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1. ÚVOD 

Dřevo je jedním z nejstarších materiálů, které se lidstvo naučilo používat nejen 
ke stavbě obydlí, ale i k výrobě nástrojů a jako zdroje energie. Na rozdíl od většiny 
běžně používaných stavebních materiálů, se dřevo řadí mezi obnovitelné suroviny 
s minimálními energetickými nároky a s bezodpadovými technologiemi 
zpracování. 

Dnešní dřevěné stavby nemají už mnoho společného s historickými stavebními 
systémy, chatami nebo se stavbami pro sociálně slabší vrstvy. Technický vývoj 
přispěl k rozvoji nejen v oblasti výstavby rodinných domů, ale i vícepodlažních 
staveb, kancelářských a administrativních budov. Stavby ze dřeva se nyní stávají 
reálnou alternativou k dosud převládajícím materiálům.  

Díky komplexnímu technickému vývoji získávají moderní dřevostavby stále 
více na popularitě u široké veřejnosti a především proto je důležité řešit 
nedostatky, které daný druh výstavby provází. Tyto nedostatky mohou být 
způsobeny jak nevhodným provedením konstrukce, tak nesprávným návrhem 
dílčích prvků vlastní konstrukce. Mezi ty nejzásadnější patří stavebně fyzikální 
problémy, a to stavební akustika a tepelně vlhkostní problematika, kterou se tato 
práce primárně zabývá.  

Jelikož dynamika růstu popularity moderních dřevostaveb je intenzivnější než 
výzkum procesů probíhajících v těchto konstrukcích z dlouhodobého hlediska, je 
zásadním úkolem tyto děje monitorovat a následně i fyzikálně popsat. Získané 
poznatky a závěry pak lze využít k eliminaci vad při návrhu, výstavbě a užívání 
těchto moderních novodobých staveb. 
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2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 

Při projekční činnosti, případně hodnocení stávajících konstrukcí je zásadní 
věnovat dostatečnou pozornost vlhkosti a snaze zabránit jejímu vniku do 
konstrukce, jelikož právě zvýšená vlhkost ve stavebních konstrukcích je příznivým 
prostředím pro vznik nejrůznějších mikroorganismů jako plísní, hub, bakterií a řas. 
Ty mohou nežádoucím způsobem ovlivnit kvalitu vnitřního prostředí, technické 
vlastnosti konstrukce, a především může jejich výskyt negativně ovlivňovat 
zdravotní stav člověka a také životnost objektu. 

Vlhkost a její šíření ve stavebních látkách a konstrukcích 

Vlhkost se ve stavebních konstrukcích projevuje ve více formách současně, 
které spolu navzájem velmi často úzce souvisí. Nejčastější formou vlhkosti ve 
stavebních látkách je adsorpční a kapilární vlhkost (ve stavební tepelné technice 
zjednodušeně sorpční vlhkost a volná vlhkost). K objasnění toku vodních par se 
používá gradient částečných tlaků vodních par. Pro transport vlhkosti se užívají 
vztahy, jež jsou analogické se vztahy popisujícími šíření tepla. 

Bilanční rovnice má tedy tvar: 

��

��
=
��

��
																																																																																																																											(1) 

kde  w hmotnostní koncentrace vlhkosti (kg.m-3), 
t čas (s), 

 g hustota vlhkostního toku (kg.m-2s-1)[1]. 

Avšak nejrozšířenější difúzní teorie transportu vlhkosti, jejímž výstupem je 
popis transportu vlhkosti pomocí 1. Fickova zákona difúze, má tvar: 

� = −� ∙ � ∙ ����	�																																																																																																							(2) 

kde  g difúzní tok, 
 ρ hustota prostředí, 

D součinitel difúze, 
 c koncentrace. 

Difúze je jev, při kterém mezi dvěma prostředími s různými parciálními tlaky 
vodních par oddělenými pórovitou látkou dojde k transportu vlhkosti. Jedná se o 
samovolné pronikání molekul z oblasti vyšší koncentrace do oblasti nižší 
koncentrace vlivem tepelného pohybu částic a jejich srážek, tedy o přenos látky ve 
směru proti gradientu koncentrace. Difuze probíhá ve všech třech skupenstvích, 
nejrychleji v plynném a nejpomaleji v pevném. Rychlost difuze se řídí Fickovými 
zákony a její mírou je difuzní součinitel [2]. 
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Vlhkostní parametry vzduchu 

Vlhkost vzduchu může být vyjádřena jako tlak (napětí) vodní páry obsažené ve 
vzduchu (4,5 – 10,0 hPa pro ČR), jako absolutní vlhkost vzduchu, relativní vlhkost 
vzduchu, ekvivalentní vlhkost vzduchu, sytostní doplněk, nebo pomocí rosného 
bodu [3].  

Formulace okrajových podmínek 

Určení parametrů vnějšího prostředí v posuzované lokalitě je prvním krokem 
jak při návrhu jednotlivých prvků obalových konstrukcí budovy, tak i při 
hodnocení energetických kvalit objektu. Základními klimatickými prvky z tohoto 
pohledu jsou teplota a vlhkost vzduchu. Vnitřní prostředí budov je pro technické 
hodnocení omezeno na tepelně-vlhkostní mikroklima, pro něž se definují optimální 
teploty a relativní vlhkost v interiéru [4]. 

Hodnocení vlhkostního stavu ve stavebních konstrukcích 

Nejčastěji užívané metodiky pro popis hodnocení tepelně vlhkostního stavu ve 
stavebních konstrukcích, a to jak v České republice, tak v zahraničí jsou: 

1. ČSN 73 0540-4 - Celoroční množství zkondenzované vodní páry Mc,a, 
popř. celoroční množství vypařené vodní páry Mev,a;  

2. ČSN EN ISO 13788 - Výpočet celoroční bilance; 

3. ČSN EN ISO 13788 – Návrh vylučující vznik plísní; 

4. Analýza rizika růstu plísní Mold Growth Risk Analysis. 

Dřevo ve stavebních konstrukcích a jeho základní charakteristika 

Dřevostavby jako konstrukční systém se rozvíjely primárně v zámoří a 
v severských zemích, což bylo dáno především dostupností surovin. V České 
republice můžeme zaznamenat nárůst podílu staveb ze dřeva v celkovém objemu 
realizovaných staveb pro bydlení až několika posledních letech. 

Dřevo je anizotropní “unikátní materiál“, který je vícesložkový, 
hygroskopický, nehomogenní, nepružný, porézní, biologicky odbouratelný a 
obnovitelný. Jedná se o materiál organického původu, složený z buněk, které v 
průběhu života stromu plní různé funkce. 

Vlhkost je nejdůležitější vlastností dřeva, která ovlivňuje řadu dalších 
vlastností, jako je hustota, rozměrové změny, odolnost proti houbám a proti 
napadení hmyzem, mechanické vlastnosti, opracovatelnost, trvanlivost apod.  
Jelikož je dřevo hygroskopický materiál, je schopno přijímat nebo odevzdávat 
vlhkost z okolního prostředí, a to jak ve skupenství kapalném, tak ve skupenství 
plynném. Ve dřevě se nachází tzv. volná voda a hygroskopicky vázaná voda. 
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 Volná voda se nachází v dutinách buněk, vázaná voda se nachází v buněčných 
stěnách a je vázána na buněčnou stěnu vodíkovými spoji a van der Waalsovými 
silami. Rovnovážná vlhkost dřevěných konstrukčních materiálů je stanovena 
normově [5]. V normách pro navrhování dřevěných konstrukcí jsou dále uvedeny 
tzv. třídy použití (třídy vlhkosti), které charakterizují klimatické poměry prostředí 
stavební konstrukce během její životnosti [6].  

Dřevo s vlhkostí přesahující 20 - 22% se má zabudovat pouze tehdy, když je 
možné přiměřeně rychlé vysychání konstrukce bez rizika biologické degradace 
nebo trvalých přetvoření účinkem mechanickosorpčního dotvarování. 

Konstruk ční systémy dřevostaveb 

Pojem dřevostavba je poměrně široký a zahrnuje různé druhy staveb a skýtá 
velké množství různých konstrukčních řešení. V současné době je nejrozšířenějším 
systémem sloupkový konstrukční systém Two by Four. S ohledem na požadavky, 
především v oblasti tepelné techniky, kladené na moderní novostavby se jedná o 
nejvýhodnější konstrukční řešení v rámci dřevostaveb, jelikož především na 
masivní dřevo je dnes pohlíženo jako na tepelný most, kterým beze sporu v 
porovnání s tepelnou izolací je. 

Jedním z hlavních faktorů funkčnosti a trvanlivosti objektu je optimální řešení 
stavebních konstrukcí obvodového pláště tak, aby ve stěnách nedocházelo ke 
kondenzaci vodních par. Nezbytná je správná skladba stěn a střešního pláště, 
využití kvalitních materiálů a správné vyřešení veškerých stavebních konstrukcí 
včetně detailů, s čímž souvisí i návrh a provedení tzv. parozábrany nebo parobrzdy. 
Difúzně uzavřené, a naopak otevřené stavby jsou dva systémy, kdy  se každý z 
nich jinak vyrovnává se vzdušnou vlhkostí prostupující obvodovou konstrukcí [7].  

V případě difúzně uzavřených konstrukcí je snaha zcela zamezit prostupu 
plynů a vodních par z interiéru do exteriéru, a to parotěsnicí vrstvou – 
parozábranou.  

U difúzně otevřeného systému je obvodový plášť domu navržen tak, aby 
umožnil volný prostup plynů a vodních par mechanizmem molekulárního přenosu 
směrem do exteriéru. U sloupkových dřevostaveb, kde je obvodový plášť vytvořen 
z více vrstev, musí být zaručeno nejenom použití vhodných materiálů, ale 
především musí být jednotlivé materiály (vrstvy) v konstrukci správně umístěny. 
Z tohoto pohledu je zásadní použití tzv. parobrzdné vrstvy. Nejčastěji bývá 
navrhována v podobě OSB desek nebo foliových parobrzd s proměnnou 
ekvivalentní difúzní tloušťkou [8]. 

OSB je deska z tenkých velkoplošných třísek (z anglického Oriented Strand 
Board), které jsou na sebe skládány v orientovaných vrstvách a následně lisovány 
společně s pojivem. Mezi nejčastěji používané pryskyřice patří 
fenylformaldehydová (PF), melamin-formaldehydová pryskyřice (MF), methylen 
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difenyl diisokyanát -  polyuretanová pryskyřice (MDI) nebo isokyanátová (PMDI), 
z nichž všechny jsou voděodolné [9]. 

Jelikož jde o materiál na bázi dřeva, jsou jeho mechanické i tepelně technické 
vlastnosti závislé na vlhkosti. Při použití OSB desek ve stavebnictví hrozí 
degradace především vlivem zvýšené relativní vlhkosti vzduchu v interiéru a 
poškození způsobené technickými závadami. 

Tab. 1) Změny faktoru difúzního odporu a sorpční vlhkosti při různé RH 
(zdroj: technické listy výrobce Egger) 

Změny faktoru 
difúzního odporu a 
sorpční vlhkosti při 
různé relativní 
vlhkosti vzduchu 

µ (-) hodnota při různé relativní vlhkosti vzduchu (%) 

16% 26% 53% 73% 88% 

OSB Egger 
Eurostrand OSB/3 

251 240 178 165 129 
Sorpční vlhkost při teplotě 20°C a relativní vlhkosti 

vzduchu (%) 
30% 50% 65% 80% 95% 
5,8 7,5 9,0 13,8 26,2 

Významným parametrem z pohledu šíření vodní páry konstrukcí je faktor 
difúzního odporu µ (-). Jeho hodnota se u OSB desek pohybuje v rozmezí hodnot 
µ = 80 – 500. Podrobnější specifikace parametrů OSB desek je uvedena 
v disertační práci. 

Metody stanovení vlhkosti materiálů 

Pro monitoring vlhkostního stavu řešených konstrukcí byla zásadní volba 
právě metody měření. Byla provedena komparace nejčastějších metod měření 
vlhkosti spolu s jejich hlavními výhodami a nevýhodami (uvedeno v tabulce č. 9 
v disertační práci). Z důvodu potřeby dlouhodobého monitoringu a zabudování 
sond do vlastní konstrukce zvolena nedestruktivní odporová metoda. 

  



 

  

  Optimalizace návrhu moderních nízkoenergetockých dřevostaveb

 

9

3. CÍLE DISERTA ČNÍ PRÁCE 

V následující části jsou rozvedeny cíle disertační práce a důvody volby 
jednotlivých cílů. 

Návrh rámcové metodiky měření vlhkosti v materiálech obálky budovy 
dřevostavby 

V rámci nehomogenní materiálové skladby dřevostaveb jsou pro každou její 
konstrukci zásadní parametry dřevěných prvků a prvků z materiálů na bázi dřeva. 
Právě dlouhodobě zvýšená vlhkost ve dřevě je zásadním rizikovým faktorem, který 
může vést až k ohrožení funkce celé konstrukce. U standardního sloupkového 
konstrukčního systému se tedy jedná o nosné sloupky a velkoformátové desky 
sloužící jako opláštění, v případě difúzně otevřených systému přejímají OSB desky 
i parotěsnicí funkci. 

Dalšími parametry sledovanými v rámci chování konstrukce obvodové stěny 
jsou teplota a relativní vlhkost přímo ve skladbě, jelikož hodnoty těchto parametrů 
nám umožní blíže popsat transport vodní páry konstrukcí. 

Návrh a realizace systému pro monitoring vlhkosti ve stavebních materiálech 
konstrukce obvodové stěny dřevostavby 

Jelikož bylo třeba dlouhodobě monitorovat tepelně vlhkostní parametry 
v dílčích částech celé skladby obvodové konstrukce, byl pro toto měření zásadní 
právě návrh měřícího systému.  

Hlavními požadavky na měřící aparaturu byly: 

� výstupní data měření - teplota a vlhkost v konstrukčním prvku, 
� rozsah měření pro teplotu:  -20 až +60°C, 
� rozsah měření pro vlhkost: 0 – 90%, 
� přesnost měření a směrodatná odchylka, rozlišení snímače, 
� možnost nastavení intervalu zápisu dat, 
� dlouhodobý monitoring, 
� počet sond, které lze napojit na ústřednu pro záznam dat, 
� rozměr sond umožňující dovolující zabudování do konstrukce, 
� volitelná délka kabeláže mezi ústřednou a sondou osazenou do prvku, 
� možnost volby hloubky osazení sondy do konstrukčního prvku, 
� pořizovací cena. 

Měřící zařízení (ústředna pro ukládání dat a sondy pro osazení do dřevěných 
prvků ve skladbě stěny) bylo řešeno s firmou Elbez s.r.o. 
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Popsání teplotně vlhkostních dějů probíhajících v konstrukcích dřevostaveb v 
běžných klimatických podmínkách ČR 

Za teplotně vlhkostní děje probíhající v konstrukcích nejen dřevostaveb 
považujeme primárně teplotu a vlhkost. Pro dřevěné prvky, které jsou 
v konstrukcích dřevostaveb stěžejní, není natolik podstatnou teplota, ale vlhkost 
nacházející se v materiálu a jeho okolí. Proto bude na základě analýzy výsledků 
dlouhodobého měření stanoven průběh vlhkosti v konstrukci a jejích dílčích 
částech při různém zatížení vnitřního prostředí. 

Tento průběh bude v principu analogický k fázovému posunu teplotního kmitu, 
přičemž fázovým posunutím teplotního kmitu ψ (hod) označujeme časový rozdíl 
mezi maximem teploty na vnitřním povrchu konstrukce a maximální dosažené 
teploty venkovního vzduchu.  

Zásadním rozdílem bude tedy sledování nikoli teploty, ale vlhkosti.  

           

Obr. 1) Princip stanovení fázového posunu teplotního kmitu a vlhkostního 
kmitu[zdroj:archiv autora ] 

Optimalizace skladby obvodové stěny moderní dřevostavby 

Na základě analýzy výstupů monitoringu teplotně vlhkostních parametrů 
difúzně uzavřené a otevřené konstrukce obvodové stěny a jejich komparace 
s numerickým modelem budou v závěru práce uvedeny možnosti optimalizace 
skladby obvodové stěny dřevostavby. 
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4. ZVOLENÉ METODY ZPRACOVÁNÍ 

4.1. SWOT ANALÝZA ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY 

EXPERIMENTÁLNÍHO M ĚŘENÍ 

Experimentální měření je zásadní částí předložené disertační práce, z toho 
důvodu je třeba stanovit metodiku měření tepelných a vlhkostních toků v závislosti 
na požadovaných okrajových podmínkách. Proto byla provedena jednoduchá 
SWOT analýza. Metoda, s jejíž pomocí je možno identifikovat silné (ang: 
Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a 
hrozby (ang: Threats), spojené s určitým projektem.  

V tomto případě byl analyzován způsob experimentálního měření, a to: 

� měření v různých objektech o různých parametrech, reálně užívaných, 
� měření vzorků malých rozměrů v laboratořích,  
� měření v jednobuňkovém experimentálním objektu,  
� měření ve více jednobuňkových objektech, 
� měření ve vícebuňkovém experimentálním objektu. 

Výsledky uvedeny v tabulkách v disertační práci na straně č. 67 – 70. 

Na základě provedené SWOT analýzy lze stanovit za nejvhodnější řešení 
problematiky experimentálního měření použití vícebuňkového experimentálního 
objektu. Tento způsob monitoringu umožní komparaci dat jak v horizontálním, tak 
i vertikálním směru, navíc při reálných parametrech vnějšího prostředí. Dalším 
rozhodujícím faktorem je možnost řízených změn parametrů vnitřního prostředí, 
což umožní sledovat řešené konstrukce při různých teplotně - vlhkostních zátěžích.  

Metoda měření ve vícebuňkovém experimentálním objektu byla realizována na 
Experimentální dřevostavbě EXDR1 Ústavu pozemního stavitelství Fakulty 
stavební VUT v Brně.  

Zde bych ráda poděkovala kamarádům a kolegům z Ústavu pozemního 
stavitelství za spolupráci při realizaci projektu Experimentální dřevostavby, a to 
především Františku Vlachovi a Petru Jelínkovi. Jejich pomoc byla jedním ze 
stěžejních faktorů umožňujících realizaci praktické části mé disertační práce právě 
na zmíněném objektu Experimentální dřevostavby. 

Obecná metodika měření tepelných a vlhkostních toků v dřevostavbách 
vycházející z provedené SWOT analýzy je uvedena ve formě vývojového 
diagramu na obr. 2. Reflektuje požadavky na časovou náročnost monitoringu, 
požadavky na rozměry a počet řešených konstrukcí i možnosti následného 
vyhodnocení získaných poznatků. 
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Obr. 2) Vývojový diagram metodiky měření tepelných a vlhkostních toků 
v dřevostavbách [zdroj: archív autora] 
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4.2. METODIKA ŘEŠENÍ EXPERIMENTÁLNÍ ČÁSTI 

Měřící aparatura 

Jelikož experimentální měření bylo koncipováno jako dlouhodobé, bylo 
nezbytně nutné měřící prvky do konstrukce přímo zabudovat. Proto byly pro 
monitoring tepelně vlhkostních podmínek v konstrukci obvodové stěny 
dřevostavby použity sondy Elbez WS-16/T využívající pro měření obyčejné vruty s 
antikorozní povrchovou úpravou, které jsou kabelem volitelné délky napojeny na 
programovatelnou ústřednu Elbez, typ Unitronics V130-33-R2.  

Experimentální dřevostavba 

Zásadní část, a to experimentální měření, probíhala na objektu Experimentální 
dřevostavby. Volba právě tohoto způsobu řešení byla zvolena na základě SWOT 
analýzy, která je uvedena v Disertační práci na straně 67 – 70. 

Experimentální dřevostavba EXDR1 je projekt pilotní ověřovací jednotky 
umožňující komplexní monitoring stavebních konstrukcí. Dispozičně se jedná o 
dvoupodlažní nepodsklepený objekt, kdy v každém podlaží jsou umístěny dvě 
laboratorní a jedna obslužná místnost. Půdorysné rozměry experimentální 
dřevostavby jsou 6,9 m x 7,1 m, výška objektu 7,3 m. Okna jsou orientována na 
jihozápad, aby byl umožněn maximální tepelný zisk. Obslužné místnosti slouží 
primárně jako technické zázemí a prostory pro doplňkový výzkum. Konstrukce 
dřevostavby je řešena jako systém „two by four“ (Platform Frame), kde hlavní 
nosnou část tvoří sloupky profilu 50x150 mm, doplněné OSB deskami a tepelně 
izolační výplň tvoří minerální vata. Doplňkové prvky se liší v závislosti na podlaží, 
kdy 1NP je navrženo jako difúzně uzavřená konstrukce a 2NP jako difúzně 
otevřená konstrukce. U každé místnosti lze individuálně zvolit parametry vnitřního 
prostředí (teplotu a vlhkost vzduchu) na základě potřeb konkrétní vědecko-
výzkumné činnosti.  

   

Obr. 3) Dřevostavba EXDR1, systém „two by four“, Platform Frame, průběh 
výstavby[zdroj: archív autora] 
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Před hlavním měřením bylo provedeno ověřovací měření, na základě kterého 
lze konstatovat, že místnosti jsou způsobilé pro komparativní analýzu parametrů 
vnitřního prostředí. 

Právě výsledky těchto reálných projektů mohou pomoci vyřešit nedostatky 
provázející výstavbu dřevostaveb a nastínit další možnosti rozvoje v oblasti návrhů 
i realizace lehkých konstrukcí. 

Osazení měřících zařízení v obvodových konstrukcích 

S ohledem na orientaci objektu ke světovým stranám zvolena jihozápadní 
fasáda, která současně umožnila vzájemnou komparaci všech získaných dat. Pro 
monitoring tepelně vlhkostních dějů bylo využito celkem 5 různých skladeb 
obvodových stěn. 

 
Obr. 4) Prostorové schéma umístění měřících čidel a sond – Experimentální 

dřevostavba EXDR1[zdroj: archív autora] 

Jelikož dřevo je nehomogenní anizotropní materiál, bylo umístění sond 
v každém prvku zvoleno i na základě základní vizuální kontroly prvku. 
Nevhodným osazením sondy, například do suku ve dřevě, by mohlo dojít k 
nežádoucímu ovlivnění monitorovaných hodnot. 

Měřící sondy byly osazeny do nosných sloupků u difúzně uzavřené i difúzně 
otevřené varianty řešení obálky budovy a jako další konstrukční prvek pro 
monitoring vlhkosti zvoleny OSB desky. V případě difúzně uzavřené konstrukce 
desky slouží jako opláštění a ztužení konstrukce, v difúzně otevřených systémů 
plní navíc parotěsnicí funkci, jedná se o tzv. parobrzdy. Poloha měřících sond je 
graficky znázorněna na obrázku č. 5 a č. 7. 
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Obr. 5) Osazení sond pro měření teploty a vlhkosti ve dřevě v difúzně uzavřené 
a difúzně otevřené obvodové stěně[zdroj: archív autora] 

Dalšími parametry sledovanými v rámci chování konstrukce obvodové stěny 
byly teplota a relativní vlhkost vzduchu přímo ve skladbě. Z tohoto důvodu byla do 
sledovaných konstrukcí osazena digitální čidla pro snímání právě těchto veličin. 
Jejich poloha je zobrazena na obr. č. 6. 

 

 

Obr. 6) Osazení čidel pro měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu v difúzně 
uzavřené a difúzně otevřené obvodové stěně[zdroj: archív autora] 

Schéma umístění veškerých měřících zařízení v obvodových konstrukcích je 
pro názornost uvedeno na obrázku č. 4 a č. 7. 



 

  

  Optimalizace návrhu moderních nízkoenergetockých dřevostaveb

 

16

 

Obr. 7) Schéma umístění měřících čidel a sond v obvodové stěně (1NP – 
difúzně uzavřená konstrukce, 2NP – difúzně otevřená konstrukce) [zdroj: archív 
autora] 

Stejným způsobem řešena i obvodová stěna v místnosti 2E orientovaná na SZ, 
kde parotěsnicí vrstva není tvořena OSB deskou, ale foliovou parobrzdou 
s proměnnou ekvivalentní tloušťkou.  

Pro relevantní hodnoty průběhu teploty a vlhkosti v konstrukcích je nezbytné 
uvádět i parametry vnitřního a vnějšího prostředí. Z tohoto důvodu byly v interiéru 
umístěny také dataloggery pro měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu 
Voltcraft. Pro sledování vnějšího vzduchu byla využita meteostanice Davis 
Vantage Pro2™ osazená na experimentální dřevostavbě. 

Přehled použitých měřících zařízení, jejich popis, měřící rozsah a umístění 
v experimentální dřevostavbě je uveden v tabulkách č. 16 a č. 17 v disertační práci. 

Specifikace monitorovaných obvodových konstrukcí 

Jak bylo uvedeno výše, pro monitoring bylo zvoleno 5 skladeb konstrukcí 
obvodové stěny dřevostavby odlišné především typem parotěsnící vrstvy: 

S1. Difúzně uzavřená skladba konstrukce s parotěsnou folií, místnost 1E; 

S2. Difúzně uzavřená skladba konstrukce s parotěsnou fólií s reflexní 
aluminiovou vrstvou, místnost 1R; 

S3. Difúzně otevřená skladba konstrukce s parotěsnící vrstvou tvořenou OSB 
deskou doplněnou dvojitým latexovým nátěrem, místnost 2E; 

S4. Difúzně otevřená skladba konstrukce s parotěsnící vrstvou tvořenou 
parozábranou s proměnnou ekvivalentní difúzní tloušťkou, místnost 2E; 

S5. Difúzně otevřená skladba konstrukce s parotěsnící vrstvou tvořenou OSB 
deskou, místnost 2R. 
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Skladby konstrukcí včetně specifikací a vlastností materiálů jsou podrobně 
uvedeny v disertační práci v tab. č. 18 až 22.  Pro vyhodnocení měřených veličin 
jsou zobrazeny vybrané vlastnosti faktor difúzního odporu µ (-), ekvivalentní 
difúzní tloušťka materiálu sd (m) a součinitel tepelné vodivosti λ (W.m-1.K-1).  

Prostředky pro dosažení požadovaných parametrů vnitřního prostředí 
Pro dosažení stanovených tepelně vlhkostních parametrů vnitřního prostředí 

byla v řešených místnostech instalována elektrická otopná tělesa, elektrické 
zvlhčovače vzduchu a pro následnou interpretaci dat bezdrátový datalogger. 
Instalována byla v první řadě elektrická otopná tělesa. Pro regulaci teploty v 
místnostech byla připojena na tepelně spínané zásuvky typ Elektrobock CZ s.r.o. 
TS10 pro automatickou regulaci elektrických otopných soustav. Takto byla 
zaručena požadovaná teplota v interiéru.  

 
Obr. 8) Prostorové umístění měřících zařízení a zdrojů tepla a vlhkosti 

v místnosti 2R a 2E ve druhém nadzemním podlaží 

Po optimalizaci vnitřních zdrojů tepla a vlhkosti bylo v 
monitorovaných místnostech dosaženo požadovaných parametrů vzduchu (teplota 
a relativní vlhkost) s minimální odchylkou a bylo možné zahájit experimentální 
monitoring tepelně vlhkostních parametrů řešených obvodových stěn. 

Numerické metody 
Hodnocení vlhkostního stavu v konstrukcích lze v rámci numerického 

modelování řešit dvěma základními metodami, a to stacionárními, kdy transport 
vlhkosti je uvažovaný pouze difuzí vodních par a transport tepla vedením. 
Druhými metodami jsou metody dynamické umožňující zahrnout do výpočtů vliv 
klimatických podmínek (vliv větru, deště, slunečního záření, radiace noční 
oblohy), materiálové charakteristiky, akumulaci tepla, vnitřní zdroje vlhkosti, atd. 

Na základě porovnání možných softwarů byl pro řešení simulací zvolen 
program WUFI Pro a doplněk WUFI Bio.  
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5. VÝSLEDKY DISERTA ČNÍ PRÁCE 

Na základě stanovených cílů disertační práce bylo dosaženo následujících 
výsledků, které jsou dále rozčleněny na experimentální měření, simulace a 
komparace experimentálního měření a simulací. 

5.1. EXPERIMENTÁLNÍ M ĚŘENÍ 

Monitoring d řevěných prvků a materiálů na bázi dřeva 

V řešených obvodových konstrukcích byly dlouhodobě monitorovány teplota a 
hmotnostní vlhkost v dřevěných prvcích (nosné sloupky) a deskových materiálech 
na bázi dřeva (OSB desky).  

Jelikož monitoring konstrukcí probíhal po dobu několika měsíců, byl pro 
vyhodnocení zvolen časový úsek s nejméně vhodnými tepelně vlhkostními 
podmínkami v interiéru, tedy se zvýšenou relativní vlhkostí vzduchu. Během 
měření dosahovala až 80 %, v průběhu měření se snížila na úroveň 60 %, což je 
hodnota běžně se vyskytující v obytných místnostech. Okrajové podmínky, tedy 
teplota a relativní vlhkost vzduchu na straně exteriéru i interiéru, jsou uvedeny 
v následujícím grafu. 

 

Graf 1) Průběh teploty a relativní vlhkosti vzduchu v exteriéru a interiéru 
v průběhu vybraného časového úseku 

Na hodnoty vlhkosti dřevěných prvků mělo bezpochyby vliv také to, že bylo 
použito řezivo vysušené přirozenou cestou. V rámci přípravy stavby byla splněna 
doporučená doba vysoušení 2 – 6 týdnů pro dosažení vlhkosti nepřekračující 
hodnotu 20 %. 

20

40

60

80

100

-10

0

10

20

30

1
2

:0
0

1
8

:0
0

0
:0

0

6
:0

0

1
2

:0
0

1
8

:0
0

0
:0

0

6
:0

0

1
2

:0
0

R
e

la
ti

vn
í v

lh
ko

st
 v

zd
u

ch
u

 [
%

]

Te
p

lo
ta

 v
zd

u
ch

u
 [

°C
]

Čas [hod]
teplota vzduchu int [°C] teplota vzduchu ext [°C]

relativní vlhkost vzduchu int [%] relativní vlhkost vzduchu ext [%]



 

  

  Optimalizace návrhu moderních nízkoenergetockých dřevostaveb

 

19 

Průběh vlhkosti ve dřevěných sloupcích při různých variantách řešení 
obvodové stěny je pro přehlednost uveden samostatně v grafu č. 2.  

 
Graf 2) Průběh vlhkosti ve dřevěném sloupku v monitorovaných obvodových 

konstrukcích (pozn: DO – difúzně otevřená skladba konstrukce, DU – difúzně 
uzavřená skladba konstrukce) 

Změny vlhkosti monitorované v OSB deskách jsou znázorněny v grafu č. 3.  

 
Graf 3) Průběh vlhkosti v OSB deskách v monitorovaných obvodových 

konstrukcích (pozn: DO, DU – viz graf č. 3) 

Z grafu č. 2 a č. 3 je patrno, že během měření nepřekročila hmotnostní vlhkost 
jak ve dřevěném sloupku, tak v OSB deskách mez 10 %. Z tohoto pohledu 
naměřené hodnoty zaručují přirozenou ochranu dřeva před napadením 
dřevokaznými škůdci, jelikož příznivé podmínky pro jejich vznik nastávají při 
překročení hodnoty 15 – 20 % vlhkosti dřeva.  

Pro vzájemné porovnání naměřených hodnot v případě difúzně uzavřených 
skladeb v 1NP a difúzně otevřených ve 2NP je třeba zohlednit, že dřevo je 
nehomogenní anizotropní materiál, proto odchylky v řádech desetin procent se dají 
považovat za zanedbatelné.  
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Teplotně vlhkostní děje za parotěsnicí vrstvou v případě difúzně otevřené a 
uzavřené skladby konstrukce 

Pro komplexnější popis tepelně vlhkostního chování obvodových konstrukcí 
byla monitorována teplota a vlhkost za parotěsnicí vrstvou. Právě zvýšená vlhkost 
vyskytující se přímo ve skladbě konstrukce může mít negativní vliv na její 
funkčnost a trvanlivost.  

Tepelně vlhkostní děje za parotěsnicí vrstvou byly řešeny ve skladbách 
obvodových stěn v místnostech 1E/1R (difúzně uzavřená skladba obvodové stěny, 
parotěsnicí vrstva tvořena foliovou parozábranou), 2E (difúzně otevřená skladba 
obvodové stěny, parotěsnicí vrstva tvořena OSB deskou s latexovým nátěrem) a 2R 
(difúzně otevřená skladba obvodové stěny – parotěsnicí vrstva tvořena OSB 
deskou). Parametry dílčích materiálů jsou uvedeny podrobně v tab. 19, 20 a 22 
v disertační práci. 

Pro popis tepelně vlhkostních dějů za parotěsnicí vrstvou bylo nezbytné 
monitorovat také teplotu a relativní vlhkost vnějšího a vnitřního vzduchu. Chování 
těchto fyzikálních veličin je uvedeno v disertační práci, přičemž pro názornost a 
lepší přehlednost je průběh relativní vlhkosti vzduchu zobrazen samostatně na 
novém grafu a pouze jako 4 denní úsek a je použit zde.  

Výsledky jsou uvedeny vždy po dílčích místnostech. 

Místnost 1R/1E – difúzně uzavřená skladba obvodové konstrukce 

Konstrukce obvodové stěny je navržena jako difúzně uzavřená s parotěsnicí 
vrstvou tvořenou foliovou parozábranou, doplněna kontaktním zateplovacím 
systémem ETICS s tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu. 

Tato konstrukce byla vystavena povětrnostním vlivům na exteriérové straně, 
na interiérově straně teplota oscilovala kolem 20°C a relativní vlhkost vzduchu se 
pohybovala v rozmezí 40 - 60 %. Směr difúze vodní páry byl stanoven na základě 
parametrů vnějšího a vnitřního prostředí. Jelikož hodnoty parciálních tlaků vodní 
páry jsou vyšší na interiérové straně, transport vlhkosti probíhá směrem do 
exteriéru. 

Parametry vnitřního prostředí místností 2E a 2R se pohybují v téměř totožném 
intervalu jako místnost 1R/1E, proto nebudou dále podrobněji uváděny. 

Graf č. 4 popisuje chování relativní vlhkosti vzduchu v interiéru u stěny, za 
parotěsnicí vrstvou a v exteriéru během 4 dnů. Z průběhů vlhkosti není patrný vliv 
vnitřního prostředí na změny za parotěsnicí vrstvou, naopak lze pozorovat, že tyto 
hodnoty reflektují průběh relativní vlhkosti v exteriéru. Časový rozdíl mezi 
maximálními hodnotami v exteriéru a za parotěsnicí vrstvou je přibližně 11 hodin, 
což je znázorněno také na grafu č. 4.  
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Graf 4) Časový rozdíl mezi maximální hodnotou relativní vlhkosti vzduchu v 

exteriéru a za parotěsnicí vrstvou; hodnoty pro difúzně uzavřenou skladbu 
obvodové stěny v místnosti 1E/1R  

Místnost 2E - difúzně otevřená skladba obvodové konstrukce 

Obvodová stěna v místnosti 2E řešena jako difúzně otevřená s parotěsnicí 
vrstvou tvořenou OSB deskami s dvojitým latexovým nátěrem. Konstrukce je 
z vnější strany doplněna systémem provětrávané fasády opláštěné dřevěnými 
palubkami. Tepelná izolace fasády je z minerálně vláknitých desek. 

 
Graf 5) Časový rozdíl mezi maximální hodnotou relativní vlhkosti vzduchu v 

exteriéru a za parotěsnicí vrstvou, hodnoty pro difúzně otevřenou skladbu 
obvodové stěny v místnosti 2E 
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Na grafu č. 5 je zobrazen 4 denní časový úsek popisující chování relativní 
vlhkosti vzduchu v interiéru, za parotěsnicí vrstvou a v exteriéru. Je zaměřen opět 
na určení časového rozdílu maximálních hodnot relativní vlhkosti za parotěsnicí 
vrstvou a v exteriéru. Na rozdíl od skladby s foliovou parozábranou a kontaktním 
zateplovacím systémem s EPS je v tomto případě tato hodnota nižší, pohybuje se 
okolo 8 hodin.  
 
Místnost 2R - difúzně otevřená skladba obvodové konstrukce 

Konstrukce obvodové stěny místnosti 2R je řešena opět jako difúzně otevřená 
s provětrávanou fasádou opatřenou obkladem z dřevěných palubek. Rozdíl oproti 
předchozí skladbě místnosti 2E je ve volbě parotěsnicí vrstvy. Ta je v tomto 
případě tvořena OSB deskami bez latexového nátěru. 

Také u této konstrukce obvodové stěny byl zjišťován časový rozdíl mezi 
maximální hodnotou relativní vlhkosti vzduchu v exteriéru a za parotěsnicí 
vrstvou. Z průběhů vlhkosti není opět patrný vliv vnitřního prostředí na změny za 
parotěsnicí vrstvou, naopak lze pozorovat, že tyto hodnoty reflektují průběh 
relativní vlhkosti v exteriéru. Vše je znázorněno na 4 denním časovém úseku, který 
je zobrazen v grafu č. 6. 

 

 
Graf 6) Časový rozdíl mezi maximální hodnotou relativní vlhkosti vzduchu v 

exteriéru a za parotěsnicí vrstvou, hodnoty pro difúzně otevřenou skladbu 
obvodové stěny v místnosti 2R 
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Cílem monitoringu teploty a především relativní vlhkosti v konstrukci za 
parotěsnicí vrstvou bylo popsání tepelně vlhkostních dějů na základě interakce 
vnitřního a vnějšího prostředí. 

Z výsledků nebyla patrna závislost mezi hodnotami relativní vlhkosti v 
interiéru a za parotěsnicí vrstvou, naopak hodnoty v konstrukci reflektovaly změny 
povětrnostních vlivů v exteriéru. Změny relativní vlhkosti za parotěsnicí vrstvou 
tedy nebyly zapříčiněny difuzí vodních par směrem do exteriéru, ale působením 
atmosférických změn, což současně prokazuje funkčnost parotěsnicí vrstvy v 
konstrukci. 

Pro popis tohoto jevu, uváděného jako časový rozdíl mezi maximální hodnotou 
relativní vlhkosti vzduchu v exteriéru a za parotěsnicí vrstvou, byl zaveden termín 
fázový posun vlhkostního kmitu. Jeho hodnota je závislá na skladbě konstrukce, 
přesněji na parametrech materiálů za parotěsnicí vrstvou. Základní dělení je možno 
v tomto konkrétním případě provést podle konstrukčního řešení zateplovacího 
systému. Řešena byla varianta kontaktního zateplovacího systému s tepelnou 
izolací z expandovaného polystyrenu a varianta provětrávané fasády s dřevěnými 
palubkami s tepelnou izolací z minerálně vláknitých desek. V případě 
expandovaného polystyrenu je průměrná hodnota fázového posunu vlhkostního 
kmitu 11 hodin, u minerálně vláknitých desek je tato hodnota nižší, přibližně 8 
hodin. Tento rozdíl je způsoben odlišnou skladbou konstrukce zajišťující 
nepropustnost vůči povětrnostním vlivům. 

Zásadní vliv mají ovšem na konstrukci veškeré nedokonale utěsněné spáry. Ty 
se nejčastěji vyskytují například u připojovacích spár oken, řešení soklu objektu, u 
napojení na střešní konstrukci nebo námětků. Mezi nejzávažnější důsledky těchto 
netěsností patří zvýšená tepelná ztráta budovy, zvýšené riziko kondenzace uvnitř 
konstrukce způsobené intenzivním transportem vlhkosti nebo urychlení 
degradačních procesů v okolí netěsnosti a snížení životnosti celé konstrukce. 

Je tedy třeba při návrhu konstrukcí i jejich realizaci dbát nejen na parotěsné a 
vzduchotěsné řešení konstrukcí ze strany interiéru, ale uvažovat i s těsností 
konstrukcí vůči povětrnostním vlivům ze strany exteriéru. 

Podrobný souhrn naměřených hodnot je zobrazen v tabulce č. 26 v disertační 
práci. Je zde uveden čas, kdy bylo dosaženo maximální hodnoty relativní vlhkosti 
vzduchu v exteriéru a za parotěsnicí vrstvou, společně s fázovým posunem 
vlhkostního kmitu. 
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Vliv latexového nátěru na vlastnosti parotěsnicí vrstvy tvořené OSB deskou a 
parametry vnit řního vzduchu 

Pro posouzení vlivu latexového nátěru na vlastnosti OSB desky a změny 
parametrů vnitřního vzduchu byla provedena komparace obvodových konstrukcí 
s parotěsnicí vrstvou tvořenou pouze OSB deskou a s OSB deskou doplněnou 
dvouvrstvým latexovým nátěrem. Cílem bylo sledovat a popsat vliv latexového 
nátěru na změny parametrů vnitřního vzduchu. Výsledky prezentovány na 
hodnotách relativní vlhkosti vzduchu v prostoru místnosti a u stěny. 

Dlouhodobým monitoringem byla ověřena požadovaná hodnota relativní 
vlhkosti vzduchu v interiéru. Průměrná hodnota z týdenního měření je 49,8 % 
v případě skladby s latexovým nátěrem a 49,2 % v místnosti bez nátěru. Vzhledem 
k přesnosti měření monitorovacích zařízení ± 3 % lze odchylku 0,6 % zanedbat. 
Hodnoty naměřené u přímo u stěny jsou v obou případech vyšší, než v samotném 
prostoru, ale ani tyto rozdíly nejsou výrazné. V průměru je relativní vlhkost u stěny 
vždy vyšší, v případě konstrukce s nátěrem o 1,7 %, v konstrukci bez nátěru je 
rozdíl pouze 0,6 %.  

 

Graf 7) Průběh relativní vlhkosti vzduchu (ozn. RH) v místnostech 2E a 2R, 
čidla umístěná v prostoru a u obvodové stěny ve vybraném 24hodinovém úseku 

Maximálních rozdílů bylo dosaženo vždy při poklesu relativní vlhkosti 
v interiéru, což se projevilo více vždy v místnosti než u stěny. Rozdíly dosahovaly 
až 10 %. Toto je uvedeno příkladu v grafu č. 7, který popisuje průběh relativní 
vlhkosti v místnosti 2E  a na obvodové stěně po dobu 24 hodin. Zobrazen se zde 
také rozdíl těchto hodnot dosahující max 7 %.  

Vzhledem k velmi nízkým odchylkám hodnot relativní vlhkosti neměl 
latexový nátěr na parametry vnitřního vzduchu zásadní vliv.  
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Difúzně otevřená skladba obvodové stěny z pohledu materiálového řešení 
parotěsnicí vrstvy  

Ve druhém nadzemním podlaží, kde byly obvodové stěny realizovány jako 
difúzně otevřené, byla použita parotěsnicí vrstva ve formě OSB desek, OSB desek 
s latexovým nátěrem a také foliová parobrzda na bázi polyamidu s proměnnou 
ekvivalentní difúzní tloušťkou Isover VARIO. Jedná o problematiku materiálového 
řešení parotěsnicí vrstvy, předmětem měření tedy byla hodnota relativní vlhkosti 
právě za touto vrstvou. 

 
Graf 8) Průběh relativní vlhkosti vzduchu (značeno RH) za parotěsnicí vrstvou 

v případě jejího řešení jako OSB deska, OSB deska s latexovým nátěrem  
a parobrzda Isover Vario včetně relativní vlhkosti ve vnějším a vnitřním prostředí 

Při porovnání průměrné relativní vlhkosti vzduchu za materiálově rozdílnou 
parotěsnicí vrstvou stanovené na základě 7 denního měřícího cyklu jsou patrny 
dlouhodobě nižší hodnoty relativní vlhkosti za folií s proměnnou ekvivalentní 
tloušťkou. Naopak nejvyšší relativní vlhkost se nachází v difúzně uzavřené 
konstrukci s tradiční foliovou parozábranou, která byla do srovnání pro úplnost 
zařazena také. Průměrné hodnoty za OSB deskou bez latexového nátěru a za OSB 
deskou opatřenou nátěrem se liší pouze o 0,03 %. 

Jelikož foliová parobrzda Isover Vario pracuje s proměnnou ekvivalentní 
difúzní tloušťkou, která se mění na základě tlakových změn vnitřního a vnějšího 
prostředí, je velmi obtížné přesně popsat vlhkostní děje právě za touto vrstvou. 
Oproti tradiční OSB desce, užívané v difúzně otevřených skladbách, průběh 
vlhkosti reflektuje parametry vnějšího vzduchu s drobnými výkyv vlivem změn 
parametrů foliové parobrzdy.  
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Dlouhodobě vyšší hodnota relativní vlhkosti za parozábranou v difúzně 
uzavřené skladbě, oproti výsledným hodnotám ve skladbě difuzně otevřené, je 
způsobena odlišnými parametry z pohledu šíření vlhkosti materiálů za 
monitorovaným místem směrem do exteriéru. Za parozábranou je realizována 
tepelná izolace mezi dřevěnými sloupky z minerálně vláknitých desek a opatřena 
z vnější strany kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z desek EPS. 
Oproti difúzně otevřené skladbě, kde jsou použity pouze vláknité izolace, je 
expandovaný polystyren difúzně méně propustný a dochází tedy ke shromažďování 
a nárůstu vlhkosti ve skladbě. Ta je do ní dotována vlivem atmosférických změn, 
jak bylo uvedeno výše. V případě difúzně otevřené skladby dochází ke snižování 
vlhkosti rychleji, jelikož je celá skladba směrem do exteriéru difúzně propustná.  
 
5.2. SIMULA ČNÍ METODA 

Pro simulační metodu byl zvolen software WUFIPro umožňující dynamicky 
simulovat šíření tepla a vlhkosti ve stavebních konstrukcích.  

V rámci disertační práce byly takto řešeny dvě skladby obvodové stěny 
dřevostavby, a to difúzně uzavřená skladba s foliovou parozábranou (podrobně 
skladba S1, tab. 18 v disertační práci) a difúzně otevřená skladba s parotěsnicí 
vrstvou tvořenou OSB deskou (podrobně skladba S5, tab. 22 v disertační práci). 

Byla provedena Analýza rizika růstu plísní Mold Growth Risk, na jejímž 
základě byla konstrukce zatříděna do jedné ze sedmi skupin vyjádřené indexem 
rizika růstu plísní M (problematika MGR podrobně popsána v disertační práci na 
str. č. 35). Pro okrajové podmínky byly použity hodnoty z referenčního 
klimatického roku ČR pro možnost hodnocení ročního časového úseku.  

Na základě výsledků simulace lze zatřídit obvodové konstrukce S1 a S5 do 
kategorie 0 – bez rizika, jelikož hodnota indexu M dosáhla maxima M = 0,0050 (-). 
Analýza zohledňující změnu typu povrchu uvedena v disertační práci na str. 122. 

 

Obr. 9) Index rizika růstu plísní M stanovený pro konstrukce S1 a S5, vnitřní 
povrch definován jako materiál náchylný, software WUFIPro s doplňkem 
WUFIBio, referenční klimatický rok ČR, zatříděno do skupiny M = 0 (bez rizika) 
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5.3. KOMPARACE EXPERIMENTÁLNÍHO M ĚŘENÍ A SIMULACÍ 

Pro ověření naměřených hodnot bylo provedeno srovnání experimentálního 
měření realizovaného na Experimentální dřevostavbě EXDR1 a simulací 
vytvořených v programu WUFI Pro. Pro porovnání byla zvolena difúzně uzavřená 
skladba s foliovou parozábranou a difúzně otevřená skladba s parotěsnicí vrstvou 
tvořenou OSB deskou. 

Průběhy teplot za parotěsnicí vrstvou (PE folií i OSB deskou) naměřené na 
reálném objektu jsou při zadání totožných parametrů vnitřního a vnějšího vzduchu 
téměř shodné s výsledky softwarové simulace. Rozdíl mezi měřením a simulací je 
v průměru 0,46 °C pro teplotu za parozábranou a 0,60 °C za OSB deskou. 

U skladeb S1 i S5 lze naopak pozorovat nesoulad v průběhu relativní vlhkosti 
za parotěsnicí vrstvou, ačkoli byly opět zvoleny totožné okrajové podmínky. 
Průměrný rozdíl relativních vlhkostí zjištěných měřením a simulační metodou je 
v případě PE folie 7,81 % a 5,80 v případě OSB desky, avšak maxima rozdílu 
dosahují až k 27 % pro folie a 13 % pro OSB desky.  

Při simulacích zohledněna teplota a relativní vlhkost a tlak vzduchu v interiéru 
a exteriéru, radiace, srážkové úhrny, avšak není uvažováno s vlivem netěsností. 

Komparace průběhů teplot a relativních vlhkostí vzduchu v případě 
experimentálního měření a simulací jsou uvedeny v grafech č. 37 – 40 v disertační 
práci.  Pro názornost je zde uveden pouze graf č. 9 Porovnání průběhu relativních 
vlhkostí vzduchu v případě experimentálního měření a simulace pro místnost 1R. 

 
Graf 9) Porovnání průběhu relativní vlhkosti vzduchu v interiéru, exteriéru a 

za parotěsnicí vrstvou (ozn. RH) v případě experimentálního měření a simulace 
v programu WUFI, místnost 1R s difúzně uzavřenou skladbou obvodové stěny 
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6. ZÁVĚRY PRO TECHNICKOU PRAXI 

Ověření použitelnosti dřevěných prvků a prvků z materiálů na bázi dřeva ve 
skladbách obvodových stěn dřevostavby z pohledu jejich vlhkostního chování 

V rámci experimentálního monitoringu vlhkosti dřevěných prvků a materiálů 
na bázi dřeva bylo zjištěno, že hodnoty vlhkosti nepřekročily mez 10 %. Pro 
použití dřevěných prvků je nepřípustné, aby se jejich vlhkosti zvýšila nad hodnotu 
20 %, což bylo ověřeno právě dlouhodobým měřením. Pro dřevěné prvky 
zabudované do konstrukcí je bezpečná mezní hodnota vlhkosti stanovena na 15 – 
20 %, a to především z důvodu ochrany před napadením dřevokaznými škůdci. 
Průměrná naměřená vlhkost 9 % tedy zaručuje přirozenou ochranu dřeva, která 
ovšem musí být vždy doplněna splněním základních konstrukčních zásad při 
návrhu i provádění. Mezi tyto zásady patří například to, že dřevěný materiál by měl 
být založen nejméně 300 mm nad zemí (doporučeno 500 mm), dále je vhodné 
navrhovat přesahy střech, nebo volit vhodný typ dřeviny pro dílčí části konstrukcí. 

Komparace difúzně otevřené a difúzně uzavřené skladby obvodové stěny 
dřevostavby 

Na základě výsledků experimentálního měření provedeného na objektu 
experimentální dřevostavby EXDR1 nelze jednoznačně stanovit, zda je 
z dlouhodobého hlediska vhodnější difúzně uzavřená nebo difúzně otevřená 
skladba obálky budovy.  Za předpokladu kvalitního technologického provedení 
konstrukcí, především dílčích detailů a s důrazem na volbu každého prvku skladby 
konstrukce splňují oba typy konstrukčního řešení požadavky na šíření vlhkosti 
konstrukcí i požadavky z pohledu kondenzace vodní páry v konstrukci. Dále 
nebyla v obou typech konstrukcí prokázána zvýšená vlhkost dřevěných prvků, ani 
prvků z materiálů na bázi dřeva. 

Vlastnosti parotěsnicí vrstvy (difúzního retardéru) v případě difúzně otevřené 
skladby (OSB desky) 

V případě difúzně otevřené skladby se jako difúzní retardér – parobrzda - 
nejčastěji používá OSB deska. Ovšem díky technickému pokroku je v současné 
době možno využít materiály na odlišné bázi, mezi které se řadí především foliové 
izolace s proměnnou ekvivalentní difuzní tloušťkou. 

Pro porovnání byli tedy zvoleni 3 zástupci parobrzd, a to OSB deska, OSB 
deska doplněná latexovým nátěrem a foliová parobrzda s proměnnou ekvivalentní 
difúzní tloušťkou. Jelikož parotěsnicí vrstva slouží ve skladbě k redukci množství 
vodní páry proudící do konstrukce a jejíž nežádoucí množství by tuto konstrukci 
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mohlo negativně ovlivňovat, byla monitorována hodnota relativní vlhkosti právě 
v místě za parotěsnicí vrstvou ve skladbě obvodové stěny.  

V rámci komparace OSB desky a OSB desky s dvojitým latexovým nátěrem 
bylo při dlouhodobém měření zjištěno, že rozdíl průměrných hodnot relativní 
vlhkosti vzduchu za parobrzdou nedosahuje ani 1%. Naopak v případě foliové 
parobrzdy s proměnnou ekvivalentní tloušťkou je průměrná relativní vlhkost o 5% 
nižší, než u OSB desek, což je způsobeno lepšími parametry materiálu z pohledu 
šíření vlhkosti konstrukcí. Aplikace latexového nátěru naopak nemá zásadní vliv 
na výrazné zvýšení difúzního odporu materiálu. 

Optimalizace skladby obvodové stěny dřevostavby 

Pro omezení vniku vodní páry do konstrukce ze strany interiéru v zimním 
období je do konstrukcí aplikována vždy vrstva s velkým difúzním odporem. Jak 
bylo zjištěno v rámci experimentálních měření, tato parotěsnicí vrstva dostatečně 
zabezpečuje konstrukci, avšak je třeba ochránit konstrukci i před atmosférickými 
vlivy. Při průměrných tepelně vlhkostních podmínkách se hodnota relativní 
vlhkosti ve skladbě konstrukce může pohybovat kolem hodnoty 30%, ale při 
zvýšené vlhkosti a snížené teplotě exteriéru může být tato hodnota podstatně vyšší. 

Při exteriérových teplotách pohybujících se okolo 0°C může nastat i situace, 
kdy vlhkost v konstrukci přesáhne 90% a teplota rosného bodu v totožné části 
konstrukce bude téměř na úrovni teploty v konstrukci.  Následně může docházet 
k negativním jevům, jako je kondenzace uvnitř konstrukce. 

Řešením by byl návrh skladby konstrukce včetně vrstvy zamezující pronikání 
atmosférických vlivů do konstrukce z exteriéru. 

Řešení konstrukčních detailů z pohledu šíření vlhkosti obálkou a její 
vzduchotěsnosti 

Problematika vzduchotěsnosti obálky budovy je velmi úzce spjata s řešeným 
tématem šíření vlhkosti. K typickým netěsnostem v obálce budovy patří zejména 
neutěsněné prostupy TZB, defekty parozábrany, neutěsněné spáry mezi stavebními 
dílci, nevzduchotěsné spáry výplní stavebních otvorů apod.  Důsledkem těchto vad 
může být především zvýšená tepelná ztráta budovy, zvýšené riziko kondenzace 
uvnitř konstrukce způsobené intenzivním transportem vlhkosti, nebo průnik 
srážkových vod. Tyto procesy vedou k urychlení degradačních procesů v okolí 
netěsnosti a snížení životnosti celé konstrukce, snížení kvality vnitřního prostředí 
vlivem proudícího chladného vzduchu, nebo snížení kvality vnitřního prostředí v 
důsledku ochlazení vnitřního povrchu v místě netěsnosti. Proto je třeba tyto vady 
eliminovat již v průběhu návrhu konstrukčního řešení.  
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7. MOŽNOSTI DALŠÍHO VÝZKUMU 

Monitoring skladeb konstrukcí s odlišným materiálovým řešením 

Disertační práce byla zaměřena na komparaci skladby obvodové stěny 
dřevostavby řešené jako difúzně otevřená a uzavřená. Dílčí materiály použité 
v konstrukcích byly zvoleny na základě výskytu v realizovaných objektech a také 
ceny v době řešené projektu. V současnosti je možno využít celou řadu tepelných 
izolací vhodnějších pro použití ve dřevostavbách než EPS, jako například 
dřevovláknité izolace.  

Bezpochyby zajímavým se jeví srovnávací měření následujících skladeb: 

� difúzně otevřená skladba obvodové stěny s provětrávanou skládanou fasádou, 
� difúzně otevřená skladba obvodové stěny s provětrávanou fasádou 

s celoplošným opláštěním deskami na bázi cementu se stěrkovou omítkou, 
� difúzně otevřená skladba s kontaktním zateplovacím systémem na bázi 

dřevovláknité izolace se stěrkovou omítkou. 

Monitoring difúze vodních par do obvodových konstrukcí dřevostaveb 
v průběhu celého klimatického roku 

Předložená disertační práce řeší chování obvodových konstrukcí dřevostaveb o 
různých skladbách pouze v zimním období. Pro komplexní hodnocení konstrukcí 
by bylo vhodné rozšířit jejich sledování o přechodné období v rámci klimatického 
roku, tedy období, kdy se často mění směr difuze vodní páry a ta neproudí tedy 
pouze z interiéru do exteriéru, jako je tomu v zimním období. Hlavním důvodem 
rozšíření monitorovacího období je to, že vady a nedostatky v rámci návrhu i 
realizace staveb (nejčastěji plísně v interiérech) se často projevují právě již 
v přechodném období. 

Monitoring difúzn ě otevřených konstrukcí s vrstvou odolnou proti působení 
povětrnostních vlivů umístěnou na straně exteriéru 

Na základě výsledků monitoringu konstrukcí v zimním období se jako jedna z 
možností v řešení skladby konstrukcí jeví aplikace vrstvy odolné proti působení 
povětrnostních vlivů na stranu exteriéru. Tento předpoklad je ovšem nezbytně 
nutné ověřit experimentálním měřením. 

Varianty umístění a použití OSB desek v konstrukci: 

� Umístění jedné desky s vysokým difúzním odporem na interiérovou stranu 
nosné konstrukce, deska plní současně parotěsnicí funkci; 

� Umístění jedné desky s nízkým difúzním odporem na exteriérovou stranu 
nosné konstrukce, na straně interiéru je nutno umístit parotěsnicí folii; 

� Kombinace dvou desek, na interiérové straně deska s vysokým difúzním 
odporem, na exteriérové straně deska s nízkým difúzním odporem. 
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Vliv nevhodného technického provedení parotěsnicích vrstev a vzduchotěsné 
obálky na funkčnost a trvanlivost konstrukce jako celku 

Na základě výsledků experimentů lze prohlásit, že řešené konstrukce 
nevykazují zásadní nedostatky z pohledu šíření vodní páry konstrukcí a nedochází 
v nich tedy k nežádoucímu nárůstu vlhkosti, ať už relativní vlhkosti vzduchu, nebo 
rovnovážné vlhkosti v materiálech na bázi dřeva, což jsou jedny ze zásadních 
parametrů ovlivňujících stavbu i její dílčí části z pohledu trvanlivosti a 
dlouhodobého bezproblémového užívání. 

Toto kvalitní provedení s důrazem na řešení každého detailu a napojení dílčích 
vrstev nelze bohužel při realizaci objektu vždy zaručit. Proto by bylo vhodné 
stanovit, jak velký vliv na konstrukci jako celek nebo její dílčí části má nekvalitní 
provedení parotěsnicí vrstvy. Jelikož hlavní snahou u lehkých konstrukcí je 
zabránit vniku nežádoucí vodní páry do konstrukce, nebo její množství redukovat 
na předem stanovenou úroveň, která nebude konstrukci ani její části ohrožovat. 

Vliv materiálu tepelné izolace v systému ETICS na charakteristiku teplotních 
a vlhkostních kmitů 

Experimentální měření prokázalo vliv materiálového řešení zateplovacího 
systému na hodnoty fázového posunu vlhkostního kmitu. V různých variantách, ať 
už barevných nebo materiálových, lze řešit také samotnou omítku u systémů 
ETICS. Jelikož různé materiály tepelných izolací disponují odlišnými 
charakteristikami z pohledu tepelné jímavosti a šíření vlhkosti materiálem, dochází 
k rozdílným průběhům teplotních a vlhkostních kmitů v jednotlivých skladbách.  

Tento předpoklad je vhodné ověřit experimentálním měřením a studiem 
jednotlivých procesů na skupině konstrukcí s rozdílnými materiály tepelné izolace: 

� Kontaktní zateplení z minerálně vláknitých desek s kolmými vlákny; 
� Kontaktní zateplení z minerálně vláknitých desek s rovnoběžnými vlákny; 
� Kontaktní zateplení z dřevovláknitých lisovaných desek; 
� Kontaktní zateplení z desek na bázi konopí. 

Monitoring difúze vodních par obálkou budovy staveb se vzduchotechnikou 

Při použití vzduchotechnických jednotek s běžnými křížovými, deskovými 
rekuperačními výměníky nemusí být vždy zajištěna dostatečná relativní vlhkost, 
která se může běžně pohybovat i pod hranici 30 %. Tyto okrajové podmínky 
mohou zapříčit změnu směru difúze vodních par vlivem rozdílu parciálních tlaků i 
v období s nízkými exteriérovými teplotami a vysokou vzdušnou vlhkostí. Proto je 
důležité věnovat také pozornost studiu takovýchto procesů v klimatických 
podmínkách střední Evropy. 



 

  

  Optimalizace návrhu moderních nízkoenergetockých dřevostaveb

 

32

8. POUŽITÁ LITERATURA 

[1] FICENEC, J., VERTAL, M.: Numerická analýza hygrotermálních jevů ve 
stavebních konstrukcích, Juniorstav 2007, Brno 

[2] HALAHYJA, Martin, Ján FEHÉR a Pavel HYKŠ. Stavebná tepelná 
technika, osvetlenie a akustika. Bratislava: Nakladatelstvo ALFA, 1970, 
432 s. 

[3] ČSN 73 0540 – 3: Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty 
veličin (listopad 2005). Praha: Český normalizační institut, 2005 

[4] VAVERKA, J. a kolektiv: Stavební tepelná technika a energetika budov, 
Brno: Vutium, 2006, ISBN 80-214-2910-0. 

[5] ČSN 73 1702 Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných konstrukcí – 
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby a normou, Praha: Český 
normalizační institut, 2005 

[6] ŠTEFKO, Jozef; REINPRECHT, Ladislav; KUKLÍK, Petr. Dřevěné stavby: 
Konstrukce, ochrana a údržba. Bratislava: JAGA GROUP, spol. s.r.o., 
2009. 196 s. ISBN 978-80-8076-080-9. 

[7] VAVERKA, Jiří; HAVÍŘOVÁ, Zdeňka; JINDRÁK Miroslav a 
kol.  Dřevostavby pro bydlení. První vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 
2008. 380 s. ISBN 978-80-247-2205-4. 

[8] HAVÍŘOVÁ Z., Konstrukce dřevostaveb s difúzně otevřeným stěnovým 
systémem. Časopis Stavebnictví. 2014 [cit. 2014-11-28]. Dostupné z: 
http://www.casopisstavebnictvi.cz/konstrukce-drevostaveb-s-difuzne-
otevrenym-stenovym-systemem_N3191 

[9] ČSN EN 300:2006 Desky z orientovaných plochých třísek (OSB) - Definice, 
klasifikace a požadavky, Praha: Český normalizační institut, 2006 
 

 
9. ABSTRACT 

This Doctoral thesis is focused on optimizing the design of modern wooden 
structures. Because this theme is very comprehensive, the work analyzes the 
distribution of moisture through the building envelope in detail. 

In the introduction are summarizes the knowledge of the physical processes in 
the constructions, there are also the properties of wood as a material and basic 
information about system of timber structures.  

The next section describes used methodology and experimental measurements 
realized on an experimental timber house EXDR1. There is specified the principle 
of measurement based on the SWOT analysis, the use measuring devices or 
possible solutions in the field of numerical modeling too. 

Main results and conclusions of the dissertation for technical practice 
including possibilities of further research are summarized in the final section. 
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