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VADY ZATEPLENÝCH FASÁD 

DEFECTS OF INSULATED FACADES  

Miloš Kalousek
89

 

ABSTRAKT: 

Příspěvek popisuje časté vady a poruchy zateplených fasád z důvodu nepoužití 

certifikovaných skladeb a kotvení. Bodové tepelné vazby jsou často podceňovány a konstrukce 

tak nevyhovují požadavkům ČSN. Predikce je možná díky počítačovému modelování 

teplotního 3D pole, které pomůže optimalizaci detailů. 

ABSTRACT: 

This paper describes the common defects and faults insulated facades due nepužití 

cetifikovaných tracks and anchoring. Spot thermal bonds are often underestimated and thus 

do not meet the design requirements of the Czech standard. Prediction is possible through 3D 

computer modeling of temperature field, which will help optimization of detail. 
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1 ÚVOD 

V současné době je trendem navrhování zavěšených větraných fasád, kdy autoři návrhu 

skladby sledují velmi dobré difúzní vlastnosti takové konstrukce. Především se jedná o 

možnost úniku vodní páry ze skladby přes tepelnou izolaci, obvykle na bázi minerální vlny, a 

dále přes konstrukční mezery finálního pláště do venkovního prostředí. Ovšem u takové 

konstrukce se na druhé straně objevují dost výrazné negativní vlastnosti skladby, kdy 

vynášecí kotvy znehodnotí ekvivalentní tepelnou vodivost tepelné izolace a tím celkovou 

hodnotu prostupu tepla U se započtením kovových kotev. 

2 OPOMÍJENÉ TEPELNÉ MOSTY 

2.1 Zabudované nosné prvky v tepelné izolaci 

V současné době je požadována hodnota součinitele prostupu tepla U pro fasády max. 0,30 

Wm
-2

K
-1

. Což dle jednoduchého výpočtu zjistí 120 mm tepelné izolace – např. minerální 

vlny. Ovšem za předpokladu souvislé vrstvy tepelného izolantu, bez dalších konstrukčních 

prvků jako dřevěné trámy, kovové kotvy, šrouby atd. 

2.2 Nesplnění požadavku norem 

V článku doc. Svobody z ČVUT [4] jsou ukázány hodnoty ekvivalentního součinitele tepelné 

vodivosti běžné tepelné izolace při použití různých kotev pro kotvení fasád. Hodnoty lambda 
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se mnohdy zhoršují až na dvojnásobek z hodnoty = 0,04 až na 0,08 Wm
-1

K
-1

. Což má za 

důsledek výrazné zvýšení součinitele prostupu tepla. Obdobně to platí i pro dřevěné prvky 

(krokve) u šikmých střech. Taková konstrukce, při použití běžných tlouštěk tepelného 

izolantu nevyhovuje požadované hodnotě dle normy ČSN 730540-2: 2011 [2] a dokonce 

může dojít i ke snížení Nejnižší vnitřní povrchové teploty konstrukce v místě oslabení – 

tepelného mostu. 

3 KOVOVÉ KOTVY 

3.1 Kotvy v předsazené fasádě 

Pro zjištění vlivu jednotlivé kotvy (bodový tepelný most) na celkovou hodnotu Součinitele 

prostupu tepla je třeba provést modelováním celé konstrukce. V současné době je požadována 

hodnota součinitele prostupu tepla U pro fasády 0,30 Wm
-2

K
-1

. Což dle jednoduchého 

výpočtu zajistí 120 mm tepelné izolace – např. minerální vlny, ovšem za předpokladu 

souvislé vrstvy tepelného izolantu, bez dalších konstrukčních prvků jako dřevěné trámy, 

kovové kotvy, šrouby atd. 

 

Obr. 1 – Výkres hliníkové kotvy 

Fig. 1 – Description of Aluminium anchor 

Bodové kotvy viz obr. 1 musí splňovat podmínku maximálního bodového činitele prostupu 

tepla dle ČSN 730540-2 viz Tab. 1, kde jsou definovány požadované, doporučené a pasivní 

hodnoty. Přestože tyto požadované hodnoty jsou obvykle splněny, není splněna požadovaná 

celková hodnota součinitele U, protože kotev je několik na m
2
. 

 

Tab. 1 – Požadavky na bodový činitel prostupu tepla 

Tab. 1 – Table of requirements of point thermal transmittance  
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3.2 Hliníkové kotvy 

Pro jeden konkrétní objekt byla navržena skladba 300 mm železobetonu a 140 mm tepelné 

izolace. V rámci tepelně technického posouzení této skladby bylo vše vyhovující. Ovšem 

protože nebyl zahrnut vliv kovových nosných kotev, bylo třeba posoudit, zda vliv kotev 

nebude mít vliv na splnění požadavků součinitele prostupu tepla celé fasády. 

  

Obr. 2 – Pohled na model kotvy ve stěně 

Fig. 2 – Model of anchors in the wall 

3.3 Výsledky posouzení 

Bylo provedeno modelování kotvy a podložky 10mm ve 3D teplotním poli pro jednotlivé 

varianty tloušťky tepelné izolace 140, 160 a 180 mm viz obr.2 a typy kotev. Byly zjištěny 

hodnoty L
3D

 tepelného toku na povrchu detailu a následně vyjádřeny hodnoty Bodového 

činitele prostupu tepla WK
-1

) pro oba uvažované typy kotev viz obr. 3 a tab. 2. 

 

Obr. 3 – Průběh hodnoty  pro různé tloušťky tepelné izolace 

Fig. 3 – The  values for different thicknesses of thermal insulation 
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Tab. 2 – Maximální počty kotev na 1m
2
 fasády pro splnění požadavku na U 

Tab. 2 – Maximum number of anchors per 1m
2
 facades to meet the requirement for U 

 

 

4 ZÁVĚR 

Posouzením počtu kotev v ploše fasády ve 3D teplotním poli bylo zjištěno, že pro základní 

zadanou tloušťku teplené izolace 140 mm není možno umístit žádnou kotvu a je třeba zvýšit 

tloušťku TI na 160 mm nebo lépe na 180 mm viz tab. 2 dole. Při kombinaci malé a velké 

kotvy lze použít max. 1 kotvu na 1m
2
, což nepostačuje pro statické zajištění zavěšené fasády. 

Pro srovnání v tabulce nahoře jsou uvedeny mnohem příznivější výsledky, které platili do 

11/2011 a hodnota UN=0,38 Wm
-2

K
-1

. Možnost vylepšení spočívá např. v použití lepších 

kotev a tepelně izolačních podložek a lze tak problém optimalizovat. 

Přes toto zpřísnění požadavků se fasády obdobných parametrů i nadále hojně navrhují a 

realizují. Obvykle se v praxi těmto problémům nevěnuje dostatečná pozornost a to i z důvodu 

nedostatečného odborného povědomí zodpovědných pracovníků. 

 V tomto příspěvku byly použity dílčí výsledky z projektu MPO 2A-3TP1/090 

„Speciální kompozitní materiály s vysokou schopností akumulace infračerveného záření“. 
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max.ks/m2

1 2 3 4 5 6 Un=0,38

0,2577 0,0509 0,140 0,337 0,388 0,438 0,489 0,540 0,591 1,85

0,2283 0,0541 0,160 0,310 0,365 0,419 0,473 0,527 0,581 2,29

0,2049 0,0551 0,180 0,288 0,343 0,398 0,453 0,508 0,564 2,67

0,2577 0,0299 0,140 0,316 0,346 0,375 0,405 0,435 0,465 3,15

0,2283 0,0316 0,160 0,288 0,320 0,351 0,383 0,414 0,446 3,91

0,2049 0,0317 0,180 0,265 0,296 0,328 0,360 0,391 0,423 4,64

Velká 40% 

Malá 60%
0,2577 0,0509 / 0,0299 0,140 0,324 0,362 0,401 0,439 0,477 0,516 2,46
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Výsledná hodnota U fasády (W/m2K) + přirážka Ukotvení=0,020 a  Uprovedení=0,008 W/m2K

U (W/m2K) Chí (W/K) tl. TI (m)
Počet kotev na 1m2

max.ks/m2

1 2 3 4 5 6 Un=0,30

0,2577 0,0509 0,140 0,337 0,388 0,438 0,489 0,540 0,591 0,28

0,2283 0,0541 0,160 0,310 0,365 0,419 0,473 0,527 0,581 0,81

0,2049 0,0551 0,180 0,288 0,343 0,398 0,453 0,508 0,564 1,22

0,2577 0,0299 0,140 0,316 0,346 0,375 0,405 0,435 0,465 0,48

0,2283 0,0316 0,160 0,288 0,320 0,351 0,383 0,414 0,446 1,38

0,2049 0,0317 0,180 0,265 0,296 0,328 0,360 0,391 0,423 2,12

Velká 40% 

Malá 60%
0,2283 0,0509 / 0,0299 0,160 0,297 0,333 0,371 0,410 0,448 0,486 1,08

V
el

ká
 

ko
tv

a

M
al

á 

ko
tv

a

Výsledná hodnota U fasády (W/m2K) + přirážka Ukotvení=0,020 a  Uprovedení=0,008 W/m2K

U (W/m2K) Chí (W/K) tl. TI (m)
Počet kotev na 1m2


