateplená rok 2006 

Lokalita:   Zelená 47, Moravská Ostrava 
Datum měření:  03.únor 2006 
Venkovní teplota:  -1 °C 
Počasí:    zataženo 
 

Fotografie viz Obrázek 5-10  ukazuje na lokální poruchu v obvodovém plášti (žlutá 
šipka) a poruchu v plášti spodní stavby (modrá šipka), které se projevily až po 
termografickém snímkování. 

Jak je vidět na pořízeném termogramu viz Obrázek 5-10 , obě poruchy se projevují 
zvýšeným teplotním polem v okolí poruchy. Pro lepší orientaci v termogramu jsou do 
termogramu vloženy další kontrolní body (Spx) a oblasti (Arx). 

 

Obrázek 5-9 : Spodní stavba – vstupní průčelí, VOS-Zelená 47,  rok 2006 - nezatepleno 

   

Obrázek 5-10 : Detail spodní stavby (foto, termogram) – termografický rozbor 
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Histogramy viz Graf 5-3 znázorňují rozdělení teplot v oblastech Ar1 a Ar2 
termogramu viz Obrázek 5-10 . Srovnáním obou histogramů je zřejmé, že v oblasti Ar1 je 
vyšší procentuelní zastoupení teplot blížící se průměrné hodnotě kolem +0,4°C, zatímco 
v oblasti, která je ovlivněna teplotním polem o vyšší teplotě v okolí bodu Sp5 (viz Obrázek 

5-10 ), je nejvyšší procentuelní zastoupení teplot okolo průměrné hodnoty + 1,7°C. 
Z vyšetřených veličin lze dovodit, že i plošně malá závada (viz Obrázek 5-10 ) v obvodovém 
plášti ovlivňuje rozdělení teplotních polí v  ploše několikanásobně větší. 

Pro lepší znázornění průběhu teplot mezi oběma závadami jak je znázorněno viz 
Obrázek 5-10 , byl vytvořen detail termogramu na kterém byl projektován svislý řez Li1 viz 
Obrázek 5-11 .  

Níže uvedený Graf 5-4 znázorňuje křivku průběhu teplot v řezu Li1. Z termogramu byla 
vyšetřena maximální teplota v řezu Li1 +4,6°C (okolí bodu Sp1 viz Obrázek 5-11 ) a 
minimální teplota +0.5°C v blízkosti styku spodní stavby s terénem.  

Rovněž je z grafu viz Graf 5-4 možno odečíst nárůst teplot v oblasti bodu Sp2 
viz Obrázek 5-11  což je lokální porucha 2 znázorněná světle modrou šipkou viz Obrázek 

5-10 . 

  

Graf 5-3: Histogram procentuelního zastoupení teplot v oblasti Ar1 a Ar2 

 

Obrázek 5-11 : Detailu termogramu viz Obrázek 5-10  

 

Graf 5-4: Průběh teplot na termogramu viz Obrázek 5-11  
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5.3.2 VOS – Zelená 47 spodní stavba zateplená rok 2010 

Lokalita:   Zelená 47, Moravská Ostrava 
Datum měření:  13. leden 2010 
Venkovní teplota:  -2  až -4 °C 
Počasí:    zataženo 

Na fotografii viz Obrázek 5-12 je zachycena spodní stavba objektu VOS Zelená 47, 
která byla zateplena v roce 2009. Jde o totožný objekt jako v kapitole 5.3.1, strana 28. 
Zateplení bylo realizováno kontaktním zateplovacím systémem weber.therm s tloušťkou 
izolačních desek (EPS) 120mm. Spodní stavba (od horní úrovně sklepních oken až 300 mm 
pod upravený terén) je zateplena kontaktně extrudovaným polystyrenem tloušťky 50 mm 
s povrchovou úpravou opatřenou marmolitovou omítkovou směsí. 

Na termogramu viz Obrázek 5-12 je zachycena část spodní stavby objektu po 
zateplení. V ploše fasády jsou jasně patrny kotvy zateplovacího systému (viz. světle modrá 
šipka 1). Podél soklové lišty je ale opět znázorněno teplotní pole o diametrálně odlišné 
povrchové teplotě – oranžová elipsa (teploty bodů Sp4, Sp5 a Sp6). Stejně jako i u dalšího 
vyšetřovaného objektu v kapitole 5.3.5, strana 35 viz Obrázek 5-20 i zde můžeme 
konstatovat, že teplotní pole o zásadně vyšší teplotě vzniklo kvůli nedbalé aplikaci 
zateplovacího kontaktního systému v okolí soklové lišty. Vzhledem k poměrně vysokému 
rozdílu (až o 3°C !!) povrchových teplot v okolí soklové lišty k teplotě v ploše v blízkosti 
vyšetřovaného bodu Sp3 v okolí soklové lišty, se dá v průběhu následujících let očekávat 
narušení povrchových vrstev v okolí soklové lišty v důsledku rozdílné roztažnosti 
povrchových vrstev fasády. 

   

Obrázek 5-12 : Detail spodní stavby (foto, termogram) – termografický rozbor 

 

Obrázek 5-13 : Spodní stavba – vstupní průčelí, VOS-Zelená 47,  rok 2010 - zatepleno 
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5.3.3 VOS – Zelená 45 spodní stavba zateplená rok 2011 

Lokalita:   Zelená 45, Moravská Ostrava 
Datum měření:  24. listopad 2011 
Venkovní teplota:  -2  až +1 °C 
Počasí:    zataženo 

 

Fotografie viz Obrázek 5-14 zachycuje spodní stavbu objektu VOS Zelená 45, jejíž 
zateplení bylo právě dokončeno (říjen 2011). Jde o podobný (vedle stojící) objekt jako 
v kapitole 5.3.1, strana 28. Zateplení bylo provedeno kontaktním zateplovacím systémem 
s tloušťkou izolačních desek (EPS) 150mm. Spodní stavba (od horní úrovně sklepních oken 
až 100-200 mm pod upravený terén) je zateplena kontaktně extrudovaným polystyrenem 
tloušťky 50 mm s povrchovou úpravou - marmolitová omítka. 

 

 

Obrázek 5-14 : Spodní stavba – dvorní  průčelí, VOS-Zelená 45,  rok 2011 - zatepleno 

  

Obrázek 5-15 : Detail spodní stavby (foto, termogram) – termografický rozbor 
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Na termogramu viz Obrázek 5-15 je zachycena část spodní stavby objektu po 
zateplení. Podél soklové lišty je jasně zřetelné teplotní pole o diametrálně odlišné povrchové 
teplotě – oranžová elipsa (teplotní řez Li1). Stejně jako i u jiných vyšetřovaných objektů 
například: v předchozí kapitole 5.3.2, strana 30 viz Obrázek 5-12 ,nebo i následující kapitole 
5.3.5, strana 35 viz Obrázek 5-20 ; i zde můžeme konstatovat, že teplotní pole o zásadně 
vyšší teplotě, oproti povrchové teplotě obvodového pláště, vzniklo kvůli nedbalé aplikaci 
zateplovacího kontaktního systému v okolí soklové lišty. Vzhledem k poměrně vysokému 
rozdílu (až o 6°C !!) povrchových teplot  v okolí soklové lišty (Sp1 a Sp3) a teploty v místě 
soklové lišty (v blízkosti vyšetřovaného bodu Sp3), je zcela zřejmý podstatný únik tepelné 
energie a zcela nutný pokles povrchových teplot ze strany interiéru. 

Graf 5-5 pak graficky dokládá výše analyzovaný průběh povrchových teplot v místě 
projektovaného teplotního řezu Li1 viz Obrázek 5-15 v okolí soklové lišty. V levé části grafu 
viz Graf 5-5 je průběh povrchových teplot obvodového pláště horní stavby, markantní nárust 
je pak znázorněním povrchových teplot v místě soklové lišty a pravá část grafu reprezentuje 
povrchové teploty obvodového pláště spodní stavby. 

 

5.3.4 VOS – Nedbalova 23 spodní stavba nezateplená rok 2006 

Lokalita:   Nedbalova 23, Moravská Ostrava 
Datum měření:  08.únor 2006 
Venkovní teplota:  +2 °C 
Počasí:    zataženo 

 

Graf 5-5: Průběh teplot na termogramu viz Obrázek 5-15 

 

Obrázek 5-16 : Obytný dům – dvorní průčelí, VOS-Nedbalova 23,  rok 2006 - nezatepleno 
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Fotografie viz Obrázek 5-17 ukazuje oblast lokálně navátého sněhu v okolí 
bleskosvodu. Zdálo se, že jde o bezvýznamný stav, který v provozu běžně nastává a kterým 
se zvlášť nemá smysl zaobírat.  

Teprve pohled prostřednictvím infračervené kamery ukázal, jak se teplotní pole 
kondukcí tepla po výšce a délce stěny rozšiřuje - viz. termogram Obrázek 5-17 . Zajímavý je 
hlavně rozsah ochlazované části stěny. Jak je znázorněno na fotografii viz Obrázek 5-17 , 
oblast navátého sněhu kolem konstrukce bleskosvodu netvoří ani 1/6 délky vyfotografované 
částí štítové stěny, minimálně 4/6 jsou tedy ovlivněny tímto malým úsekem! (viz. termogram 
viz Obrázek 5-17 ). 

Výškové poměry ochlazované části povrchu stěny jsou na tom podobně jako poměry 
délkové, jak je vidět na termogramu viz Obrázek 5-17 , kde je zobrazena výška části stěny 
cca 2,0m. V místě navátého stěnu (řez Li1) „studené“ teplotní pole dosahuje téměř do 80% 
výšky řezu Li1. Avšak i v nejvzdálenějším (od místa s navátým sněhem – řez Li1) místě 
štítové stěny – v řezu Li3 – výška ochlazované části dosahuje téměř 60% výšky řezu. Opět se 
potvrzuje, že i malá plocha ovlivňuje podstatným způsobem rozložení teplotních polí 
v mnohem větší ploše, než je ona sama. 

Aby bylo zamezeno pochybnostem o okrajových podmínkách v interiéru - bylo 
ověřeno dotazem, zda v obou místnostech přilehlých k vyšetřované stěně, panují podobné 
teploty. Nájemník sdělil, že naprosto totožné – neboť má kuchyň po rekonstrukci propojenou 
s obývacím pokojem (oblast bleskosvodu). Rovněž v 1. podzemním podlaží byly zjištěny 
homogenní rozložení teplot v celé ploše vyšetřované stěny. 

  

Obrázek 5-17 : Detail spodní stavby (foto, termogram) – termografický rozbor 

 

Graf 5-6: Graf průběhu teplot na termogramu viz  Obrázek 5-17 - řezy po výšce Li1, Li2 a Li3 

                   
5600 mm 
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Graf 5-6 znázorňuje průběh teplot v jednotlivých řezech, tak jak je to naznačeno na 
termogramu na viz Obrázek 5-17 . Je zde vidět jasně patrný pokles teplot až o 3,5°C (viz. řez 
Li3 viz Graf 5-6 ale také rozdílné počáteční (na horní úrovni řezů Li1-Li3) a koncové (na 
spodní úrovní řezů Li1-Li3) teploty řezů dané polohou od nejvíce ochlazovaného místa 
v okolí navátého sněhu u bleskosvodu (řez Li1) a vlastní projekcí řezů. 

 
5.3.5 VOS – Hornická 52 spodní stavba zateplená rok 2006 

 
Lokalita:   Hornická 52, Moravská Ostrava 
Datum měření:  08.únor 2006 
Venkovní teplota:  +2 °C 
Počasí:    zataženo 

Na fotografii viz Obrázek 5-18  je zachycen objekt, který prodělal komplexní sanaci 
obvodového pláště v roce 2003. Sanace se týkala zateplení obvodových stěn, výměny oken, 
provedení vyzdívek meziokenních pilířků apod. Zateplovací systém byl realizován 
z pěnového polystyrenu tloušťky 80 mm od 22,5 m pak z minerálních desek stejné tloušťky. 
Konkrétní systém se nepodařilo zjistit. Spodní stavba byla zateplena na úrovni terénu rovněž 
pěnovým polystyrenem tloušťky 50 mm – povrchová úprava marmolit. 

Na detailní fotografii viz Obrázek 5-19 jsou šipkami zvýrazněná místa na která jsem 
se zaměřil při termografickém rozboru. Oranžová šipka ukazuje na místo, které již na první 
pohled vykazuje zvýšenou povrchovou vlhkost. Jde o čerstvě odtátý navátý sníh po kterém 
zůstala na fasádě vlhká skvrna viz Obrázek 5-19 – oranžová šipka. Fialová šipka pak ukazuje 
na zbytky navátého sněhu. 

Na termogramu na viz Obrázek 5-19 je pak proveden termografický rozbor pomocí 
několika bodů SpX umístěných v charakteristických místech vyšetřované plochy spodní 
stavby. 

Šipkami již avizovaná místa (viz Obrázek 5-19 ) jsou zde reprezentována body Sp1 
a Sp2 viz termogram viz Obrázek 5-19 Povrchová teplota nám zde klesá k hodnotám +0,5°C 
v případě oranžové šipky a bodu Sp1 a v případě fialové šipky a bodu Sp2 až k hodnotě 
kolem 0°C. Když tuto situaci, srovnáme s objektem Nedbalova 23 viz Obrázek 5-17 

případně se podíváme na termogram Obrázek 5-17 , je zřejmé že tento zateplený objekt na 
Hornické 53 vykazuje diametrálně odlišné povrchové teploty spodní stavby. Povrchové 

 

Obrázek 5-18 : Spodní stavba – vstupní průčelí, VOS-Hornická 52,  rok 2006 - zatepleno 



Disertační práce na téma 

Vyšetřování a návrh sanace spodní stavby vybraných konstrukčních soustav panelových obytných budov 

 

 
-35- 

teploty spodní stavby objektu Nedbalova 23 (Obrázek 5-17 ) v řezech Li2 a Li3 vykazují 
teploty kolem +1,0°C až +1,5°C při terénu a dochází k ochlazení podstatné části zbytku 
stěny, která není v přímém styku se sněhem viz kapitola 5.3.4, strana 32 VOS – Nedbalova 
23 spodní stavba nezateplená rok 2006. 

 Zatímco u zatepleného objektu Nedbalova 52 se teploty v okolí přímého styku se 
sněhem (nebo se zvýšenou vlhkostí viz. oranžová šipka viz Obrázek 5-19 ) pohybují jen 
kolem 0°C až +0,5°C. Vzhledem k tomu, že okrajové podmínky byly u vyšetřování obou 
objektů velice podobné, neboť termografické snímkování probíhalo ve stejný den s odstupem 
několika desítek minut, můžeme obě měření prohlásit za srovnatelné. Původní skladba 
spodní stavby obvodového pláště v průčelí je totožná se skladbou spodní stavby u štítových 
obvodových stěn – tudíž výsledky nejsou ovlivněny jiným typem použité skladby nebo 
materiálu spodní stavby. 

Za pozornost jistě stojí také rozsah ochlazení povrchu spodní stavby u tohoto 
zatepleného objektu Hornická 52 (viz Obrázek 5-19 ), který je nesrovnatelně menšího 
rozsahu než u nezatepleného objektu Nedbalova 23 (viz Obrázek 5-17 ).  

Body Sp4 (+ 2,1°C) a Sp5 (+ 2,5°C) ukazují - na níže uvedeném detailu termogramu 
– na lokální teplotní pole o vyšších (cca o 2,0°C) teplotách. Toto teplotní pole se nachází 
v oblasti soklové lišty kontaktního zateplovacího systému, kde kvůli nedbalé aplikaci vznikla 
mezera viz Obrázek 5-20 . Podobný případ nedbalé aplikace v místě soklové lišty je 
popisován v kapitole 5.3.2, strana 30 u objektu Zelená 47 jak je jasně vidět na termogramu 
viz Obrázek 5-12  

   

Obrázek 5-19 : Detail spodní stavby (foto, termogram) – termografický rozbor 

 

Obrázek 5-20 : Detail termogram detailu spodní stavby viz Obrázek 5-19  
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5.3.6 VOS – P. Křičky 19 spodní stavba nezateplená rok 2009 

Lokalita:   Petra Křičky 19, Moravská Ostrava 
Datum měření:  30.ledna 2009 
Venkovní teplota:  -1 až 0 °C 
Počasí:    zataženo 

Objekt na ulici Petra Křičky viz Obrázek 5-21 je zástupcem systému VOS ve variantě 
s balkony i v 1.NP a byty i ve 12.NP (na rozdíl od objektů na ulici Zelená, Nedbalova 
a Hornická). Rozdíly jsou i v dispozici 1.NP, kde objekty VOS na P. Křičky mají dva vstupy. 
Hlavní vstup je využit pro vstup do objektu (přes vstupní vestibul), vedlejší vstup je dnes 
většinou využit pro vstup do komerčních prostor. 

Většina domů konstrukční soustavy VOS v oblasti P. Křičky byla v době vyšetřování 
(leden 2009)  nesanována, nebo jen částečně (balkony, štíty, okna s vyzdívkami). 

Zdokumentovaný objekt čísla 19 vykazoval, mimo obvyklých poruch konstrukčního 
systému VOS, rovněž markantní poruchy statické viz Obrázek 5-22 , Obrázek 5-23  
a Obrázek 5-24 , které se projevily také v níže uvedených termogramech viz Obrázek 5-22 , 
Obrázek 5-23  a Obrázek 5-24 . 

Šipky na fotografii viz Obrázek 5-22 avizují místa lokálních poruch, které se 
prokazatelně projeví až na termografickém rozboru viz Obrázek 5-22 . Červená šipka se týká 
lokální statické poruchy v obvodovém plášti, která se na fotografii projevuje nepříliš 
zřetelnou prasklinou v omítce. Zelená šipka pak poukazuje na poruchu tepelně-technického 
charakteru – jejíž příčinu opět můžeme hledat ve statickém narušení obvodového panelu. 

Na níže uvedeném termogramu viz Obrázek 5-22  můžeme sledovat lokální tepelná 
pole, která se na termogramu projevují vyšší povrchovou teplotou (zde odstíny červené 
barvy). Projevy v okolí lokální statické poruchy u červené šipky 1 jsou poměrně signifikantní 
a s ohledem na subtilní projevy v omítce překvapuje jejich rozsah. Rozdíl povrchových 
teplot (cca o 2°C mezi body Sp1 a Sp4)  není zanedbatelný a bude v budoucnu zdrojem 
dalšího rozšiřování prasklin v omítce. 

Zelená šipka na termogramu viz Obrázek 5-22 ukazuje na masivní (rozdíl 
povrchových teplot cca 3°C mezi body Sp1 a Sp2) tepelné pole v podélné rýze v omítce 
obvodového panelu viz. fotografie viz Obrázek 5-22 . Vzhledem k neinvaznímu způsobu 
vyšetřování lze jen předpokládat, že jde rovněž o projevy lokální statické poruchy viz níže. 

    

Obrázek 5-21 : Spodní stavba – vstupní průčelí a štít, VOS-P.Křičky19, rok 2009 - nezatepleno 
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Bod Sp5 na termogramu viz Obrázek 5-22 je charakteristickým bodem poruch 
konstrukční soustavy VOS a jejího konstrukčního řešení napojení předsazeného obvodového 
pláště v průčelích budovy na zapuštěný obvodový plášť spodní stavby. Rozdíl povrchových 
teplot Sp5 a Sp7 činí 2,8°C což při daných okrajových podmínkách (teploty interiéru a 
exteriéru, emisivita povrchů, vlhkost vzduchu pod.) představuje významný tepelný tok, který 
ovlivňuje povrchové teploty i v interiéru objektu (měření v interiéru nebyla ve většině 
případů prováděna, proto se důkazy tvrzení omezují na vyhotovení výpočtového modelu – 
viz kapitola 5.6, strana 83). 

Na níže uvedených fotografiích a termogramech jsou znázorněny lokální statické 
poruchy jak pohledem fotoaparátu, tak pohledem termografického systému. Z přiložených 
termogramů je zcela zřejmé jaký potenciál v sobě tato neinvazivní metoda vyšetřování skýtá. 

Prediktivní snímkování vybraných konstrukčních detailů může investorovi, správci či 
jinému subjektu, pomoci vyhodnotit předpokládaný stav prvků, bez nutnosti invazivních 
zásahů do samotné konstrukce a bez vlivu na kvalitu užívání objektu uživateli, a navrhnout 
ideální způsoby sanace předpokládané signifikantní závady či poruchy a předejít tak daleko 
horším následkům v případě zanedbané údržby, tak jak je to publikováno  například viz [29] 
[30] a [31]. 

    

Obrázek 5-22 : Detail spodní stavby (foto, termogram) – termografický rozbor 

 

Obrázek 5-23 : Detail spodní stavby (foto, termogram) – projevy statických poruch 
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5.3.7 VOS – Průběžná 5 spodní stavba nezateplená rok 2009 

 
Lokalita:   Průběžná 5, Ostrava - Poruba 
Datum měření:  05.února 2009 
Venkovní teplota:  -2 až 0°C 
Počasí:    zataženo 

Tato varianta domu konstrukční soustavy VOS se nachází v městské  části Ostrava – 
Martinov. Objekt byl vybrán jako zástupce varianty konstrukčního systému VOS se 
zvýšeným 1.NP. 

Dům je částečně zateplen kontaktním zateplovacím systémem, ale pouze na obou 
průčelích domu viz Obrázek 5-25 . 

Prostor (spodní stavba) pod zvýšeným 1.NP byl realizován v rámci konstrukčního 
systému VOS, kde nosné prvky tvoří sloupy a průvlaky. Obvodové (výplňové) zdivo spodní 
stavby je tvořeno z kusového staviva - zřejmě z popílkocementových tvárnic. Spodní stavba 
není zateplena ani nijak sanována. 

Jednotlivé tvárnice se zcela zřetelně projevují na níže přiložených termogramech viz 
Obrázek 5-26 . Tepelná pole na povrchu fasády nám zcela zřetelně vykreslují styčné a ložné 

 

Obrázek 5-24 : Detail spodní stavby (foto, termogram) – projevy statických poruch 

           

Obrázek 5-25 :  Spodní stavba – štít a průčelí, varianta zvýšené 1.NP, VOS-Průběžná 5,  rok 2009 – 

zatepleno kromě štítů 
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spáry mezi jednotlivými kusy tvárnic. Povrchové teploty kontrolních bodů Sp2 a Sp3 nám 
pak přibližují tepelné charakteristiky materiálů použitých ve zdivu. 

Další fotografie viz Obrázek 5-27, tedy spíše termogram viz Obrázek 5-27 ukazuje na 
masivní obdélníkové tepelné pole jehož poloha je na fotografii viz Obrázek 5-27 znázorněna 
žlutou elipsou. 

Toto markantní, poměrně velké teplotní pole, se projevuje vyššími povrchovými 
teplotami (o 1°C až 3°C). Průběh povrchových teplot tohoto pole identifikovat z grafu řezů 
Li1 a Li2, které byly projektovány na termogramu viz Obrázek 5-27. 

      

Obrázek 5-26 :  Detail spodní stavby (foto, termogram) – termografický rozbor 

      

Obrázek 5-27 :  Detail spodní stavby-štít (foto, termogram) – termografický rozbor 

 

Graf 5-7: Graf průběhu teplot na termogramu viz Obrázek 5-27- řezy Li1, Li2 
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Za tímto významným teplotním polem se neskrývá nic jiného než přilehlý 
železobetonový sloup konstrukčního systému VOS. 

Rozdíl v povrchových teplotách mezi výplňovým obvodovým zdivem spodní stavby 
a sloupem je natolik velký, že se dá předpokládat vznik trhlin jak ze strany exteriéru, tak ze 
strany interiéru, ale rovněž se dá předpokládat ochlazování ploch ze strany interiéru v místě 
sloupu a vznik rosného bodu za určitých okrajových podmínek v interiéru. 
 

5.3.8 VOS – Průběžná 3 spodní stavba nezateplená rok 2009 

 
Lokalita:   Průběžná 3, Ostrava - Poruba 
Datum měření:  05.února 2009 
Venkovní teplota:  -2 až 0°C 
Počasí:    zataženo 

Objekt na fotografiích viz Obrázek 5-28 je téměř totožný s předcházejícím objektem 
na ulici Průběžná 5 viz Obrázek 5-25 kapitola 5.3.7, strana 38 –  jen s tím rozdílem, že zde se 
správce objektu (SBD Prouba), rozhodl zateplit kontaktním způsobem pouze štítové stěny 
(50 mm pěnového polystyrénu v roce 2005), na rozdíl od objektu na Průběžné 5. Spodní 
stavba není zateplena stejně jako tomu nebylo ani u objektu Průběžná 5. 

I zde (stejně jako u objektu Průběžná 5) můžeme identifikovat na termogramu viz 
Obrázek 5-29 rozměrná obdélníková teplotní pole ve spodní stavbě budovy. Z níže uvedené 
fotografie, ale hlavně z přiloženého termogramu (viz Obrázek 5-29) můžeme teplotní pole 
identifikovat jako sloupy konstrukčního systému VOS. 

       

Obrázek 5-28 :  Spodní stavba – štít a průčelí, varianta zvýšené 1.NP, VOS-Průběžná 3,  rok 

2009 – zatepleny pouze štíty 
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Na fotografii viz Obrázek 5-30 je zachycen ne zrovna konstrukčně jednoduchý detail 
kontaktního zateplení. Absence zateplení spodní stavby ovlivňuje nejen povrchové teploty 
znázorněné na termogramu viz Obrázek 5-30, ale rovněž povrchové teploty interiéru. 

Kontrolní body vložené do termogramu viz Obrázek 5-30, reprezentují 
charakteristická místa průzkumu. Bod Sp1 je zástupcem povrchových teplot na zateplené 
fasádě. Bod Sp2 je pak typickým představitelem lokální poruchy nebo nedokonalosti 
provedení zateplení. Bod Sp3 představuje povrchové teploty na nezatepleném přilehlém 
sloupu, který je součástí nosného systému konstrukční soustavy VOS. Bod Sp4 pak 
zastupuje typické hodnoty povrchových teplot v ploše výplňového obvodového 
zdiva (z kusového staviva). Rozdíly ve vyšetřených povrchových teplotách, které činí až 
3,5°C, zcela jistě nejsou v pořádku a mohou vést k řadě různých poruch, tak jako případ viz 
Obrázek 5-31. 

Na níže uvedené fotografii viz Obrázek 5-31 lze pouhým okem identifikovat plíseň 
(řasu) na zateplené severní části fasády, která projevuje na termogramu teplotním polem o 
vyšší teplotě (viz oblast Ar1 Obrázek 5-31). Zda se jedná o lokálně technologickou čí 
materiálovou nekázeň, nebo zda jde o důsledek vlivu nezateplené spodní části budovy, se 
neinvazivními metodami zjistit nepodařilo. V praxi by se zřejmě nejprve provedl audit 
projektové dokumentace a tepelně technických výpočtů, následně by se provedla sonda 
invazivním způsobem a laboratorní rozbor vzorku a posléze navrhl způsob eliminace závady. 

 

 

Obrázek 5-29 :  Detail spodní stavby-štít (foto, termogram) – termografický rozbor 

  

Obrázek 5-30 :  Detail zateplení spodní stavby-štít (foto, termogram) – termografický rozbor 
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Na základě rozboru termogramu viz Obrázek 5-31, kde byly vloženy jak 
charakteristické body, tak ale také teplotní oblasti obdélníkového tvaru Ar1-Ar3 viz Obrázek 

5-31, lze konstatovat, že v místě největšího výskytu plísně (dle fotografie na viz Obrázek 

5-31), je dle histogramu viz Graf 5-8 průměrná teplota oblasti Ar1 za daných okrajových 
podmínek + 4,4°C zatímco u přilehlých oblastí průměrná teplota činí: u Ar2 = + 3.8°C 
a u Ar3 = + 4.1°C. Tento rozdíl v povrchových teplotách u jednotlivých vybraných 
teplotních oblastí je již zřejmě důsledkem přítomnosti řas, plísní, nebo jimých biologických 
organismů. 

Jak je vidět z výše uvedeného rozboru poruchy termografický rozbor neslouží jen 
k určení povrchových teplot, lze jej použít i k lokaci poruchy a eliminaci zbytečně 
rozsáhlých invazivních zásahů do konstrukce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      

Obrázek 5-31 :  Detail zateplení spodní stavby-štít (foto, termogram) – termografický rozbor 

 

Graf 5-8: Graf průběhu teplot na termogramu viz Obrázek 5-31- oblasti Ar1-Ar3 
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5.3.9 VOS – Průběžná 1 spodní stavba částečně zateplená rok 2009 

 
Lokalita:   Průběžná 1, Ostrava - Poruba 
Datum měření:  05.února 2009 
Venkovní teplota:  -2 až 0°C 
Počasí:    zataženo 

Objekt na ulici Průběžná 1 (viz Obrázek 5-32) je v této lokalitě zástupcem téměř 
kompletního kontaktního zateplení obvodového pláště (konkrétní zateplovaní systém se 
nepodařilo zjistit). Ovšem spodní stavba je zde zateplena pouze v horní třetině. Co k tomu 
investory vede je otázka zřejmě ekonomického charakteru a do této práce nepatří. Stále to je 
ovšem lepší varianta než nezateplit spodní stavbu vůbec. Za zmínku rovněž stojí řešení 
meziokenních pilířků, které v originále tvořily meziokenní vložky, a průčelní fasády tak 
měly typické horizontální členění – „pásová architektura“ (pásy oken, pásy panelů). 
Vyzděním meziokenních pilířků a jejich zateplením do stejné tloušťky jako zbytek plochy 
průčelní fasády budovy přišly o ono horizontální členění. Myslím, že to je škoda a že 
přiznání horizontálního řešení šlo zachovat alespoň graficky, barevným řešením fasády, tak 
jako tomu je v případě objektu Zelená 47 (viz kapitola 5.3.2, strana 30 viz Obrázek 5-13 ). 

Šipky (viz Obrázek 5-33) nám avizují místa, kde byl termografickým vyšetřením 
zjištěn nějaký problém, který ovšem pouhým okem není možno lokalizovat. 

              

Obrázek 5-32 :  Spodní stavba – štít a průčelí, varianta zvýšené 1.NP, VOS-Průběžná 1,  rok 2009 

– částečně zatepleno 

  

Obrázek 5-33 :  Spodní stavba-vstup (foto, termogram) – termografický rozbor 
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Na termogramu (viz Obrázek 5-33) je vidět rozdělení teplotních polí po celé výšce 
spodní stavby. Již na první pohled jsou jasně patrné minimálně dvě teplotní pole se zcela 
odlišnými teplenými charakteristikami (povrchovými teplotami), které kopírují způsob 
zateplení, který je zřetelný na fotografii (viz Obrázek 5-33). Do termogramu byly vloženy tři 
teplotní řezy Li1-Li3. Každý z řezů nám reprezentuje charakteristické místo na fasádě spodní 
stavby. Řez Li1 byl projektován na fasádě spodní stavby v blízkosti sloupu, řez Li2 je 
umístěn přímo na sloupu a řez Li3 pak volně na fasádě spodní stavby. 

Na výše zobrazeném grafu (viz Graf 5-9) je patrný průběh povrchových teplot na 
průčelní fasádě spodní stavby. Všechny řezy (Li1-Li3) v termogramu viz Obrázek 5-33 jsou 
orientovány v horizontálním směru (zvrchu - dolů). Průběh povrchových teplot jednotlivých 
řezů (Li1-Li3) v grafu (viz Graf 5-9) je vykreslen dle průběhu (začátek grafu = vrchní úroveň 
řezu) řezů na termogramu (viz Obrázek 5-33). Na základě této orientace jednotlivých řezů 
(Li1-Li3) a průběhu teplot v grafu (viz Graf 5-9) můžeme odečíst povrchové teploty 
v jednotlivých řezech (Li1-Li3) v závislosti na poloze po výšce řezů. 

Na grafu (viz Graf 5-9) tedy vidíme tři úrovně křivek průběhu povrchových teplot 
v jednotlivých řezech (Li1-Li3), dle jejich projekce na termogramu viz Obrázek 5-33. První 
část křivky kopíruje zateplenou horní část spodní stavby (rozmezí teplot cca 5.5°C až 6,0°C), 
druhá část (nejdelší) křivky pak ukazuje průběh povrchových teplot na nezateplené části 
fasády spodní stavby (rozmezí teplot cca 6.5°C až 7,0°C), třetí nejkratší část křivky pak 
zobrazuje průběh povrchových teplot u styku obvodového pláště a upraveného terénu 
(rozmezí teplot cca 7.0°C až 9,5°C). Maxima a minima povrchových teplot v jednotlivých 
řezech jsou uvedena přímo v grafu (viz Graf 5-9). Rozdíl téměř 4°C po výšce řezu Li1 je 
abnormální a jistě by investory přesvědčil, že má smysl zateplit i spodní stavbu minimálně 
po úroveň upraveného terénu. 

Abychom se na anomálii v řezu Li1 podívali blíže byly pořízeny detailní záběry styku 
obvodového pláště u upraveného terénu viz. fotografie viz Obrázek 5-34 a detail na 
termogramu (viz Obrázek 5-34) 

Na fotografii viz Obrázek 5-34 kromě povrchové vlhkosti na sloupu u upraveného 
terénu nevidíme nic zvláštního. Pohledem infračervené kamery, tak jak je to zobrazeno na 
termogramu viz Obrázek 5-34, je vidět v koutu u upraveného terénu mezi obvodovou stěnou 
a sloupem výrazné teplotní pole, jehož rozdíl teplot je  definován kontrolními body, v této 
lokální anomálii (bod Sp3) a na ploše nezateplené fasády spodní stavby (bod Sp1), a činí 
5,1°C! 

Příčinu závady se neinvazivní metodou zjistit nepodařilo, takže se můžeme jen 
domnívat zda jde o statickou lokální poruchu v obvodovém plášti, nebo o vedení některé 

 

Graf 5-9: Graf průběhu teplot na termogramu viz Obrázek 5-33- řezy Li1-Li3 
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z inženýrských sítí (např. elektrické vedení), nebo jde o jinou příčinu. V případě provádění 
sondy může být termografický snímek použit jako podklad pro přesnou lokalizaci sondy a 
eliminaci poškození konstrukcí většího rozsahu. 

Na termogramu (viz Obrázek 5-35) je vidět rozdělení teplotních polí po celé výšce 
spodní stavby na štítové fasádě, která má sloupy nosného systému budovy skryté za 
obvodovým pláštěm. Lze zde (viz Obrázek 5-35) rozeznat minimálně tři teplotní pole se 
zcela odlišnými teplenými charakteristikami (povrchovými teplotami), které kopírují způsob 
zateplení, jež je zřetelný na fotografii (viz Obrázek 5-35), umístění sloupu nosného systému 
a pak je zde patrna skříňka elektrického rozvaděče. Do termogramu viz Obrázek 5-35 byly 
vloženy dva teplotní řezy Li1 a Li2. Každý z řezů nám reprezentuje jedno charakteristické 
místo na fasádě spodní stavby. Řez Li1 byl projektován na fasádě spodní stavby v místě 
skrytého sloupu a řez Li2 pak volně na fasádě spodní stavby. 

Na zobrazeném grafu (viz Graf 5-10) je patrný průběh povrchových teplot na štítové 
fasádě spodní stavby. Oba řezy (Li1 a Li2) v termogramu viz Obrázek 5-35 jsou orientovány 
v horizontálním směru (zvrchu-dolů). Průběh povrchových teplot obou řezů (Li1 a Li2) 
v grafu (viz Graf 5-10) je vykreslen dle průběhu (začátek grafu = vrchní úroveň řezu) řezů na 
termogramu (viz Obrázek 5-35). Na základě této orientace jednotlivých řezů (Li1 a Li2) a 
průběhu teplot v grafu (viz Graf 5-10) můžeme odečíst povrchové teploty v obou řezech (Li1 
a Li2) v závislosti na poloze po výšce řezů. 

  

Obrázek 5-34 :  Detail spodní stavby-vstup (foto, termogram-řez Li1) – termografický rozbor 

  

Obrázek 5-35 :  Detail spodní stavby-štít (foto, termogram-řezy Li1aLi2) – termografický rozbor 
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Na grafu (viz Graf 5-10) tedy vidíme dvě úrovně křivek průběhu povrchových teplot 
v obou řezech (Li1 a Li2), dle jejich projekce na termogramu viz Obrázek 5-35. První část 
křivky kopíruje zateplenou horní část spodní stavby (rozmezí teplot cca 5.5°C až 6,0°C), 
druhá část (nejdelší) křivky pak ukazuje průběh povrchových teplot na nezateplené části 
fasády spodní stavby (rozmezí teplot cca 7.5°C až 10,0°C), Maxima a minima povrchových 
teplot v jednotlivých řezech jsou uvedena přímo v grafu 4-x. Rozdíl téměř 5,5°C po výšce 
řezu Li1 (v místě přilehlého sloupu) a 2,5°C po výšce řezu Li2 (v ploše fasády spodní 
stavby) má jistě vypovídající hodnotu při rozhodování zda spodní stavbu zateplit či nikoliv. 
Zvláště nebezpečný případ se jeví u nezatepleného přilehlého sloupu řez Li1, kde je rozdíl 
teplot tak vysoký, že napětí v povrchových vrstvách fasády vyvolá časem praskliny, případně 
další lokální poruchy. Rovněž povrchové teploty v interiéru budou na hranici vzniku rosného 
bodu, který vede ke vzniku plísní. 

 
 

5.3.10 Souhrn poznatků z termografického diagnostického měření spodní stavby 

domů konstrukční soustavy VOS 

 
Celkem bylo v průběhu období 2006-2011 zaměřeno přes 20 domů panelové 

konstrukční soustavy VOS na vybraných lokalitách města Ostravy (viz kapitola 5.1.1, strana 
20). Rozbory diagnostických měření osmi z nich jsou pak prezentovány v této kapitole 5.3, 
strana 28.  

Tak jak se měnili technologie, legislativní a normové požadavky [2], tak se měnila 
kvalita (ne) zateplení spodní stavby. V roce 2006 bylo zcela běžné spodní stavbu 
nezateplovat, tak je to uvedeno například v kapitole 5.3.7, strana 38 a běžná tloušťka 
zateplení obvodového pláště horní stavby se pohybovala kolem 5 cm tepelného izolantu, 
a často se také můžeme setkat pouze s částečným zateplením viz dům Průběžná 3, kapitola 
5.3.8, strana 40. V roce 2011 (například objekt na Zelené 45 viz kapitola 5.3.3, strana 31) je 
již tloušťka tepelné izolace obvodového pláště horní stavby 150 mm a spodní stavba se běžně 
izoluje i několik desítek centimetrů pod úroveň upraveného terénu. 

Díky dotačním programům  PANEL/NOVÝ PANEL [9] a ZELENÁ ÚSPORÁM 
[10], přesně řečeno díky jejich kvalifikačním kritériím, se kvalita zateplení obecně zvýšila na 
úroveň obvyklou v zemích evropské unie. Rovněž přijetí evropských předpisů ETA/ETAG 
a zavedení certifikovaných zateplovacích kompozitních systémů ETICS [3] sjednotilo 
pravidla pro realizace zateplení obvodových plášťů kompozitními systémy. 

 

Graf 5-10: Graf průběhu teplot na termogramu viz Obrázek 5-35 - řezy Li1-Li2 
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Naopak jako problematická se jeví kvalita provádění prací a realizace kritických 
detailů, hlavně v oblasti napojení tepelné izolace spodní stavby na tepelnou izolaci 
obvodového pláště horní stavby (oblast soklové lišty). I když jsou k dispozici odpovídající 
materiály, přístroje a nástroje, stavební firmy v oblasti provádění staveb se snaží ušetřit kde 
se dá, ať už to je nekvalifikovaným personálem, technologickou nekázní, použitím levnějších 
materiálů, které svou specifikací neodpovídají technologickému předpisu apod. 

Na několika starších případech se dnes projevuje zřejmě nevhodná volba odstínu 
barvy fasády s ohledem na častější možnost napadení fasády biotickými škůdci, tak jak se to 
projevilo u objektu Průběžná 3, kapitola 5.3.8, strana 40 viz Obrázek 5-31 a u objektu 
konstrukční soustavy OP 1.11 Hornická 47, kapitola 5.4.4, strana 55 viz Obrázek 5-47. To 
zda lze eliminovat, nebo alespoň zmenšit riziko napadení fasád biotickými škůdci, vhodným 
návrhem odstínu a sytosti barev, případně jinými nechemickými činiteli je otázkou 
případného následujícího výzkumu. 
 Na většině zaměřených objektů panelové konstrukční soustavy VOS se projevily 
defekty (nezateplené spáry ve stycích)  v oblasti soklové lišty, kde se napojuje tepelný 
izolant spodní stavby (soklová část) a tepelný izolant obvodového pláště horní stavby 
kapitola 5.3.2, strana 30 viz Obrázek 5-12 a kapitola 5.3.3, strana 31 viz Obrázek 5-15, 
v případě variant domu se zvýšeným suterénem (sklepy na úrovni 1.NP) jde pak o detail 
zapustěné (monolitické) části a obvodového pláště kapitola 5.3.9, strana 43 viz Obrázek 

5-35, který se při různých tloušťkách izolantů spodní stavby a horní stavby problematicky 
realizuje.  
 Vhodným zjednodušením již při návrhu zateplení a důslednou kontrolou při 
provádění detailů, především s důrazem na použití technologickým předpisem 
specifikovaných materiálů a používáním správných pracovních pomůcek,  lze eliminovat 
nebo zcela odstranit výše zmíněné závady. 
 Použití výše specifikovaného infračerveného radiometrického systému pro 
diagnostiká měření viz kapitola 5.2.5, strana 27, se ukazuje pro srovnávací kvalitativní 
termografii  (kapitola 3.2.1, strana 17) jako výborný diagnostický přístroj (viz například 
v případě [32], nebo [34]), kterým je možno za splnění jistých předpokladů kvantifikovat 
zjištěné skutečnosti. 
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5.4 Vyšetřování spodní stavby obytných domů konstrukční soustavy OP 1.1x 
 

5.4.1 OP 1.13– B. Nikodéma 13 spodní stavba nezateplená rok 2006 

Lokalita:    B. Nikodéma 13 
Datum měření:  7. březen 2006 
Venkovní teplota:  -4  až +2 °C 
Počasí:    polojasno 

Tento objekt je zástupcem jedné z nejnovější varianty panelové konstrukční soustavy 
OP 1.x – zde jde konkrétně o variantu OP 1.13 s obvodovými panely z vymývaného kačírku 
a se zavěšenými prefabrikovanými balkony viz Obrázek 5-36. 

V roce 2006 došlo k zateplení jednoho z vchodů na ulici Bedřicha Nikodéma 
v městské části Pustkovec. Zateplení obvodové stěny bylo provedeno z blíže nezjištěného 
kontaktního zateplovacího systému s tepelným izolantem z pěnového polystyrenu tloušťky 
50 mm, oblast soklu zůstala nezateplena u obou vchodů viz Obrázek 5-37. 

Pro potřeby diagnostického měření bylo pořízeno několik termogramů domu se 
zaměřením na spodní část objektu viz Obrázek 5-37. S výhodou byl využit fakt, že šlo o dva 
totožné domy – jen s tím rozdílem, že jeden byl zateplen a druhý nikoliv, takže možno 
porovnat rozložení jejich teplotních polí. V době měření sice nepanovaly ideální podmínky 
(polojasno), ale výběrem fasády ve stínu byla většina nejistot měření odfiltrována a bylo 
provedeno i měření povrchových teplot kontaktně. 

     

Obrázek 5-36 :  Průčelí, OP1.31 B.Nikodéma – částečně zatepleno 
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Na termogramu viz Obrázek 5-37 bylo umístěno několik charakteristických měřících bodů 
(Spx), které definují zástupce charakteristických teplotních polí v jednotlivých oblastech. 
Bod Sp1 je zástupcem povrchové teploty v ploše zateplené fasády, bod Sp3 pak zástupcem 
povrchové teploty nezateplené fasády. Body Sp2 a Sp4 znázorňují povrchové teploty 
nezateplené spodní části budov. Pro porovnání povrchových teplot obou stavů (zatepleného 
i nezatepleného) obou domů byly do termogramu vloženy dva řezy Li1 a Li2 viz Obrázek 

5-37 jejichž průběh je uveden viz Graf 5-11.  

Na křivkách povrchových teplot v jednotlivých řezech viz Graf 5-11 je zcela jasně 
vidět, že povrchové teploty v řezu Li1 (světle modrá křivka) jsou nižší v levé části grafu 
(v zateplené části fasády) než v pravé části grafu (nezateplené části fasády) – rozdíl teplot 
činí cca 3°C! Povrchové teploty znázorněné žlutou křivkou (řez Li2) jsou naopak na obou 
stranách téměř na stejné úrovni, protože jde o nezateplenou spodní část budovy, zřejmě 
s podobnými teplotami v interiéru. Dramatický nárůst povrchových teplot uprostřed grafu 
u obou řezů je způsoben reflexí okolního prostředí (odrážející se okolní objekty, předměty, 
lidé apod.) na plechu dilatace mezi oběma domy viz Obrázek 5-37.  

 

 

 

 

Obrázek 5-37 :  Spodní stavba-vstup (foto, termogram) – termografický rozbor 

 

Graf 5-11: Graf průběhu teplot na termogramu viz Obrázek 5-37 - řezy Li1-Li2 
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5.4.2 OP 1.11– Hornická 45/47 spodní stavba částečně zateplená rok 2006 

Lokalita:    Hornická 45/47 
Datum měření:  8. únor 2006 
Venkovní teplota:  -1  až +2 °C 
Počasí:    zataženo 

Blok obytných domů Hornická 43 – 47 je představitelem osmi podlažních objektů 
konstrukční soustavy OP 1.1 vybudovaných v osmdesátých letech minulého století. V roce 
2006 došlo k zaměření vchodů č. 45 (nezateplený) a 47 (zateplený) viz Obrázek 5-38. Vchod 
č. 47 byl v roce 2006 zateplen nezjištěným kontaktním zateplovacím systémem z pěnového 
polystyrénu tloušťky 60 mm. Spodní stavba zůstala nezateplena. Fasádní barva byla zvolena 
v poměrně světlém odstínu – což může být zvhledem k orientaci fasády k severu vhodné 
prostředí pro napadení řasou nebo jinými biotickými škůdci, jak se to prokázalo v případě 
objektu VOS Průběžná 3 viz kapitola 5.3.8, strana 42 viz Obrázek 5-31 (dokonce i odstín 
a sytost jsou dosti podobné u obou objektů). 

V rámci diagnostických měření bylo pořízeno několik termogramů a některé z nich 
jsou uvedeny níže. Na termogramu viz Obrázek 5-39 byl zaměřen nezateplený obvodový 
plášť vchodu číslo 45 v blízkosti spodní části domu viz Obrázek 5-39. Do termogramu byla 
vložena diagnostická pomůcka – teplotní oblast Ar1 a tepelný profil Li1. 

Průběhy povrchových teplot získaných z výše uvedených diagnostických pomůcek 
jsou prezentovány jako viz Graf 5-12 s názorněnou křivkou jako výsledek řezu Li1, na které 

   

Obrázek 5-38 :  Průčelí (rok 2003) a spodní stavba, OP1.11 Hornická 45/47 – částečně zatepleno 

               

Obrázek 5-39 :  Vstupní průčelí-vchod č.45 (foto, termogram) – termografický rozbor 
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je jasně vidět jak se na konci křivky zcela zřejmě zvýšila povrchová teplota v oblasti spodní 
stavby (sklepu), která je z interiéru temperována rozvody tepla od výměníkové stanice 
Dalkia a.s., a jako histogram viz Graf 5-13 jenž je výsledkem vloženého tepelného pole Ar1.  

Na histogramu viz Graf 5-13 je vidět četnost zjištěných teplot v rámci pole a tento 
graf bude níže srovnán s grafem ……v zateplené části obvodového pláště budovy č. 47. 

Stejně jako na termogramech nezateplené budovy č. 45 viz Obrázek 5-39, tak i na 
zateplené části budovy č. 47 byly pořízeny termogramy v podobné pozici (pod oknem vedle 
přilehlé lodžie viz Obrázek 5-40), a byly použity podobné diagnostické nástroje – zde pouze 
teplotní pole Ar2 viz Obrázek 5-40. 

 

Graf 5-12: Průběh povrchových teplot viz Obrázek 5-39 – řez Li1 

 

Graf 5-13: Histogram rozdělení povrchových teplot viz Obrázek 5-39 - teplotní oblast Ar1 

              

Obrázek 5-40 :  Vstupní průčelí-vchod č. 47 (foto, termogram) – termografický rozbor 
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Vzájemným porovnáním rozdělení teplot z obou polí (Ar1 a Ar2 viz Graf 5-12 a viz 
Graf 5-13) můžeme konstatovat, že rozdíly v jednotlivých sledovaných parametrech jasně 
ukazují rozdělení teplotních polí ve prospěch zateplené budovy, kdy například rozdíl 
v maximálních hodnotách je 3,8°C! 

 
5.4.3 OP 1.11– Hornická 45/47 spodní stavba částečně zateplená rok 2010 

Lokalita:    Hornická 45/47 
Datum měření:  13. leden 2010 
Venkovní teplota:  -2  až -4 °C 
Počasí:    zataženo 

V roce 2009 došlo k zateplení vchodů 45 a 43 viz Obrázek 5-41. Vchod č.45 byl 
zateplen kontaktním zateplovacím systémem Omlux® tloušťky 100 mm  (pěnový 
polystyrén). Vchod č.43 byl zateplen podobným systémem tloušťky 120mm viz Obrázek 

5-42. U obou vchodů byla provedena tepelná izolace obvodového pláště spodní stavby 
v tloušťce cca 50 mm, a to cca 300 – 500 mm pod upraveným terénem. 
 

 

Graf 5-14: Histogram rozdělení povrchových teplot viz Obrázek 5-40 - teplotní oblast Ar2 

 

Obrázek 5-41 :  Průčelí, OP1.11 Hornická 45/47 – zatepleno 
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Jelikož v roce 2006 došlo u vchodu č. 47 k diagnostickému měření viz kapitola 5.4.2, 
strana 50, můžeme nyní provést srovnání stavu před a po sanaci spodní stavby u vchodu č. 
45 a 47. 

Na fotografii viz Obrázek 5-42 je vidět způsob provedení zateplení spodní stavby 
u objektu č. 45 v okolí sklepního plastového okna. Na termogramu viz Obrázek 5-42 jsou 
umístěny kontrolní body Sp1-Sp4 u nichž byla zjištěna teplota +2,8°C až +3,8°C.  

Šipka 1 upozorňuje na detail u soklové lišty, který svým nedokonalým provedením 
vytváří poměrně významný tepelný most, jehož eliminací se zabývá konstrukční řešení  
uvedené v patentové přihlášce [37],viz kapitola 6, strana 89. 

Na druhé fotografii viz Obrázek 5-43 je zobrazena stejná oblast jako před čtyřmi lety 
viz kapitola 5.4.2, strana 50, zde se při daných okrajových podmínkách pohybuje povrchová 
teplota +1,3°C až + 1,9°C. I když při měření v roce 2010 panovaly horší klimatické 
podmínky teplota v daném místě po zateplení byla nižší o cca 4°C (viz kapitola 5.4.2, strana 
50, Obrázek 5-39)! 

Pokud se podrobněji podíváme na druhý vchod č. 47, který byl rovněž zaměřen již 
v roce 2006, uvidíme na termogramu viz Obrázek 5-44 spodní stavbu v okolí sklepního 
ocelového jednoduše zaskleného okna. Rozložení teplotních polí je ovlivněno tím, že 
obvodové zdivo spodní stavby není zatepleno a že se v interiéru nachází vnitřní rozvody 
tepla, které ovlivňují vnitřní teplotu. Nicméně z hodnot, které můžeme z termogramu odečíst 

           

Obrázek 5-42 :  Spodní stavba-vchod č.45 (foto, termogram) – termografický rozbor 

             

Obrázek 5-43 :  Vstupní průčelí-vchod č.45 (foto, termogram) – termografický rozbor 
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je vidět, že zdivo u upraveného terénu (Sp3,Sp4) má nižší povrchovou teplotu než je teplota 
výše položených teplotních polí (Sp1,Sp2). Naopak tento efekt nesledujeme u zateplené 
spodní stavby vedlejšího vchodu viz Obrázek 5-43.  

Tak jako u předchozího termografického rozboru viz Obrázek 5-43 i zde se zaměříme 
na stejnou oblast jako v roce 2006 a tou je oblast vedle lodžie pod oknem viz Obrázek 5-45. 

Do termogramu byly vloženy kontrolní teplotní body viz Obrázek 5-45 (Sp1-Sp4), 
s teplotním rozsahem +1,5°C až +2,3°C. I zde vidíme, oproti nověji zateplenému vchodu 
č. 45 o větší tloušťce zateplení (o 40 mm) viz Obrázek 5-43, posun v rozmezí teplot směrem 
k vyšším hodnotám (než je tomu u kvalitněji zateplené oblasti viz Obrázek 5-43), což 
znamená, že u hůře zateplené obvodové stěny podobných materiálových charakteristik 
a podobných okrajových podmínek (interních i externích), dochází k většímu prostupu tepla 
a tím pádem k vyššímu „úniku“ tepla. Jistě by bylo zajímavé a užitečné kvantifikovat 
hodnotu takového „úniku“ – přímo in situ, nicméně metody:  „on-the-fly“ stanovení hodnot 
v současné době nejsou v běžné diagnostické praxi známy.  

Pokud bychom chtěli srovnat tuto oblast (viz Obrázek 5-45) se stejnou oblastí v roce 
2006 viz kapitola 5.4.2, strana 51, Obrázek 5-40, tak je nutno předem upozornit na fakt, že 
zjištěné okrajové podmínky byly různé (různá teplota exteriéru, různá odražená teplota). 
Nicméně porovnáním teplotních polí povrchových teplot zájmové oblasti Ar2 na 
termogramu viz Obrázek 5-40, strana 51 a kontrolních teplotních bodů Sp1-Sp4 viz Obrázek 

5-45, je možno prohlásit, že teplotní pole v obou zaměřených případech jsou o podobných 
povrchových teplotách s maximální odchylkou cca 1°C. 

                

Obrázek 5-44 :  Spodní stavba-vchod č.47 (foto, termogram) – termografický rozbor 

           

Obrázek 5-45 :  Vstupní průčelí-vchod č.47 (foto, termogram) – termografický rozbor 
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5.4.4 OP 1.11– Hornická 47 spodní stavba nezateplená rok 2011 

Lokalita:    Hornická 47 
Datum měření:  24. listopad 2011 
Venkovní teplota:  -2  až -1 °C 
Počasí:    zataženo 

V kapitole 5.4.2, strana 50 byl vchod č 47 viz Obrázek 5-46 již analyzován k roku 
2006, nicméně v průběhu necelých 5 let se projevila první závada viz fotografie na Obrázek 

5-47, kterou stálo zadokumentovat. 

Na fotografii viz Obrázek 5-47 z listopadu 2011 je patrna řasa, a potvrdili se tak 
predikce z roku 2006 jak je uvedeno v kapitole 5.4.2, strana 50. S ohledem na diagnostickou 
zkušenost s biotickým napadením vrchních vrstev obvodového pláště u objektu Průběžná 3 
viz kapitola 5.3.8, strana 42, Obrázek 5-31, bylo v listopadu roku 2011 provedeno další 
diagnostické měření a provedena analýza termogramu viz Obrázek 5-48. 

Termogramem viz Obrázek 5-48 byl projektován teplotní řez Li1, tak aby procházel 
diagnostikovanou závadou viz Obrázek 5-47. Výsledkem řezu Li1 je pak křivka 
prezentovaná viz Graf 5-15. 

 

 

 

Obrázek 5-46 :  Průčelí, OP1.11 Hornická 43-47 – zatepleno 2011 

 

Obrázek 5-47 :  Průčelí, OP1.11 Hornická 47 – rok 2011 výskyt řas 
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Křivka teplotního řezu Li1 ukazuje v levé části až o 3°C nižší povrchové teploty než 
v pravé části grafu viz Graf 5-15, kde probíhají teploty nezateplenou části spodní stavby. 

Oproti objektu Průběžná 3 viz kapitola 5.3.8, strana 42, zde ještě nedošlo k tak 
významné emisi řas jak je to patrno na fotografii objektu Průběžná3 vi Obrázek 5-31, strana 
42, protože ani fotografie viz Obrázek 5-47 ani termogram viz Obrázek 5-48 neukazují 
zvýšené teploty v místě výsevu řas. Objekt bude v rámci diagnostických měření i nadále 
sledován a pokud nedojde ze strany správce objektu k odstranění závady, budou výsledky 
dále publikovány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5-48 :  Detail spodní stavby-vchod č.47 (foto, termogram) – termografický rozbor 

 

Graf 5-15: Průběh povrchových teplot viz Obrázek 5-48 – řez  Li1 
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5.4.5 OP 1.11– Hornická 45 spodní stavba zateplená rok 2011 

Lokalita:    Hornická 45 
Datum měření:  24. listopad 2011 
Venkovní teplota:  -2  až -1 °C 
Počasí:    zataženo 

I tento vchod (č.45)  byl již diagnostikován a to naposledy v kapitole 5.4.3, strana 52  
viz Obrázek 5-42 a to k roku 2010, zde se sice prozatím žádná závada neprojevila, ale bylo 

přistoupeno k zaměření detailu soklové lišty viz Obrázek 5-50. 

Do termogramu viz Obrázek 5-50 byly vloženy tři kontrolní body Sp1-Sp3, které 
charakterizují povrchové teploty: Sp1 - na povrchu obvodového pláště horní stavby, Sp2 –
 v místě soklové lišty a Sp3 – na povrchu spodní stavby. Rozdíl teplot Sp2-Sp1=4,3°C, Sp2-
Sp3=2,9°C a rozdíl Sp1-Sp3=0,8°C. Teplotní řez Li1 ukazuje na průběh povrchových teplot 
v celé délce řezu Li1 viz Graf 5-16.  

Křivka teplotního řezu Li1 ukazuje v levé části až o 4°C nižší povrchové teploty než 
v místě soklové lišty (vrchol křivky) a o 1°C nižší teploty než pravé části grafu viz Graf 

5-16, kde probíhají teploty zateplenou části spodní stavby. Srovnáním teplot v tomto grafu, 
který reprezentuje zateplenou horní i spodní stavbu, a grafu kapitole 5.4.4, strana 56, viz 
Graf 5-15, který reprezentuje zateplenou horní a nezateplenou spodní stavbu, můžeme 

 

Obrázek 5-49 :  Průčelí, OP1.11 Hornická 43-47 – zatepleno 2011 

           

Obrázek 5-50 :  Vstupní průčelí-vchod č.47 (foto, termogram) – termografický rozbor 
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konstatovat, že rozdíly teplot u kompletně zateplené stavby jsou daleko nižší než u staveb 
částečně zateplených. 

 

Stejně jako u všech v této práci uvedených případů objektů panelové konstrukční 
soustavy OP.1.11  šipka č.1 viz Obrázek 5-50 upozorňuje na detail u soklové lišty, který 
svým nedokonalým provedením vytváří poměrně významný tepelný most a jehož eliminací 
se zabývá konstrukční řešení uvedené v patentové přihlášce [37] viz kapitola 6, strana 89. 

 
5.4.6 OP 1.11– Zelená 39/41 spodní stavba částečně zateplená rok 2009 a 2011 

Lokalita:    Zelená 39/41 
Datum měření:  15. leden 2009 
Venkovní teplota:  -1  až 0 °C 
Počasí:    zataženo 

V roce 2009 byl zaměřen blok vchodů č. 39 (oranžová barva fasády) a č. 41 na ulici 
Zelené. Jde o šesti podlažní objekt panelového konstrukčního systému OP1.11 Obrázek 5-51. 
Zateplení vchodu č. 39 proběhlo v roce 2008/2009 kontaktním systémem materiálového 
provedení pěnový polystyrén tloušťky 80 mm, spodní část domu byla zateplena cca 30 mm 
nenasákavého polystyrenu do hloubky 200 – 400 mm. 

 

Graf 5-16: Průběh povrchových teplot viz Obrázek 5-50 – řez  Li1 

   

Obrázek 5-51 :  Průčelí, OP1.11 Zelená 39/41– částečně zatepleno 
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Tak jako u předchozího případu na Hornické ulici viz kapitola 5.4.2, strana 50, i zde 
bylo možno využít srovnání totožných objektů ve variantě zateplené a nezateplené viz 
Obrázek 5-51. 

Na termogramu Obrázek 5-52 jsou graficky znázorněny čtyři teplotní řezy Li1-Li4. 
Jejich rozložení má pomocí znázornit průběhy povrchových teplot za zjištěných okrajových 
podmínek, tak jak je to uvedeno viz Graf 5-17. 

Vodorovné řezy Li1 a Li2 ukazují v levé části průběh teplot viz Graf 5-17 na 
zateplené části domu č. 39 (jak v místě obvodového pláště, tak v místě spodní stavby) viz 
fotografie na viz Obrázek 5-52 a v pravé části pak na nezatepleném domě č. 41. Svislý řez 
Li3 je průběhem teplot na zateplené fasádě domu č. 39 a řez Li4 na nezateplené fasádě domu 
č. 41 viz Graf 5-17. 

Pokud se týká vodorovných řezů Li1 a Li2, pak je z grafu viz Graf 5-17 patrno, že 
rozdíl teplot v řezu Li1 v místě obvodového pláště mezi zateplenou (levá část grafu) 
a nezateplenou (pravá část grafu) je cca 4°C! Rozdíl v řezu Li2 (spodní stavba) není tak 
markantní a je zřejmě způsoben jinými okrajovými podmínkami v interiéru suterénu a malou 
tloušťkou tepelné izolace spodní stavby. 

      

Obrázek 5-52 :  Spodní stavba-vchod č.39/41 (foto, termogram) – termografický rozbor 

 

Graf 5-17: Průběh povrchových teplot viz Obrázek 5-52 – řezy Li1-Li4 
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Svislými řezy Li3 a Li4 je demonstrován rozdíl povrchových teplot mezi zateplením 
horní stavby (obvodový plášť) a zateplením spodní stavby (suterénu). U řezu Li3 viz 
Obrázek 5-52 (zateplená budova) je jasně patrný masivní rozdíl povrchových teplot mezi 
horní a spodní stavbou, který činí přes 3°C.  Spodní stavba by si jistě zasloužila tepelnou 
izolaci větší tloušťky, tak aby rozdíl povrchových teplot byl minimální. 

Křivka řezu Li4 viz Graf 5-17 má oproti křivce Li3 sice plynulejší průběh, který 
ukazuje že tepelné charakteristiky obvodových konstrukcí horního stavby a spodní stavby 
nejsou zásadně odlišné.  Rozdíl v teplotách horní stavby obou budov (levá část grafu řezů 
Li3 a Li4) je cca 2,5°C. Rozdíl teplot spodních staveb (pravá část grafu řezů Li3 a Li4) je cca 
3,5°C. Průběhy křivek viz Graf 5-17 názorně demonstrují jak je nutné provést správný návrh 
a realizaci tepelné izolace spodní stavby a jakým způsobem jsou povrchové teploty 
obvodových konstrukcí ovlivňovány okrajovými podmínkami. 

Šipka 2 na termogramu viz Obrázek 5-53 upozorňuje na detail u soklové lišty 
zatepleného domu č. 39, který svým nedokonalým provedením (stejně jako předchozích 
případů objektů  konstrukční soustavy OP1.x) vytváří poměrně významný tepelný most, 
jehož eliminací se zabývá patentované konstrukční řešení viz kapitola 6, strana 89. 

Šipka 1 na termogramu viz Obrázek 5-54 lépe demonstruje stav detail u soklové lišty 
zatepleného domu č. 39, rozdíl teplot mezi kontrolními body Sp1 a Sp2 činí 2,5°C! 

         

Obrázek 5-53 :  Spodní stavba-vchod č.39 (foto, termogram) – termografický rozbor 

 

Obrázek 5-54 :  Spodní stavba-vchod č.39 (foto, termogram) – termografický rozbor rok 2011 
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5.4.7 OP 1.11– Podroužkova 25/23 spodní stavba zateplená rok 2009 

Lokalita:    Podroužkova 25/23 
Datum měření:  5. únor  2009 
Venkovní teplota:  -1  až +3 °C 
Počasí:    zataženo 

Blok obytných osmipodlažních domů provedených v rámci panelové konstrukční 
soustavy OP1.11 se nachází na ulici Podroužkova, Ostrava – Poruba. V roce 2009 se 
jednotlivé vchody nacházely v různých stupních sanace. Většina z nich byla zateplena 
v průběhu let 2007 až 2010. 

Vchody č. 25 (vlevo žlutooranžová fasáda) a č. 23 (vpravo nachovo-karmínová 
fasáda) viz Obrázek 5-55 byly v době diagnostického měření již zatepleny. Zateplení vchodu  
č. 25 bylo realizováno v průběhu roku 2008, vchod č. 23 byl v únoru roku 2009 těsně po 
dokončení. Oba vchody byly zatepleny kontaktním zateplovacím systémem tloušťky 
100mm, spodní stavba vchodu č. 25 byla zateplena izolantem tloušťky cca 30 mm, spodní 
stavba vchodu č. 23 pak izolantem tloušťky 50 mm viz Obrázek 5-56. 

 

 

Obrázek 5-55 :  Průčelí, OP1.11 Podroužkova 25/23– zatepleno 

             

Obrázek 5-56 :  Spodní stavba-vchod č.25/23 (foto, termogram) – termografický rozbor 
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Termografický rozbor je zaměřen na porovnání povrchových teplot obou vchodů a to 
jak na úrovni horní stavby, tak stavby spodní viz Obrázek 5-56. 

Pro názornost byly do termogramu vloženy čtyři teplotní řezy Li1-Li4 viz Obrázek 

5-56. 

Na grafu viz Graf 5-18 pak můžeme odečíst průběhy povrchových teplot jednotlivých 
projektovaných řezů Li1-Li4. 

Pokud porovnáme oba svislé řezy Li1 a Li2, tak je patrno že v levé části (horní 
stavba) grafu jsou povrchové teploty řezu Li2 nižší než řezu Li1 o cca 1°C – což může 
znamenat jediné – vchod č. 23 je na úrovni horní stavby obvodového pláště kvalitněji 
zateplen než obvodový plášť horní stavby vchodu č. 25 (nebo panují ze strany interiéru jiné 
okrajové podmínky). Při porovnání stejných řezů, ale teď již v pravé části grafu viz Graf 

5-18, tak je situace opačná. Vyšších povrchových teplot (cca o 1°C) bylo dosaženo u řezu 
Li2. Přitom tloušťka zateplení by měla zabezpečit přesně opačný efekt (vchod č. 23 má na 
úrovni spodní stavby větší tloušťku tepelného izolantu). Dotazem na místopředsedu 
společenství domu Lenku Uvírovou, bylo zjištěno, že se v suterénu domu nachází vnitřní 
rozvody tepla, takže změřená teplota interiéru v suterénu byla + 16°C čemuž by odpovídal 
nárůst povrchových teplot ze strany exteriéru viz Graf 5-18 pravá část. 

Vodorovné teplotní řezy Li3 a Li4 viz Graf 5-18 pak jen potvrzují a dokreslují 
analýzu svislých řezů Li1 a Li2. Rozdíly povrchových teplot vodorovného řezu Li3 (horní 
stavba) viz Graf 5-18 potvrzují, že za totožných okrajových podmínek lze například 
odvozovat kvalitu zateplení, případně jiné parametry zateplovacího systému. Průběh křivky 
řezu Li4 jen potvrzuje předchozí rozbor řezu Li2, že je nutno při vyhodnocování dbát na 
všechny aspekty, které mohou diagnostické měření infračervenou kamerou podstatně 
ovlivnit. 

Šipky č.1 a č.2 upozorňují na detail u soklové lišty, který svým nedokonalým 
provedením (stejně jako všech předchozích objektů kontrukční soustavy OP1.11.) vytváří 
poměrně významný tepelný most, jehož eliminací se zabývá konstrukční řešení uvedené 
v patentové přihlášce [37],  viz kapitola 6, strana 89. 

 

Graf 5-18: Průběh povrchových teplot viz Obrázek 5-56 – řezy Li1-Li4 
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5.4.8 OP 1.11– Podroužkova 21/19 spodní stavba částečně zateplená rok 2009 

Lokalita:    Podroužkova 21/19 
Datum měření:  5. únor  2009 
Venkovní teplota:  -1  až +3 °C 
Počasí:    zataženo 

Vchody č. 21 (zateplen-oranžová barva fasády) a č. 19 (nezateplen-šedá fasáda) se 
nacházejí ve stejném bloku vchodů jako vchody č. 25 a č. 23 viz kapitola 5.4.7, strana 61. 
Tyto vchody byly vybrány záměrně pro diagnostické měření kvůli možnosti demonstrovat 
rozdíly povrchových teplot mezi zateplenou a nezateplenou budovou za podobných 
okrajových podmínek a na stejných domech. Vchod č. 21 byl zateplen v roce 2009 
kontaktním zateplovacím systémem Weber® tloušťky 100 mm. Spodní stavba byla zateplena 
tepelným izolantem rovněž tloušťky 100 mm viz Obrázek 5-58.  

Svislý řez Li1 viz Obrázek 5-59 je proložen na termogramu zateplenou částí budovy 
č. 21. Rozdíl povrchových teplot v tomto řezu můžeme odečíst z grafu viz Graf 5-19 a činí 
cca 2°C. Tento rozdíl je zapříčiněn rozdílnými interními teplotami a různými součiniteli 
tepla mezi horní a spodní stavbou. Konkrétní teploty interiéru se zjistit nepodařilo. 

 

Obrázek 5-57 :  Průčelí, OP1.11 Podroužkova 21/19– částečně zatepleno 

 

Obrázek 5-58 :  Spodní stavba-vchod č.21/19 (foto) – tloušťka tepelné izolace spodní stavby 
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Svislý řez Li2 viz Obrázek 5-59 je projektován nezateplenou částí budovy č. 19 
a z plynulé křivky lze odvodit závěr, že tepelné charakteristiky materiálů obvodového pláště 
horní a spodní stavby jsou podobné. Křivka řezu Li2 klesá k nižším povrchovým teplotám 
obvodového pláště spodní stavby viz Graf 5-19. 

Vodorovný řez Li3 znázorňuje podstatný rozdíl mezi horní stavbou zateplené budovy 
č. 21 (v levé části grafu viz Graf 5-19) a nezateplené budovy  č. 19 (v pravé části grafu viz 
Graf 5-19). Rozdíl teplot cca 3°C je opravdu markantní a je na grafu viz Graf 5-19 a jasně 
viditelný. Stejně jako řez Li3, tak i řez Li4 znázorňuje rozdíl v povrchových teplotách 
(podobně jako u řezu Li3 i zde je celkový maximální rozdíl v povrchových teplotách cca 
3°C) mezi zateplenou a nezateplenou části spodní stavby obou vchodů. Křivka je plynulejší 
než u řezu Li3, protože rozdíl okrajových podmínek není tak velký jako u Li3 viz Graf 5-19. 

Stejně jako u všech předchozích případu objektů panelové konstrukční soustavy 
OP.1.x  šipka č.1 viz  Obrázek 5-59 upozorňuje na detail u soklové lišty, který svým 
nedokonalým provedením  vytváří poměrně významný tepelný most a jehož eliminací se 
zabývá konstrukční řešení uvedené v patentové přihlášce [37] viz kapitola 6, strana 89. 

 

        

Obrázek 5-59 :  Spodní stavba-vchod č.21/19 (foto, termogram) – termografický rozbor 

 

Graf 5-19: Průběh povrchových teplot viz Obrázek 5-59– řezy Li1-Li4 
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5.4.9 Souhrn poznatků z termografického diagnostického měření spodní stavby 

domů konstrukční soustavy OP 1.11 

Celkem bylo v průběhu období 2006-2011 zaměřeno celkem přes 20 domů panelové 
konstrukční soustavy OP 1.11 na vybraných lokalitách města Ostravy (viz kapitola 5.1.1, 
strana 20). Rozbory diagnostických měření vybraných osmi z nich jsou pak prezentovány v 
této kapitole 5.4, strana 48.  

Stejně jak bylo uvedeno v kapitole 5.3.10, strana 46, dle vývoje technologií, 
legislativních a normových požadavků [2], se měnila kvalita (ne) zateplení spodní stavby. 
V roce 2006 bylo zcela běžné spodní stavbu nezateplovat, tak je to uvedeno například 
v kapitole 5.4.1, strana 48 a běžná tloušťka zateplení obvodového pláště horní stavby se 
pohybovala kolem 5 cm tepelného izolantu. V roce 2009 (například objekt na Hornické 43 -
 47 viz kapitola 5.4.2, strana 50) je tloušťka tepelné izolace obvodového pláště horní stavby 
již 100-120 mm a spodní stavba se běžně izoluje i několik desítek centimetrů pod úroveň 
upraveného terénu. 

Díky dotačním programům  PANEL/NOVÝ PANEL [9] a ZELENÁ ÚSPORÁM 
[10], přesně řečeno díky jejich kvalifikačním kritériím se kvalita zateplení obecně zvýšila na 
úroveň obvyklou v zemích evropské unie. Rovněž přijetí evropských předpisů ETA/ETAG 
a zavedení certifikovaných zateplovacích kompozitních systémů ETICS [3] zavedlo jednotná 
pravidla pro realizace zateplení obvodových plášťů kompozitními systémy. 

Stejně jak bylo uvedeno v kapitole 5.3.10, strana 46, i zde se jeví problematickou 
kvalita provádění prací a realizace kritických detailů, hlavně v oblasti napojení tepelné 
izolace spodní stavby na tepelnou izolaci obvodového pláště horní stavby (oblast soklové 
lišty). Jsou sice k dispozici odpovídající materiály, přístroje a nástroje, stavební firmy 
v oblasti provádění staveb se snaží ovšem ušetřit kde se dá, ať už to je nekvalifikovaným 
personálem, technologickou nekázní, nebo použitím levnějších materiálů, které svou 
specifikací neodpovídají technologickému předpisu apod. 

Na několika starších případech (v této práci uvedených) se dnes projevuje zřejmě 
nevhodná volba odstínu barvy fasády s ohledem na častější možnost napadení fasády 
biotickými škůdci viz objekt Hornická 47, kapitola 5.4.4, strana 55 viz Obrázek 5-47, 
podobně jako dům na ulici Průběžná 3,  v předcházející kapitole 5.3.8, strana 40 viz Obrázek 

5-31. To zda lze eliminovat, nebo alespoň zmenšit riziko napadení fasád biotickými škůdci, 
vhodným návrhem odstínu a sytosti barev, případně jinými nechemickými činiteli je otázkou 
následujícího případného výzkumu. 
 Na většině zaměřených objektů panelové konstrukční soustavy OP 1.11 se projevily 
tepelné mosty (nezateplené spáry ve stycích) v oblasti soklové lišty, kde se napojuje tepelný 
izolant (menší tloušťky) spodní stavby (soklová část) a tepelný izolant (větší tloušťky) 
obvodového pláště horní stavby například: kapitola 5.4.3, strana 52 viz Obrázek 5-42 

a kapitola 5.4.5, strana 57 viz Obrázek 5-50. 

Jednoduchým technickým řešením (viz kapitola 6, strana 89) lze zcela eliminovat 
vznik spáry mezi tepelným izolantem spodní stavby a soklovou lištou zateplovacího systému 
horní stavby, bez ohledu na použité přístroje a nástroje a zabránit tak úniku tepelné energie 
a zároveň dodržet i ostatní požadavky kladené normou ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
[2]. 
 
 I v případě diagnostických měření objektů panelové konstrukční soustavy OP 1.11 se 
použití  specifikovaného infračerveného radiometrického systému viz kapitola 5.2.5, strana 
27, ukazuje pro srovnávací kvalitativní termografii  (kapitola 3.2.1, strana 17) jako výborný 
diagnostický přístroj, kterým je možno za splnění jistých předpokladů kvantifikovat zjištěné 
skutečnosti. 
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5.5 Experiment pro ověřování hodnot z infračerveného radiometrického systému v 
závislosti na vybraných okolních vlivech prostředí 

S ohledem na používání konkrétního infračerveného radiometrického dlouhovlnného 
systému (viz kapitola 5.5.5, strana 74) při dlouhodobém (2006-2011) diagnostickém 
monitoringu vybraných konstrukčních soustav panelových obytných budov (viz kapitoly 5.3, 
strana 28 a 5.4, strana 48), přistoupil jsem k ověření  zaznamenaných výsledků z takto 
provedeného diagnostického monitoringu pomocí laboratorního experimentu.  Dalším 
důvodem k ověření, byly stále vzrůstající požadavky diagnostické praxe stanovit míru, nebo 
závažnost poruchy (kvantifikovat - problém viz kapitola 3.2.1, strana 17) na základě 
nekontaktního infračerveného měření povrchových teplot. Proto jsem navrhl na Katedře 
pozemního stavitelství experimentální laboratoř (viz kapitola 5.5.5, strana 74) pro ověřování 
hodnot získaných pomocí nekontaktního infračerveného radiometrického dlouhovlnného 
systému v závislosti na vybraných okolních vlivech prostředí.  Vybavení a umístění 
laboratoře je podrobně popsáno a specifikováno v Příloze 1, kapitola 11, strany 105-112. 

Snahou experimentu je co nejvěrněji simulovat okolní vlivy měření, které panují za 
reálných diagnostických měření v terénu a nastavit metodiku měření tak, aby se naměřené 
hodnoty daly zpracovat a vyhodnotit s akceptovatelnou přesností, případně na základě 
rozboru naměřených hodnot stanovit míru závislosti okolních vlivů měření na přesnosti 
skutečně naměřených hodnot viz navržená metodika laboratorního měření v Příloze 1, 
kapitola 11.8, strany 112-117. 

 

5.5.1 Cíl experimentu 

Cílem je u konkrétního infračerveného radiometrického systému zjistit jeho chování 
za předem definovaných nejistot měření, fyzikálních parametrů prostředí a fyzikálně-
chemických vlastností použitých (měřených) materiálů. Definovaním vztahů pro determinaci 
redukční křivky nebo koeficientu, případně jiné korekční závislosti – by bylo možno 
konkrétní termografický systém využívat nejen ke kvalitativnímu, ale i ke kvantitativnímu 
měření povrchových teplot nekontaktní infračervenou metodou, případně odvozovat další 
jevy a parametry měřitelné infračervenou kamerou v daném vlnovém rozsahu. 

 

5.5.2 Princip ověřování 

Principem ověřování hodnot povrchových teplot pořízených konkrétním 
infračerveným radiometrickým systémem,  je vytvoření vzorků (etalonů) u kterých jsou 
známy zájmové fyzikální a fyzikálně - chemické parametry při co nejvěrnějším simulování 
proměnlivých externí vlivů v laboratoři, které se za reálných měření běžně vyskytují.  

Vlastní procedura „ověřování“ se pak sestává z porovnávání povrchových teplot na 
různě fyzikálně-chemicky definovaných etalonech, kontaktně měřených dotykovým 
teploměrem a bezkontaktně infračervenou kamerou, a to za různých nejistot měření a různě 
definovaných parametrů prostředí. 

Vybrané nejistoty měření jsou jsou simulovány přístrojovým vybavením popsaným 
v Příloze 1, kapitola 11.8, strany 105-112. 
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5.5.3 Přesnost a chyby měření a přístrojů 

V praxi neexistují absolutně přesné přístroje a žádná metoda není naprosto dokonalá. 
Mnoho vlivů vstupuje do procesu reálných měření, které se pak projevují jako odchylky 
mezi naměřenou a skutečnou hodnotou zjišťované veličiny. Výsledky měření se tak vždy 
vymezují v jakési toleranční matici determinující skutečné hodnoty, ale jen zřídka dojde 
k ideální harmonizaci obou hodnot, což je problematické hlavně při realizaci etalonů. 

Zatímco dříve bylo zvykem při vyhodnocování souborů naměřených hodnot pracovat 
s chybami (tzv. chyby měření), dnes je vyhodnocování realizováno pomocí vyjádření nejistot 
měření. 

Pokud bereme v úvahu klasickou problematiku teorie chyb, tak se bavíme o chybách 
absolutích a relativních. Podle působení pak lze chyby rozdělit na chyby systematické, 
náhodné a hrubé, a podle svého zdroje pak chyby dělíme na chyby přístroje, metody, 
pozorování a vyhodnocení. Chyby se vyjadřují v absolutních nebo relativních hodnotách. 
Jako chyba absolutní Δ(x) se označuje rozdíl mezi hodnotou naměřenou  x m a skutečnou xs. 

       (5.1) 
Podělíme-li absolutní chybu skutečnou hodnotou, dostaneme poměrné vyjádření chyby, tj. 
chybu relativní δδδδ (x) [24] a [26]. 

(5.2) 

 
 
Výsledná chyba měření je vyjadřována jako součet systematické e a náhodné složky ε což 
lze zapsat 
            (5.3) 
 
a její maximální hodnotu je možné odhadnout jako 
            (5.4) 
 
kde systematická složka je e         a náhodná složka je εεεε = s , popř. εεεε = 2s 
Součinitel rozšíření směrodatné odchylky souvisí s pravděpodobností pokrytí intervalu a 
typem rozdělení. Dvojka u Gaussova rozdělení přísluší často užívané 95% pravděpodobnosti. 
 

Přesnost přístroje se definuje jako schopnost udávat za stanovených podmínek 
pravou hodnotu měřené veličiny. Pravou hodnotou měřené veličiny přitom rozumíme 
hodnotu, která charakterizuje veličinu dokonale definovanou za podmínek existujících 
v okamžiku jejího zjištění. Chyby přístroje vznikají z důvodu nedokonalosti použitých 
měřících přístrojů, které mohou vznikat během výroby, montáže a popř. i opotřebením. Svou 
roli zde sehrává i změna charakteristik a parametrů přístroje v čase (stárnutí). Hodnoty 
některých chyb udává výrobce formou korekčních křivek, ostatní chyby udává jako 
maximální dovolenou chybu přístroje (se znaménkem ±) a nevztahují se na jeden přístroj, ale 
na celý typ přístroje. V podstatě existují:  

• Chyby instalace – jsou chyby plynoucí z nedostatku zapojení, uložení a nastavení 
měřidel, ze vzájemného ovlivňování měřidel zapojených paralelně nebo sériově, 
chyby plynoucí z ovlivnění hodnot měřené veličiny měřidlem apod. 

• Chyby metody – jsou chyby plynoucí z nedokonalosti použitých měřících metod, z 
použití přibližných hodnou fyzikálních konstant a nepřesně odpovídajících závislostí. 

• Chyby pozorování – jsou chyby způsobené nedokonalostí smyslů pozorovatele nebo 
jeho nesoustředěním. 



Disertační práce na téma 

Vyšetřování a návrh sanace spodní stavby vybraných konstrukčních soustav panelových obytných budov 

 

 
-68- 

• Chyby vyhodnocení – jsou chyby vznikající zpracováním naměřených hodnot 
(použití přibližných vztahů, zaokrouhlováním, nedostatečným vyčíslením konstant, 
chyby interpolace, extrapolace, linearizace apod.) 

• Vlivy prostředí – chyby, které vnáší do měření nedokonalost a nestálost parametrů 
prostředí, jejich kolísání a negativní vliv na jednotlivé součásti měření [25]. 

 
Nejistoty výsledků měření se stanovují při vyhodnocování měření ve výzkumu a 

v technické praxi. Nejistota měření charakterizuje rozsah naměřených hodnot okolo výsledku 
měření, který lze odůvodněně přiřadit k hodnotě měřené veličiny. Nejistota měření se týká 
nejen výsledku měření, ale i měřících přístrojů, hodnot použitých konstant, korekcí apod. 
Předpokládá se určité rozdělení pravděpodobnosti, které popisuje, jak se může udávaná 
hodnota odchylovat od skutečné hodnoty, resp. pravděpodobnost, s jakou se v intervalu 
daném nejistotou může nacházet skutečná hodnota [20]. 

Mírou nejistoty měření je směrodatná odchylka udávané veličiny. Takto vyjádřená 
nejistota se označuje jako standartní nejistota – u a představuje rozsah hodnot okolo 
naměřené hodnoty. Pojem nejistota (nejistota měření) je označením pro parametr související 
s výsledkem měření a charakterizující rozsah hodnot, které je možno racionálně přiřadit k 
měřené veličině. Nejistota se skládá z několika dílčích nejistot (složek). Ke stanovení jejich 
velikosti jsou k dispozici tyto dvě metody: 

• statistické zpracování naměřených údajů (metoda typu A), 
• jiné než statistické zpracování naměřených údajů (metoda typu B). 
Někdy se nejistoty získané metodou A stručně označují jako nejistoty typu A, obdobně 

nejistoty získané metodou B jako nejistoty typu B. Z těchto základních typů nejistot se 
prostřednictvím součtu jejich čtverců určí výsledná nejistota kombinovaná. Udávají se buď 
samostatně bez znaménka, nebo za hodnotou výsledku se znaménkem ±. 

Jako zdroje nejistot lze označit veškeré jevy, které nějakým způsobem mohou ovlivnit 
neurčitost jednoznačného stanovení výsledku měření a tím vzdalují naměřenou hodnotu od 
hodnoty skutečné. Značnou roli zde sehrává také skutečnost, zda jde o měřící metody přímé 
nebo nepřímé. Na nejistoty působí výběr měřících přístrojů analogových nebo číslicových, 
použití různých filtrů, vzorkovačů a dalších prostředků v celé trase přenosu a úpravy 
měřícího signálu. K nejistotám velmi výrazně přispívají rušivé vlivy prostředí v tom 
nejširším slova smyslu. 
Vyjmenovat zde veškeré možné zdroje nejistot nelze, takže se pokusím uvést alespoň ty, 
které se vyskytují nejčastěji: 

• neúplná definice měřené veličiny, 
• nedokonalá realizace definice měřené veličiny, 
• nevhodný výběr přístroje (rozlišovací schopnost aj.),nereprezentativní výběr vzorku – 
• měřený vzorek nemusí reprezentovat definovanou měřenou veličinu, 
• nevhodný postup při měření, 
• nedostatečně známé účinky podmínek prostředí nebo jejich nedokonalé měření, 

subjektivnost odečítání z analogových přístrojů, 
• omezená rozlišovací schopnost přístrojů, práh rozlišení, 
• nepřesnost etalonů a referenčních materiálů, 
• nepřesné hodnoty konstant a jiných parametrů získaných z externích zdrojů a 

používaných v algoritmu zpracování údajů, 
• linearizace, aproximace, interpolace anebo extrapolace při vyhodnocení, 
• změny při opakovaných měřeních měřené veličiny v očividně stejných podmínkách. 
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Některé ze zdrojů se projevují výhradně či alespoň výrazněji, v nejistotách 
vyhodnocených metodou typu A, jiné při použití metody typu B. Mnohé zdroje ale mohou 
být příčinou obou skupin nejistot, a zde právě číhá největší úskalí v podobě opomenutí jedné 
ze složek, což může mít i velmi výrazný zkreslující účinek. Tyto zdroje nemusejí být vždy 
nezávislé [20] [25]. 

Korekce chyb a nejistot. Pokud poznáme dokonale negativní vlivy na měření, můžeme s 
výhodou korigovat podstatnou část systematických vlivů. To platí nejen o klasických 
systematických chybách měření, ale rovněž o nejistotách, zejména pak o nejistotách, 
vyhodnocovaných pomocí metod typu B. odstranění, či alespoň zmírnění jejich negativních 
vlivů na výsledek měření se projeví značným zpřesněním. Názorně to přibližuje viz Obrázek 

5-60. 
Všeobecně je známo, že korekce je chyba s opačným znaménkem, takže pro získání 

správného výsledku měření je třeba od naměřené hodnoty odečíst chybu, nebo naopak k ní 
přičíst korekci. 

 
5.5.4 Teoretické předpoklady pro nastavení metodiky laboratorního měření a 

vyhodnocení 

Základním principem termografie, tak jak je uvedeno v kapitole 5.2.3, strana 26, je 
v podstatě detekce zářivé energie vyzařované z měřeného tělesa, která reprezentuje teploty 
(teplotní pole) většinou2 na povrchu měřeného tělesa a dále její zobrazení a případnou 
kvantifikaci (vyhodnocení) teplotních polí. 

                                                 
2 Při použití spektrálních filtrů je možné ve vybraných případech zobrazit teplotní pole např. na povrchu vlákna 
žárovky, tj. uvnitř vlastní žárovky. 

 

Obrázek 5-60 : Zpřesnění výsledků měření pomocí korekce systematických vlivů. Zdroj: [25] 
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Záření reálných těles je zářivá energie, kterou vysílá povrch tělesa určitou plochou 
za jednotku času, se nazývá zářivým tokem či výkonem, je to výkon přenášený zářením, má 
označení P nebo Ф a jeho jednotkou je W. Intenzita vyzařování M v daném povrchu je 
podíl zářivého toku, vycházející z elementu povrchu a plochy tohoto elementu a má jednotku 
 W.m-2 [20]. 

Ozařujeme-li nějaké těleso zářivým tokem Ф [W], potom těleso bude část toku pohlcovat 
Фa, část toku bude odrážet Фr a část toku bude propouštět – Фt viz Obrázek 5-61. 

 Protože tato skutečnost platí pro všechna tělesa, definují se činitelé, které popisují 
vlastnosti tělesa: 

• součinitel pohltivosti:  α = Фa/ Ф     (5.5) 

• součinitel odrazivosti: ρ = Фr/ Ф     (5.6) 

• součinitel prostupnosti:  τ = Фt/ Ф     (5.7) 

Ze zákona o zachování energie pak platí: 

  Ф = Фa + Фr + Фt = α Ф+ρ Ф+τ Ф     (5.8) 

z toho plyne: 

  α+ ρ+ τ = 1        (5.9) 

Pro dvě libovolná tělesa v tepelné rovnováze platí Kirchhoffův zákon: těleso 
pohlcuje (absorbuje) nejsilněji právě ty složky spektra, která nejsilněji vyzařuje. Poměr záře 
(měrné zářivosti) L [W/(sr.m2)],  resp. intenzity vyzařování M [W/m2], k pohltivosti závisí 
pouze na absolutní teplotě tělesa. 

L/α = M/α.π = ƒ(T) resp. L(λ)/α = M(λ)/ α.π = ƒ(T, λ)            (5.10) 

Pro záření absolutně černého tělesa3 platí vztah: 

α = 1 , kde α je součinitel pohltlivosti           (5.11) 

V rovnovážném stavu tělesa (dle Kirchhoffova zákonu) je množství emitované 
energie z objektu stejné s množstvím absorbované energie a platí tedy u absolutně černého 
tělesa:     ε = α , kde ε emisivita tělesa               (5.12) 

                                                 
3 Černé těleso: součinitele prostupu τ a odrazu ρ se rovnají 0 a α se blíží 1. Absolutně černé těleso je takové 
těleso u něhož součinitel pohltivosti αbdosahuje hodnoty 1 a to na všech vlnových délkách. 

 

Obrázek 5-61 : Iterakce zářivé energie s tělesem. Zdroj: [20] 



Disertační práce na téma 

Vyšetřování a návrh sanace spodní stavby vybraných konstrukčních soustav panelových obytných budov 

 

 
-71- 

Označíme-li intenzitu vyzařování absolutně černého tělesa Mo [W/m2], potom pro 
absolutně černé těleso platí: 

    Mo/π = ƒ (T)             (5.13) 

Z čehož plyne, že vyzařování absolutně černého tělesa zavisí jen na jeho absolutní 
teplotě. 

Modelem černého tělesa může být dutinový zářič. Zářivý tok, který otvorem dopadne 
do dutiny, se mnohonásobným odrazem dokonale pohltí. Činitel pohlcení tohoto dutinového 
zářiče je rovný 1 a to pro každou vlnovou délku. Pokud se udržuje v dutině tělesa konstantní 
teplota, je dutina tělesa v termodynamické rovnováze a potom otvor modelu černého tělesa, 
který pohlcuje veškeré dopadající záření (bez ohledu na jeho vlnovou délku, směr i polarizaci) 
je zároveň zdrojem záření [20]. 

Energie záření z černého tělesa je obecně různá pro různé vlnové délky, resp. je 
určitým způsobem rozdělena podle vlnových délek. Z kvantitativního hlediska je energie 
záření charakterizována veličinou, která se nazývá spektrální hustota vyzařování H [J/m2]. Po 
provedení mnoha experimentů byly zjištěny tyto závislosti: 

• Pro danou teplotu vykazuje závislost spektrální hustoty vyzařování na frekvenci 
nebo vlnové délce jediné maximum. 

• Se zvyšující se teplotou roste i spektrální hustota vyzařování a to pro kteroukoli 
frekvenci nebo vlnovou délku. 

• Hodnoty vlnové délky λ pro niž závislost spektrální hustoty na vlnové délce nabývá 
maxima,  se  s rostoucí teplotou posouvá k nižším hodnotám  (kratším vlnovým délkám). 

Na základě provedených experimentů byly potom odvozeny dva zákony: 

zákon Stefan - Boltzmanův - intenzita vyzařování pro černé těleso závisí pouze na 
termodynamické teplotě tělesa: 

M = ϭ.T4 [W/m2]          (5.14) 

a pro obecné těleso ještě na jeho emisivitě 

M = ε.ϭ.T4 [W/m2]          (5.15) 

kde ϭ je Stefan - Boltzmanova konstanta a má přibližnou velikost 

ϭ=5,67. 10-8 [W.m2.K-4] 

a (posouvací) zákon Wienův - při určité vlnové délce λ má spektrální hustotu vyzařování 
při dané teplotě T své maximum viz Graf 5-20. 

λm. T = 2,897. 10-3 [mK] 
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Průběh závislostí vyzařované energie na vlnových délkách pro černé těleso se 
koncem 19. století pokoušela celá řada fyziků. Díky zákonům klasické termodynamiky a 
statistiky se došlo k výsledkům, které se s experimentálně zjištěnými závislostmi shodovaly 
tím lépe, čím delší byla vlnová délka záření - v oblasti kratších vlnových délek se této shody 
nedosáhlo. 

Z výše uvedených vztahů můžeme říci, že čím více záření černé těleso pohltí, tím 
více se zvětší jeho teplota – tzn., že černé těleso bude vyzařovat tepelné záření. Čím bude 
vyšší teplota, tím se bude zkracovat vlnová délka vyzařovaného záření = tzv. Wienův 
posouvací zákon.  

Teoretické odvození tvaru ƒ (λ, T) nevedlo dlouho k žádným výsledkům, až Max 
Planck odvodil vztah: 

   [W.m-2.sr-1.m-1]            (5.16) 

 

kde c1a c2 jsou tzv. první a druhá vyzařovací konstanta 

 

 

 

 

Graf 5-20: Vztah mezi Planck vyzařovacím zákonem a Wien posunovacím zákonem. Zdroj:[16] 
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Planck ve výše uvedeném vztahu  předpokládal (v rozporu s klasickou termodynamikou), že 
se energie nešíří spojitě, ale po „kvantech“, závisejících na frekvenci v 

 W = h. v           [J]            (5.17)
  

kde h je tzv. Planckova konstanta  

Molekuly a atomy pohlcují nebo vyzařují energii ve kvantech, které se nazývají fotony a 
přitom přecházejí z jednoho kvantového stavu do jiného. 

Výše uvedené základní zákony však bylo nutno modifikovat na vyzařování 
reálných těles, protože Planckův, Stefan – Boltzmannův i Wienův zákon byly 
primárně odvozeny pro (absolutně) černé těleso. 

Obecné radiační zdroje (tělesa) mají bezrozměrný koeficient emisivity (ε), 
který je vyšší než 0 a nižší než 1 (0 < ε < 1), což znamená, že mají horší 
vyzařovací parametry ve srovnání s (absolutně) černým tělesem. 

Koeficient emisivity reálných těles je obecně závislý na: 
• typu materiálu zdroje (kov, izolant, oxid atd.), . 
• vlastnostech jeho povrchu (hladký, opracovaný atd.), 
• vlnové délce (spektrální závislost), 
• teplotě zdroje,  
• směru vyzařování.  

 

Graf 5-21: Planckův vyzařovací zákon: s rostoucí teplotou tělesa se vrchol intenzity záření 

posouvá ke kratším vlnovým délkám. Zdroj:[17] 
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Průběh spektrální závislosti emisivity vymezuje tři základní typy tepelných 
radiačních zdrojů: 

• (absolutně) černá tělesa AČT (blackbody) pro která platí, že na všech 
vlnových délkách ε(λ)=l, 

• šedá tělesa ŠT (graybody), pro která platí, že ε(λ)< 1, ale je konstantní na 
všech vlnových délkách, 

• selektivní zdroje (selective radiator)- lépe reálná tělesa, pro které platí, že 
ε(λ) se mění v závislosti na λ. Tato závislost může být obecně velmi složitá 
[20]. 

 
Lze konstantovat, že většina materiálů vykazuje vlastnosti selektivního 

zdroje. U ideálních Lambertovských zářičů (AČT) je emisivita nezávislá na směru 

vyzařování. Emisivita obecných selektivní zdrojů - reálných těles je směrově závislá. 

Někdy je vhodné využít k popisu vlastností zdroje záření místo konceptu AČT 
nebo odvozeného šedého tělesa koncept tzv. difuzního zdroje. Pod pojmem difuzní zdroj se 
rozumí takový zářič, který nevykazuje změnu emisivity v závislosti na úhlu vyzařování. 
Difuzní zdroj je tedy např. Lambertovský zářič [20]. 

Znalost (určení) součinitele (koeficientu) emisivity ε je jednou ze základních 
parametrů při nekontaktním měření teplot, kdy správná volba emisivita předurčuje správné 
zobrazení (skutečné) povrchové teploty tělesa. Tak jak je v předchozím textu uzmíněno, 
součinitel emisivity záleží na druhu materiálu měřeného tělesa, na jeho vlastnostech, jeho 
povrchu, na frekvenci, na teplotě tělesa a na směru (úhlu) vyzařování z tělesa (měření by 
měla být provedena v normále (kolmici) k ploše měřeného tělesa, aby nebylo nutno 
uvažovat s tzv. směrovou emisivitou).  

Výše uvedené teoretické i aplikované zákonitosti posloužily jak pro sestavení 
laboratoře (viz kapitola 5.5.5, strana 74), tak pro návrh vlastní metodiky (Příloha 1, kapitola 
11.8, strany 112-117.) diagnostických měření v terénu, ale hlavně pro experiment 
v laboratorních podmínkách. Jednotlivé vybrané teorie a zákony pak byly rovněž aplikovány 
v případě výpočtů a simulací jak je uvedeno v kapitole 5.5.4, strana 69. 

 
5.5.5 Vybudování a vybavení laboratoře 

Základem laboratorní sestavy je infračervený radiometrický systém ThermaCAM 
FLIR® B4. Pro softwarové zpracování termogramů byl použít FLIR QuickReport® , nebo 
FLIR Reporter 7.0 PRO®. Software umožňuje detailně analyzovat pořízené termogramy a 
dodatečně upravovat jednotlivé parametry a vlivy měření. Vybavení a umístění laboratoře je 
podrobně popsáno a specifikováno v Příloze 1, kapitola 11, strany 105-112. 

. 
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5.5.6 Metodika laboratorních měření 

Snahou laboratorních měření bylo nastavit metodiku měření tak, aby co nejvěrněji 
napodobila reálná diagnostická měření v terénu, a přitom aby zde zůstala možnost odfiltrovat 
nežádoucí nebo neměřitelné (neměřené) vlivy. Za tímto účelem bylo zpracováno schéma 
měření viz Obrázek 5-62  na jehož základě došlo k vybudování a vybavení laboratoře viz 
Příloha 1, kapitola 11, strany 105-117. Za účelem optimalizace metodiky měření jsem 
provedl několik ověřovacích měření, po kterých došlo k úpravám ve schématu měření, 
postupech, ale rovněž k výběru jiných zařízení a pomůcek.  

5.5.7 Výběr vzorků a definice hodnot prostředí 

Časová náročnost  měření jedné měřící sady se v průběhu pilotního měření 
pohybovala kolem 2-3h, což neumožňovalo v daném vymezeném časovém úseku změřit 
všechny vyrobené vzorky. Navíc v průběhu měření došlo ke značnému opotřebování vzorků 
s fasádní barvou (vzorky jsou podrobně definovány  v Příloze 1, kapitola 11.10, strany 118-
121), takže další měření s těmito vzorky bylo vyloučeno. S ohledem na tyto skutečnosti bylo 
nutno omezit počet sérií měření a počet hodnot vybraných parametrů prostředí. 

Do experimentu tedy byly zahrnuty vzorky č. 1, 5, 6 a 8, které charakterizují průřez 
jak z hlediska použitých materiálů, tak různých barev jejich sytosti a odstínů (podrobná 
specifikace jednotlivých vzorků viz Příloha 1, kapitola 11.10, strany 118-121). Vzhledem ke 
zničení vzorků 6 a 8 v průběhu měření nebyly tyto zahrnuty do poslední sestavy měření při 
teplotě prostředí (Tamb) +24°C a průměrné intenzitě osvětlení -2 a 400 luxů. Kompletní 
parametry sestav (setů) měření názorně demonstruje Tabulka 5-2. 

Co se týče měřených a do experimentu zahrnutých proměnlivých parametrů prostředí 
byly definovány hodnoty pro intenzitu osvětlení a to: a) bez osvětlení = průměrná hodnota 
intenzity osvětlení: cca -2 luxy a s b) osvětlením (použita žárovka 100W)  = průměrná 
hodnota intenzity osvětlení: cca 400 luxů. A dále byly stanoveny (nastaveny) hodnoty pro 
teplotu prostředí (Tamb) a to: cca +18°C, +22°C a + 24°C. Ostatní parametry byly závislé na 

 

Obrázek 5-62 : Schéma měření – finální verze 
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atmosférických okolnostech (atmosférický tlak, vzdušná vlhkost) a nedaly se přístrojovým 
vybavením laboratoře ovlivnit – nicméně i tyto hodnoty byly evidovány a uvedeny 
v protokolech z měření (Příloha 2, kapitola 12, strany 128-147) pro případné pokračování  

experimentu. 

 

Tabulka 5-2: Parametry sestav  měření 
 

5.5.8 Nastavení metodiky měření 

Na základě ověřovacích měření byla navržena finální metodika, která má zabezpečit 
korektní ověřitelné výsledky a závěry v závislosti na přesnosti použitých měřících přístrojů. 
Tato metodika je kompletně popsána v Příloze 1, kapitola 11.8, strany 112-117. 

 

5.5.9 Zhodnocení experimentu 

V průběhu experimentu bylo odečteno celkem 4000 hodnot povrchových teplot ať už 
získaných dotykově nebo bezkontaktně pomocí infračerveného radiometrického 
dlouhovlného systému pro 4 různé vzorky, 8 odlišných barev, 4 různé materiály, 5 různých 
parametrů prostředí a 20 sérií měření. Protokoly z měření (Příloha 2, kapitola 12, strany 128-
147) evidují všechny získané hodnoty a byly využity pro další zpracování v rámci disertační 
práce viz Rozbory, analýzy a simulace záznamů měření - Příloha 3, kapitola 13, strany 149-
246. 

Účelem vyhodnocení naměřených dat nebyla matematická (statistická) analýza, ale 
definování vlivů prostředí na kvantifikaci zjištěných veličin infračerveným radiometrickým 
systémem, jejich případná možnost odfiltrování za účelem získání skutečných zájmových 
hodnot, a dále případná možnost určit vhodnost použití tohoto infračerveného systému pro 
budoucí diagnostická měření využívající kvantitativní srovnávací metody pro stanovení 
skutečných okamžitých hodnot zjišťovaných veličin, jako je například hustota tepelného toku 
apod.  

Nutno podotknout, že laboratorní (ale i diagnostická měření in situ) byla realizována 
infračerveným radiometrickým dlouhovlným systémem (rok dodání 2006 - bližší specifikace 
viz Příloha 1, kapitola 11, strany 105-112), který v průběhu let zastaral a u kterého za celou 
dobu používání nedošlo k oficiální rekalibraci, kterou se doporučuje provádět co 2 roky. 
Jelikož nebyl k dispozici jiný (kontrolní) infračervený radiometrický dlouhovlnný systém, 
může se stát že níže uvedené závěry budou zatíženy systematickou chybou – například 
chybou inertního čidla infračervené kamery. Neoficiálně sice došlo ke kontrolnímu měření 
s tímto infračerveným radiometrickým dlouhovlnným systémem v prosinci roku 2010 při 
odborné certifikaci autora této práce, kdy byl systém testován na černém tělese a byla 
zjištěna odchylka měření 0,1°C až 0,2°C – ovšem při teplotě černého tělesa +50°C a za 

 Tamb= +18°C Tamb= +22°C Tamb= +24°C 

vzorek č. 1 -2 lx 400 lx -2 lx 400 lx -2 lx 400 lx 

vzorek č. 5 -2 lx 400 lx -2 lx 400 lx -2 lx 400 lx 

vzorek č. 6 -2 lx 400 lx -2 lx 400 lx x x 

vzorek č. 8 -2 lx 400 lx -2 lx 400 lx x x 
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běžné pokojové teploty. Již v průběhu pilotních laboratorních měření, použitý infračervený 
radiometrický dlouhovlnný systém vykazoval podstatné odchylky mezi kontaktně měřenými 
a nekontaktně měřenými hodnotami v měřeném teplotním rozsahu pod 0°C viz například 
Graf 5-22 (ostatní záznamy z měření jsou uvedeny viz Příloha 2, kapitola 12, strany 128-
147). Byl tedy kontaktován dodavatel infračerveného radiometrického systému ThermaCAM 
FLIR® B4, který doporučil rekalibraci. Nicméně interních čidel je v infračervené kameře 
několik (dle teplotních rozsahů), takže se dá vysledovat chování systému a identifikovat 
chybné čidlo a případné výsledky zatížené touto systematickou chybou vyloučit ze závěrů 
měření, nebo naopak do závěrů zahrnout a poukázat na nutnost pravidelné kalibrace 
(kontroly přesnosti měření). 

V následující odstavcích budou komentovány výsledky provedených rozborů, analýz, 
výpočů a simulací záznamů měření viz Příloha 3, kapitola 13, strany 149-246. Pokud jde o 
laboratorně nasimulované okolní vlivy na měření (dle metodiky meření viz Příloha 1, 
kapitola 11.8, strany 112-117), tak se budeme bavit o: 

a/ intenzitě osvětlení (lx) (simulováno umělým osvětlením) 

b/ emisivitě materiálu (ε) (resp. druhu, barevném odstínu..apod.) 

c/ teplotě okolí (Tamb) (resp. odražené zdánlivé teplotě (Trefl)) 

Tyto vybrané vlivy by se na základě teoretických předpokladů uvedených v kapitole 5.5.4., 
strana 69, měly podstatnou měrou podílet na výsledných hodnotách zjištěných infračerveným 
radiometrickým dlouhovlnným systémem, dle nastavené metodiky měření (viz Příloha 1, 
kapitola 11.8, strany 112-117). Vlivů, které se podstatnou měrou spolupodílejí na „přesném 
měření“ je samozřejmě více, než jen ty výše uvedené, ale buď byly rovnou odfiltrovány 
nastavenou metodikou měření (např. vliv atmosféry), nebo se jejich vliv zanedbává z důvodu 
nemožnosti jejich simulace, nebo odfiltrování z měření. 

a1/ Vliv intenzity osvětlení: průměrné hodnoty rozdílů teplot (kontaktně a 
nekontaktně zjištěných) v závislosti na teplotě okolí T amb (resp. Trefl – odražené zdánlivé 
teplotě) se nijak zásadně (v laboratorně nastavených hodnotách intenzity osvětlení, tzn. cca -
2lx a 400lx) neprojevil. Přesné parametry jsou uvedeny v jednotlivých rozborech měření 
3.xx a+b, 3.xx c+d viz například Graf 5-23 (ostatní viz Příloha 3, kapitola 13, strany 149-
246). Odchylky v řádu desetin lze za definovaných nejistot měření lze zcela zanedbat. 

 

Graf 5-22: Průběh naměřených kontaktních teplot a odečtených ič teplot – příloha 2.01 
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a2/ Vliv intenzity osvětlení na barevném odstínu tělesa: průměrné hodnoty 
rozdílů teplot (kontaktně a nekontaktně zjištěných) se, v rámci zvolených barevných odstínu 
a nastavených intenzit osvětlení, rovněž nijak zásadně neprojevily. Pouze u vzorku č. 5 (3.04 
a+b,c+d až 3.06 a+b, c+d) je vidět větší  rozdíl jak v průměrných hodnotách rozdílu teplot, 
tak dalších parametrů rozboru jako je průměrná a směrodatná odchylka viz Tabulka 5-3.  

 

Graf 5-23: Průběh naměřených kontaktních teplot a odečtených ič teplot v závislosti na intenzitě 

osvětlení – příloha 3.01d 

 

Tabulka 5-3: Analýza naměřených kontaktních teplot a odečtených ič teplot v závislosti na intenzitě 

osvětlení – příloha 3.04a+b 
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Zde je ovšem nutno tento vliv připsat různé emisivitě materiálů (světlejší odstín 
z probarvované kašovité silikonové omítkoviny, tmavší odstín silikonový fasádní nátěr). 
Nutno podotknout, že jsou porovnávány absolutní hodnoty rozdílů teplot, nikoliv jejich 
povrchové zjištěné teploty! V porovnání vzorku č.5 protokoly 3.4 c+d. 3.5 c+d, 3.6 c+d viz 
Graf 5-24 jsou patrny větší rozdíly teplot při teplotě vzorku nad 40°C v polovině vzorku 
s fasádním nátěrem. Jak je na grafu (Graf 5-24) vidět, tak jsou vyšší jak kontaktně měřené 
povrchové teploty, tak nekontaktně zjištěné. Je to zapříčiněno rozdílnou tloušťkou materiálů 
a tím, že hodnoty kontaktně měřených teplot jsou vztaženy ke předem zvoleným kontrolním 
měřícím bodům na kanále Tp0 – což je polovina vzorku s kašovitou silikonovou omítkou 
větší tloušťky (v případě vzorku č. 5), takže něž se tlustší část vzorku prohřála na 
požadovanou teplotu kontrolního měřícího bodu, tak se tenší polovina vzorku zahřála na 
teplotu vyšší. Ostatní parametry v jednotlivých rozborech měření 3.xx a+b (viz Příloha 3, 
kapitola 13, strany 149-246). 

 

 

Graf 5-24: Průběh naměřených kontaktních teplot a odečtených ič teplot v závislosti na barevnosti 

vzorku – příloha 3.04c 
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b1/ Vliv emisivity materiálu: v protokolech 3.xx g1-g5 viz Příloha 3, kapitola 
13, strany 149-246 je znázorněn výpočet vlivu volby (zjištění) správné emisivity materiálu 
na intenzitě osvětlení viz Graf 5-25 a Graf 5-26.  

V oblastech +10°C až – 5°C (fialová elipsa) je rozdíl mezi kontaktně a nekontaktně 
zjištěnou teplotou, tak velký, že ani dosazením emisivity (ε) blížící se hodnotě 1 nebylo 
dosaženo korekce nekontaktně zjištěné teploty na hodnotu kontaktně změřenou. V ostatních 
případech, kde rozdíl mezi kontaktně a nekontaktně zjištěných hodnot povrchových teplot 
nebyl větší cca 30%, ke korekci došlo až na 100% povrchově změřených hodnot viz Graf 

5-25 a Graf 5-26 (plné rozlišení viz viz Příloha 3, kapitola 13, strany 149-246). 

Zde se nabízí možnost pokračování (rozšíření)  experimentu a zjišťování skutečné 
hodnoty emisivity zmraženého vzorku. Existuje velká míra pravděpodobnosti, že jinovatkou 

 

Graf 5-25: Průběh naměřených kontaktních teplot, odečtených ič teplot a ič teplot korigovaných 

emisivitou – příloha 3.07g2 

 

Graf 5-26: Průběh naměřených kontaktních teplot, odečtených ič teplot a ič teplot korigovaných 

emisivitou – příloha 3.07g4 



Disertační práce na téma 

Vyšetřování a návrh sanace spodní stavby vybraných konstrukčních soustav panelových obytných budov 

 

 
-81- 

pokrytý vzorek (později za vyšších teplot pokrytý vodním filmem) má jinou hodnotu 
emisivity, než materiál se suchým povrchem. V rozsahu teplot kolem +20°C až +35°C (žlutá 
elipsa) se pak obě zjištěné teploty shodují s přesností na desetinu stupně kelvina – bez 
nutnosti korekce emisivity viz Graf 5-25 a Graf 5-26. 

Vliv intenzity osvětlení v nastavených laboratorních hodnotách se neprokázal viz 
protokoly 3.xx g1-g5 (viz Příloha 3, kapitola 13, strany 149-246). Dle výsledků měření a 
jejich vyhodnocení se ukazuje, že emisivita má cca až 30% podílu korekce na zobrazených 
hodnotách povrchových teplot zjišťovaných nekontaktně infračerveným radiometrickým 
dlouhovlnným systémem. Pro další korekci nekontaktně zjištěných teplot viz c1/ byly 
použity průměrné hodnoty emisivit z oblasti největší shody teplot kontaktně a nekontaktně 
zjištěných viz Tabulka 5-4.  

b2/ Vliv emisivity materiálu na barvě, barevném odstínu, sytosti barvy. Tento 
vliv infračerveným radiometrickým dlouhovlnným systémem nelze zkoumat. Jak je uvedeno 
v kapitole 5.5.4, strana 69 jde o spektrální závislost, kterou dlouhovlnný systém není schopen 
snímat. 

c1/ Vliv teploty okolí resp. vliv odražené zdánlivé teploty: tento vliv je 
zkoumán v protokolech 3.xx h1-h5 (viz Příloha 3, kapitola 13, strany 149-246) a jak ukazují 
výpočty a grafy, tento parametr má zásadní vliv na teploty zjištěné infračerveným 
radiometrickým dlouhovlnným systémem bez ohledu na intenzitě osvětlení a s mnohem 
menším vlivem emisivity materiálu. Korekcí hodnoty odražené zdánlivé teploty bylo 
dosaženo shody kontaktně i nekontaktně zjištěných teplot a to i v oblasti +10°C až – 5°C, 
kde korekce emisivity nepostačila ke shodě obou teplot viz Graf 5-27 a Graf 5-28 (plné 
rozlišení viz Příloha 3, kapitola 13, strany 149-246). Odražená zdánlivá teplota může ovlivnit 

 

Tabulka 5-4: Analýza naměřených kontaktních teplot a odečtených ič teplot v závislosti na 

korekci emisivity – příloha 3.07g2 
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zobrazené teploty infračerveného radiometrického systému až o 70%!, a je zřejmé, že jde o 
zásadní parametr, který například zcela chybí u infračervených bezkontaktních teploměrů 
(ty modernější mají alespoň možnost zadání emisivity).  

 

Jedinou nezodpovězenou otázkou zůstává, co zapříčinilo tak rozdílné povrchové 
teploty kontaktně a nekontaktně zjištěné, v oblasti +10°C až – 5°C. Možnosti korekce jsou 
sice uvedeny výše – nicméně jediným prokazatelným řešením je provedení kontrolního 
měření kalibrovaným infračerveným radiometrickým dlouhovlnným systémem. Zajímavé 

 

Graf 5-27: Průběh naměřených kontaktních teplot, odečtených ič teplot a ič teplot korigovaných 

odraženou zdánlivou teplotou – příloha 3.07h3 

 

Graf 5-28: Průběh naměřených kontaktních teplot, odečtených ič teplot a ič teplot korigovaných 

odraženou zdánlivou teplotou – příloha 3.07h4 
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bylo zjištění, že největších přesností bylo dosaženo v okolí teploty 30°C což je teplota 
uváděna i výrobcem při specifikaci teplotní citlivosti systému. 

Závěrem je možno vyhodnotit tento experiment jako úspěšný, neboť bylo prokázáno, 
že okolní vlivy působící na nekontaktně zjišťované teploty, pomocí infračerveného 
radiometrického dlouhovlnného systému, lze jak zjišťovat, tak odfiltrovat, tak by byla 
zaručena očekávaná přesnost veličin za definovaných nejistot měření. Bylo by jistě zajímavé 
v experimentu pokračovat a zjišťovat působení dalších vlivů ( rychlost větru, větší intenzity 
osvětlení apod.) za použití kalibrovaných diagnostických přístrojů, případně dalších přístrojů 
z důvodu možnosti provedení kontrolních měření. Využití infračerveného radiometrického 
dlouhovlnného systému pro srovnávací kvantitativní termografii (viz kapitola 3.2.1., strana 
17), je možné, nicméně jedině s kalibrovaným systémem. 
 
5.6 Modelování výpočetního modelu spodní stavby obytných domů u konstrukční 

soustavy VOS 
K teoretické analýze prostřednictvím simulace parametrů prostředí a vlastní 

konstrukce obvodového pláště pomocí vypočetního modelu bylo přistoupeno z důvodu 
nemožnosti ověřit si diagnostická měření provedená z exterieru v interieru, ale také 
k porovnání různých variant okrajových podmínek, které při vlastních diagnostických 
měřeních ani nenastaly. 

Pro namodelování vyšetřovaného detailu spodní stavby obytného domu panelové 
konstrukční soustavy VOS viz Obrázek 5-63 byl použit software AREA®2010 (Stavební 
fyzika – Svoboda software) a zadány okrajové podmínky výpočtu dle normy ČSN 73 0540 
[2]. 

Do simulace byly zahrnuty tyto varianty stavu spodní stavby: 
a) spodní stavba nezateplená x horní stavba nezateplená viz Obrázek 5-64 
b) spodní stavba nezateplená x horní stavba zateplená viz Obrázek 5-65 

 

Obrázek 5-63 :  Schéma: Část spodní stavby panelové konstrukční soustavy VOS 
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c) spodní stavba zateplená x horní stavba zateplená s mezerou v oblasti soklové 
lišty viz Obrázek 5-66 

d) spodní stavba zateplená x horní stavba zateplená bez mezery v oblasti soklové 
lišty viz Obrázek 5-67 

 
ad a) Níže uvedený model viz Obrázek 5-64 zobrazuje modelaci rozložení teplot v kostrukci 
spodní stavby budovy konstrukční soustavy VOS za stavu kdy je spodní i horní stavba 
budovy nezateplena. 

 
ad b) Modelace rozložení teplotních polí v konstrukci se zaměřuje na stav, kdy došlo sice 
k zateplení obvodového pláště horní stavby, ale nikoliv stavby spodní (v oblasti suterénu) viz 
Obrázek 5-65 je zřejmý posun povrchových teplot ze strany interiéru – nicméně povrchové 
teploty v oblasti koutu podlahy vs obvodové stěny jsou stále nízké. 
 

 

 

Obrázek 5-64 :  Detail spodní stavba nezateplená x horní stavba nezateplená – model AREA 

 

Obrázek 5-65 :  Detail spodní stavba nezateplená x horní stavba zateplená – model AREA 
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ad c) Zde je namodelován nejčastější stav, který se objevuje v praxi, kdy jsou sice zatepleny 
obvodové konstrukce spodní i horní stavby, ale v oblasti soklové lišty je mezi zateplením 
spodní stavby a samotnou lištou mezera (zde do max rozměru 1cm) viz Obrázek 5-66, která 
negativně ovlivňuje rozložení teplotních polí od mezery k povrchu interiéru. 

 
ad d) V tomto případě jde o důkaz, že navrhované konstrukční řešení uvedené v patentové 
přihlášce [37] (viz kapitola 6, strana 89) má své opodstatnění a kladným způsobem ovlivňuje 
rozložení teplotních polí v konstrukci viz Obrázek 5-67 a snižuje tepelné ztráty objektu. 

 
 

Kompletní rozbor simulace je uveden v  Příloze 5, kapitola 15, strany 251-305 včetně 
vyhodnocení pomocí software AREA®2010 (Stavební fyzika – Svoboda software). 

 

Obrázek 5-66 :  Detail spodní stavba zateplená x horní stavba nezateplená x mezera - model AREA 

 

Obrázek 5-67 :  Detail spodní stavba zateplená x horní stavba zateplená bez  mezery - model AREA 
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5.7 Modelování výpočetního modelu spodní stavby obytných domů u konstrukční 
soustavy OP1.11 

Stejně jako u modelování výpočetního modelu obvodového pláště obytných domů 
konstrukční soustavy VOS, tak i u panelové konstrukční soustavy OP 1.11 se teoretická 
analýza zaměřuje na simulaci jak parametrů prostředí, tak vlastní konstrukce obvodového 
pláště pomocí vypočetního modelu, z důvodu nemožnosti ověřit si diagnostická měření, která 
byla provedena z exterieru, v interieru. Výpočetní model rovněž poslouží k porovnání 
různých variant okrajových podmínek, které při vlastních diagnostických měřeních ani 
nenastaly. 

Pro namodelování vyšetřovaného detailu spodní stavby obytného domu panelové 
konstrukční soustavy OP 1.11 viz Obrázek 5-68 byl použit software AREA®2010 (Stavební 
fyzika – Svoboda software) a zadány okrajové podmínky výpočtu dle normy ČSN 73 0540 
[2]. 

 
Do simulace byly zahrnuty tyto varianty stavu spodní stavby: 

a) spodní stavba nezateplená x horní stavba nezateplená viz Obrázek 5-69 
b) spodní stavba nezateplená x horní stavba zateplená viz Obrázek 5-70 
c) spodní stavba zateplená x horní stavba zateplená s mezerou v oblasti soklové 

lišty viz Obrázek 5-71 
d) spodní stavba zateplená x horní stavba zateplená bez mezery v oblasti soklové 

lišty viz Obrázek 5-72 
 
ad a) Níže uvedený model viz Obrázek 5-69 zobrazuje modelaci rozložení teplot v kostrukci 
spodní stavby budovy konstrukční soustavy OP 1.11 za stavu, kdy je spodní i horní stavba 
budovy nezateplena. 

Obrázek 5-68 :  Detail spoje obvodového pláště  panelové konstrukční soustavy OP 1.11 
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ad b) Modelace rozložení teplotních polí v konstrukci se zaměřuje na stav, kdy došlo sice 
k zateplní obvodového pláště horní stavby, ale nikoliv stavby spodní (v oblasti suterénu) viz 
Obrázek 5-70. 

 
ad c) Zde je namodelován nejčastější stav, který se objevuje v praxi, kdy jsou sice zatepleny 
obvodové konstrukce spodní i horní stavby, ale v oblasti soklové lišty je mezi zateplním 
spodní stavby a samotnou lištou mezera (zde do max tloušťky 1cm) viz Obrázek 5-71. 

 

Obrázek 5-69 :  Detail spodní stavba nezateplená x horní stavba nezateplená – model AREA 

 

Obrázek 5-70 :  Detail spodní stavba nezateplená x horní stavba zateplená – model AREA 
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ad d) V tomto případě jde o důkaz, že navrhované konstrukční řešení uvedené v patentové 
přihlášce [37] (viz kapitola 6, strana 89) má své opodstatnění a kladným způsobem ovlivňuje 
rozložení teplotních polí v konstrukci viz Obrázek 5-72 a snižuje tepelné ztráty objektu. 
 

 
Kompletní rozbor simulace je uveden Příloze 5, kapitola 15 strany 306-377 včetně 

vyhodnocení za pomoci software AREA®2010 (Stavební fyzika – Svoboda software). 
 
 

  

Obrázek 5-71 :  Detail spodní stavba zateplená x horní stavba nezateplená x mezera - model AREA 

  

Obrázek 5-72 :  Detail spodní stavba zateplená x horní stavba zateplená bez  mezery - model AREA 
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Závěrem je možno teoretické modelování zhodnotit jako velice silný nástroj v rukou 
konstruktéra, který je schopen do simulace zahrnout všechny parametry ovlivňující výpočet a 
chování modelu. Korektní návrhy bez této oblasti softwarové podpory dnes nelze kvalitně 
realizovat. Vždy je však nutno pamatovat na to, že při tomto způsobu výpočtu jde o ustálené 
vlivy a statické parametry, které ovšem nereflektují plnohodnotně skutečný stav reálné 
konstrukce a dynamické vlivy v průběhu času. Nicméně jde o teoretický matematický model, 
který umožňuje nahlížet na problematiku takovým způsobem, jaký v reálu není možný, a tak 
by měl být i využíván. 
 
Kompletní rozbor všech simulací uveden v  Příloze 5, kapitola 15, strany 251-377  včetně 
vyhodnocení prostřednictvím software AREA®2010 (Stavební fyzika – Svoboda software). 
 
6 Navržené patentově chráněné konstrukční řešení  
 

Na základě dlouhodobě (od roku 2006-2011) prováděných diagnostických měření u 
vybraných konstrukčních soustav panelových obytných budov, jejichž některé příklady jsou 
uvedeny v kapitolách 5.3, strana 28 a 5.4, strana 48, byly velmi často diagnostikovány 
tepelné mosty v oblasti soklové lišty. Tyto defekty jsou prostřednictvím stávajícího 
konstrukčního řešení a provádění kontaktních zateplovacích systémů obtížně řešitelné, proto 
jsem přistoupil k návrhu konstrukčně jednoduchého a finančně nenáročného řešení. 

Kromě níže uvedeného vlastního konstrukčního řešení a technologie provádění 
navrhovaného řešení tepelných mostů v oblasti soklové lišty u kontaktních zateplovacích 
systémů (viz kapitola 6.3, strana 91), byly rovněž provedeny matematické modelace, výpočty 
a vyhodnocení  v programu AREA®2010 (Stavební fyzika – Svoboda software), které 
teoreticky prokázaly smysl navrhovaného řešení. Podrobně se těmito matematickými 
modelacemi zabývají kapitoly 5.6, strana 83 a 5.7, strana 86. Kompletní rozbor simulací je 
pak uveden v Příloze 5, kapitola 15, strany 251-377 včetně všech výpočtů a vyhodnocení za 
použití software AREA®2010 (Stavební fyzika – Svoboda software). 

Z důvodu smluvního ujednání s mým zaměstnavatelem (VŠB – TU Ostrava), a 
vlastním procesem podání patentové přihlášky na Úřad průmyslového vlastnictví, dosud 
nedošlo k realizaci, navrhovaného řešení tepelných mostů v oblasti soklové lišty u 
kontaktních zateplovacích systémů, v praxi. Nicméně hodlám prezentovat navrhované řešení 
v odborném tisku a věřím v brzkou realizaci navrhovaného konstrukčního řešení na 
konkrétních případech. 
 
6.1 Oblast techniky  

Vynález se týká oblasti stavebnictví, zejména řešení tepelných mostů u soklové lišty 
kontaktních zateplovacích systémů u staveb kde je možné použít kontaktní zateplovací 
systém. 

 
6.2 Dosavadní stav techniky  

Současné řešení detailu u soklové lišty kontaktních zateplovacích systémů se provádí 
pomocí založení zateplení vrchní stavby za pomocí soklové lišty, jejíž šířka odpovídá 
tloušťce izolantu. Soklová lišta se připevní přímo k podkladu vhodným kotvením, tak jak je 
to znázorněno viz Obrázek 6-1  a jak to bylo zjištěno diagnostickými měřeními v kapitolách 
5.3, strana 28 a 5.4, strana 48. 
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U objektu určeného k zateplení musí být ukončeny všechny mokré proces, práce 
pomocné stavební výroby,  jako oplechování atik a otvorů, osazení instalačních krabic, 
bleskosvodů, konzol pro doplňkové konstrukce apod. Podklad musí být dostatečně pevný, 
zbaven nečistot a nesoudržných vrstev, dostatečně rovinný, kdy mezní odchylka je 
maximálně 10 mm na délku 1 m. Min. teplota povrchu nesmí klesnout pod +5°C. Před 
započetím prací je podklad opatřen penetrací. 

Založení zateplení vrchní stavby se provádí za pomocí soklové lišty, jejíž šířka 
odpovídá tloušťce izolantu. Soklová lišta je připevněna k podkladu vhodným kotvením a 
zajišťuje odkapávání případné stékající vody. 

Izolační desky jsou lepeny zespodu nahoru na vazbu větším rozměrem desky 
vodorovně lepící stěrkou. Izolant se zároveň kotví vhodným ukotvením po zatvrdnutí lepící 
hmoty. 

Po očištění a případném zdrsnění izolantu je provedena penetrace, natažení lepící 
stěrky vč. výztužné síťoviny. Po zatvrdnutí a případné penetraci je provedena omítka v barvě 
a struktuře dle požadavků investora. 

Postup kladení, lepení a kotvení izolačních desek spodní stavby objektu je provedeno 
dle obdobných pravidel jako osazení tepelného izolantu vrchní stavby. Izolační desky spodní 
stavby jsou osazeny na sraz k základové liště izolace vrchní stavby  

Spára pod základovou lištou je přetmelena trvale plastickým tmelem. 

Při takto provedeném způsobu kontaktního zateplení dochází z důvodu netěsného 
připojení izolantu spodní stavby k soklové liště ke vzniku tepelného mostu mezi soklovou 
lištou a izolantem zateplení spodní stavby. Tento tepelný most (viz Obrázek 6-1 - 

bleděmodře zvýrazněná část) zapříčiňuje pokles povrchových teplot vnitřní strany 
konstrukce a nepříznivě tak ovlivňuje vnitřní mikroklima stavby.  

 

Obrázek 6-1 : Příklad klasického provedení (s tepelným mostem v oblasti soklové lišty) zateplená 

spodní stavba (zdroj: [12]) 
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6.3 Stručný popis navrhovaného řešení 

Založení zateplení vrchní stavby je provedeno za pomocí soklové lišty (10) 4, která je 
ukotvena přes vložený tepelný izolant (7), který je mezi soklovou  lištou (10) a stávající 
podkladovou konstrukcí protažen z oblasti tepelný izolant (14) spodní stavby. Soklová lišta 
(10) je připevněna k tepelnému izolantu (14) spodní stavby a ke stávající podkladové 
konstrukci vhodným kotvením.  Soklová lišta (10) zajišťuje odkapávání případné stékající 
vody. 

Postup kladení, lepení a kotvení tepelného izolantu (14) spodní stavby objektu je 
provedeno dle obdobných pravidel jako klasické osazení tepelného izolantu (2) vrchní 
stavby. Tepelný izolant (14) spodní stavby z extrudovaného polystyrenu se osadí 
o min. 50 mm výše než je navrženo osazení soklové lišty (10) pro izolaci vrchní stavby.  

Osazení a přikotvení soklové lišty (10)  je provedeno přes přesahující část tepelného 
izolantu (14) spodní stavby ke stávající podkladové konstrukci pomocí vhodného kotvení. 
Dále se ve stejné tloušťce jako je tloušťka tepelného izolantu (14) spodní stavby aplikuje 
vložený tepelný izolant (7) vrchní stavby z pěnového polystyrenu. Na výšku přesahující 
pokračující tepelný izolant (14) spodní stavby je provedena doplňková izolace (9) vrchní 
stavby jejíž tloušťka je pouze doplňkem k celkové navržené tloušťce zateplení. Tloušťka 
soklové lišty (10) je totožná s tloušťkou doplňkové izolace (9). 

                                                 
4 Podržené číslice v kulatých závorkách odkazují na položky  Obrázek 6-1 , Obrázek 6-2 , nebo Obrázek 6-3 . 

 

Obrázek 6-2 : Provedení zateplené spodní stavby a zatepleného obv. pláště dle navrhovaného řešení 
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Nad takto vytvořeným souvrstvím se pokračuje ve finální tloušťce zateplení v jedné 
vrstvě tepelného izolantu (2) dle projektu viz Obrázek 6-2  a Obrázek 6-3 . 

 

6.4 Patentové nároky 

Způsob řešení tepelných mostů u soklové lišty kontaktních zateplovacích systémů 
vyznačující se tím, že založení zateplení vrchní stavby je provedeno za pomocí soklové lišty 
(10), která je ukotvena přes vložený tepelný izolant (14) spodní stavby, který je mezi 
soklovou  lištou (10) a stávající podkladovou konstrukcí protažen z oblasti tepelného 
izolantu (14) spodní stavby, soklová lišta (10) je připevněna k tepelnému izolantu 
(14) spodní stavby a ke stávající podkladové konstrukci vhodným kotvením, tepelný izolant 
(14) spodní stavby ve variantě z nenasákavého materiálu je osazen s dostatečným přesahem 
od soklové lišty (10), osazení a přikotvení soklové (10) lišty  je provedeno přes přesahující 
část tepelného izolantu (14) spodní stavby ke stávající podkladové konstrukci pomocí 
vhodného kotvení současně se je ve stejné tloušťce jako je tloušťka tepelného izolantu 
(14) spodní stavby aplikován vložený tepelný izolant (7) ve stejné materiálové  variantě jako 
materiál tepelného izolantu (2) vrchní stavby, přičemž na výšku přesahující pokračující 
tepelnou izolaci (14) spodní stavby je provedena doplňková izolace (9) vrchní stavby jejíž 
tloušťka je doplňkem k celkové navržené tloušťce zateplení vrchní stavby, tloušťka soklové 
lišty (10) je totožná s tloušťkou doplňkového tepelného izolantu (9) izolace. 

 
6.5 Podstata patentu 

Nevýhody uvedené v  kapitole 6.2, strana 89 do značné míry odstraňuje způsob řešení 
tepelných mostů u soklové lišty kontaktních zateplovacích systémů podle vynálezu viz 
kapitola 6.9, strana 94, kdy vložením tepelného izolantu mezi soklovou lištu a stávající 

 

Obrázek 6-3 : Provedení nezateplené spodní stavby a zatepleného obv. pláště dle navrhovaného 

řešení 
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podkladovou konstrukci dojde k odstranění tepelného mostu mezi zateplením spodní stavby 
a soklovou lištou. 

Založení zateplení vrchní stavby je provedeno za pomocí soklové lišty, která je 
ukotvena přes vložený tepelný izolant, který je mezi soklovou  lištou a stávající podkladovou 
konstrukcí protažen z oblasti zateplení spodní stavby. Soklová lišta je připevněna k izolantu 
spodní stavby a ke stávající podkladové konstrukci vhodným kotvením. Soklová lišta 
zajišťuje odkapávání případné stékající vody. 

Postup kladení, lepení a kotvení izolačních desek spodní stavby objektu je provedeno 
dle obdobných pravidel jako klasické osazení tepelného izolantu vrchní stavby. Izolační 
desky ve variantě z nenasákavého materiálu spodní stavby se osadí o min. 50 mm výše než je 
navrženo osazen soklové lišty pro izolaci vrchní stavby.  

Osazení a přikotvení soklové lišty je provedeno přes přesahující část tepelného 
izolantu spodní stavby ke stávající podkladové konstrukci pomocí vhodného kotvení. Dále se 
ve stejné tloušťce jako je tloušťka izolantu spodní stavby aplikuje tepelný izolant ve stejné 
materiálové  variantě jako materiál zateplení vrchní stavby. Na výšku přesahující pokračující 
tepelné izolace spodní stavby je provedena doplňková izolace vrchní stavby jejíž tloušťka je 
pouze doplňkem k celkové navržené tloušťce zateplení. Tloušťka soklové lišty je totožná 
s tloušťkou doplňkové izolace. 

Nad takto vytvořeným souvrstvím se pokračuje ve finální tloušťce zateplení v jedné 
vrstvě izolantu dle projektu viz Obrázek 6-2  a Obrázek 6-3 . 

 
6.6 Přehled obrázků  

Vynález je blíže osvětlen na uvedených obrázcích, kde viz Obrázek 6-2  je znázorněn 
způsob řešení tepelných mostů u soklové lišty kontaktních zateplovacích systémů při použití 
např. keramického soklu a zateplené spodní stavbě. Obrázek 6-3  znázorňuje způsob řešení 
tepelných mostů u soklové lišty kontaktních zateplovacích systémů při použití soklové 
omítky a nezateplené spodní stavby. 

 
6.7 Příklad aplikace patentu v případě realizace  

Založení zateplení vrchní stavby je provedeno za pomocí soklové lišty (10), která je 
ukotvena přes vložený tepelný izolant (7), který je mezi soklovou  lištou (10) a stávající 
podkladovou konstrukcí protažen z oblasti tepelný izolant (14) spodní stavby. Soklová lišta 
(10) je připevněna k tepelnému izolantu (14) spodní stavby a ke stávající podkladové 
konstrukci vhodným kotvením.  Soklová lišta (10) zajišťuje odkapávání případné stékající 
vody. 

Postup kladení, lepení a kotvení tepelného izolantu (14) spodní stavby objektu je 
provedeno dle obdobných pravidel jako klasické osazení tepelného izolantu (2) vrchní 
stavby. Tepelný izolant (14) spodní stavby z extrudovaného polystyrenu se osadí o min. 
50 mm výše než je navrženo osazení soklové lišty (10) pro izolaci vrchní stavby.  

Osazení a přikotvení soklové lišty (10)  je provedeno přes přesahující část tepelného 
izolantu (14) spodní stavby ke stávající podkladové konstrukci pomocí vhodného kotvení. 
Dále se ve stejné tloušťce jako je tloušťka tepelného izolantu (14) spodní stavby aplikuje 
vložený tepelný izolant (7) vrchní stavby z pěnového polystyrenu. Na výšku přesahující 
pokračující tepelný izolant (14) spodní stavby je provedena doplňková izolace (9) vrchní 
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stavby jejíž tloušťka je pouze doplňkem k celkové navržené tloušťce zateplení. Tloušťka 
soklové lišty (10) je totožná s tloušťkou doplňkové izolace (9). 

Nad takto vytvořeným souvrstvím se pokračuje ve finální tloušťce zateplení v jedné 
vrstvě tepelného izolantu (2) dle projektu . 

 
6.8 Průmyslová využitelnost  

Řešení dle vynálezu je využitelné v oblasti stavebnictví, zejména v oblasti zateplení 
budov pro bydlení, budov občanského vybavení apod. 

 
6.9 Stav patentové přihlášky 

V současné době (březen 2012) je vynález registrován Centrem transferů technologií 
Vysoké školy báňské –Technické univerzity Ostrava na Úřadu průmyslového vlastnictví, 
jako podnikový vynález – patent, původců Ing. Zdeňka Peřina a Ing. Marcely Halířové, 
Ph.D., pod registračním číslem PV 2010-375 s názvem: „Způsob řešení tepelných mostů u 
soklové lišty kontaktních zateplovacích systémů“ [37]. 
 
7 Závěry 
 
7.1 Diagnostické zobrazování teplotních polí pomocí infračerveného radiometrického 

dlouhovlnného systému a jeho využití v diagnostické praxi 

Předmětem práce bylo zjištění možností a účinností nekontaktních diagnostických 
měření na obytných budovách vybraných panelových konstrukčních soustav pomocí 
infračerveného radiometrického dlouhovlnného systému. Na základě výsledků provedených 
diagnostických měření (2006-2011) na vybraných objektech (viz kapitola 5.3, strana 28 a 
kapitola 5.4, strana 48) se infračervený radiometrický dlouhovlnný systém dlouhodobě 
prokazuje jako velice vhodný a rychlý diagnostický přístroj, který v rámci metody 
srovnávací kvalitativní termografie  (kapitola 3.2.1, strana 17) dokáže zobrazit teplotní pole 
na povrchu těles za definovaných nejistot měření, tak jak je to naznačeno v kapitole 5.5.3, 
strana 67 a lokalizovat jednoznačným způsobem poruchu, nebo anomálii pro následný návrh 
opatření, a to bez nutnosti detailních znalostí teorií týkajících se infračervené termografie či 
infračerveného záření. K použití infračerveného radiometrického systému v diagnostické 
praxi, při využití metody srovnávací kvalitativní termografie (kapitola 3.2.1, strana 17), stačí 
pochopení základních zásad měření, které v rámci zaškolení poskytne dodavatel 
infračerveného radiometrického systému. 

 Použití metody kvantitativní srovnávací termografie ve stavební diagnostické praxi 
(kapitola 3.2.1, strana 17), která  umožňuje určení přesných (pravých) hodnot zkoumaných 
veličin, je bezpodmínečně nutné znát působení fyzikálních zákonů infračervené termografie, 
činitelů a parametrů ovlivňujících chování infračerveného radiometrického dlouhovlnného 
systému, mezi které především patří emisivita, odrazivost a propustnost atmosférou a 
parametry obklopujícího prostředí, tak jak to je popsáno v kapitole 5.5.4, strana 69. K 
odfiltrování a nastavení vlivů prostředí ovlivňující zjištěné hodnoty infračerveným 
radiometrickým systémem, byla vybudována laboratoř, vyrobeny měřící sady a vytvořena 
vlastní metodika měření viz kapitola 5.5.5, strana 74 (detailní popis v Příloze 1, kapitola 11, 
strany 105-112).  V laboratoři bylo odečteno celkem 4000 hodnot povrchových teplot ať už 
získaných dotykově, nebo bezkontaktně, pomocí infračerveného radiometrického 
dlouhovlnného systému pro 4 různé vzorky (etalony), 8 odlišných barev, 4 různé materiály, 5 
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různých parametrů prostředí a 20 sérií měření. Protokoly z měření (Příloha 2, kapitola 12, 
strany 128-147) evidují všechny získané hodnoty a byly využity pro vyhodnocení výsledků 
laboratorních měření viz Rozbory měření - Příloha 3, kapitola 13, strany 149-246. Dále byla 
vypracována originální metodika měření popsaná v  kapitole 5.5.6, strana 75 a podrobně 
specifikovaná v Příloze 1, kapitola 11.8, strany 112-117. 

Závěrem je možno zhodnotit navrženou metodiku laboratorního ověřování hodnot 
pořízených infračerveným radiometrickým dlouhovlnným systémem, v závislosti na 
vybraných okolních vlivech prostředí, jako úspěšnou, neboť bylo prokázáno, že okolní vlivy 
působící na nekontaktně zjišťované teploty, pomocí infračerveného radiometrického strany 
126-146dlouhovlnného systému, lze jak zjišťovat, tak odfiltrovat, tak aby byla zaručena 
očekávaná přesnost veličin za definovaných nejistot měření. Bylo by jistě zajímavé 
v experimentu pokračovat a zjišťovat působení dalších vlivů ( rychlost větru, větší intenzity 
osvětlení apod.) za použití kalibrovaných diagnostických přístrojů, případně dalších přístrojů 
pro možnost provedení kontrolních měření. Možnost využití infračerveného radiometrického 
dlouhovlnného systému pro srovnávací kvantitativní termografii (viz kapitola 3.2.1., strana 
17), je možné, nicméně jedině s kalibrovaným systémem. Pokračování výzkumu se pokusím 
zabezpečit pomocí aktuálně vypsaných grantových projektů. 

 
7.2 Doporučení pro další rozvoj vědního oboru 

Pro další rozvoj vědního oboru se otevírají možnosti pokračujícího výzkumu v oblasti 
využití infračerveného radiometrického systému při bezkontaktních diagnostických měřeních 
a kvantifikaci zjišťovaných veličin, např. určení hustoty tepelného toku přímo in situ na 
konkrétním objektu za konkrétních okrajových podmínek měření. Tím pádem by bylo možno 
ověřovat teoretické výpočty, modely a simulace na reálných objektech za reálných okolností 
a vzájemným porovnáním obou přístupů pak vyvozovat závěry a aplikovat je pro úpravu jak 
teoretických, diagnostických, tak praktických metodik, postupů či technologií. 
 

8 Výsledek disertační práce   
 

Výsledkem této disertační práce je návrh konkrétního konstrukčního opatření 
vedoucího k nápravě zjištěných závad v detailu okolí soklové lišty. Toto opatření se dá 
aplikovat všude tam, kde dochází ke kontaktnímu  zateplení jak obvodového pláště spodní 
stavby budovy, tak obvodového pláště stavby horní a roviny obou plášťů zároveň leží 
(ideálně) v jedné rovině. 

Technické řešení i technologický předpis provedení tohoto detailu, jsou uvedeny v 
patentové přihlášce [37] (viz kapitola 6, strana 89). Předpokládá se, že toto navrhované řešení 
bude chráněno jako předmět průmyslového vlastnictví a to jako užitný vzor [36] a patent [37] 
(v současné době se čeká na zápis do databáze Úřadu průmyslového vlastnictví). S výhodou 
lze toto technické řešení okamžitě (po zveřejnění zápisu v databázi Úřadu průmyslového 
vlastnictví) využít ve stavební praxi s praktickým přínosem jak na straně dodavatele, tak na 
straně uživatele. 
 Návrh zůročuje dlouhodobý (2006-2011) diagnostický monitoring zájmového detailu 
spodní stavby obytných budov u vybraných panelových kosntrukčních soustav, jehož 
výsledky jsou uvedené v kapitole 5.3, strana 28 a kapitole 5.4, strana 48. Teoretickým 
modelováním (viz kapitola 5.6, strana 83 a kapitola 5.7, strana 86) zájmových detailů došlo 
k teoretickému potvrzení navrhovaných opatření a byly tak naplněny všechny vytýčené cíle 
(viz. kapitola 4, strana 18) této disertační práce, které mohou být navíc ověřeny přímo ve 
stavební praxi. 
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