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ABSTRAKT:  

Tepelný most se vyskytuje v obalových konstrukcích a je nežádoucí z hlediska projevů v 

interiéru objektu. Pokud není na konstrukci dostatečná vnitřní povrchová teplota, začne na 

povrchu kondenzace vodní páry a růst plísní za daných okrajových podmínek tj. teplota a 

relativní vlhkost vnitřního vzduchu. Jak lze tomuto jevu zabránit v rámci projektu a výstavby a 

nebo až v rámci návrhu následných opatření. Budou uvedeny příklady termodiagnostiky, 

modelování teplotního pole a eliminace tepelných mostů. 

ABSTRACT: 

Thermal bridge occurs in envelope structures and is undesirable in terms of signs inside the 

building. If the construction is not sufficient internal surface temperature begins to surface 

water vapor condensation and mold growth under the given boundary conditions, ie 

temperature and relative humidity of indoor air. How can I prevent this phenomenon within 

the project and construction or in the proposal to follow up. Examples will be given by 

thermovision method diagnostic, modeling of temperature field and the elimination of thermal 

bridges. 
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 Úvod 1

Vývoj posuzování prostupu tepla obalovými konstrukcemi z hlediska tepelné techniky budov 

a vnitřních povrchových teplot má dlouhou historii a je vlastně základem tohoto stavebního 

podoboru. Kromě dlouho platného pravidla v minulosti z doby Marie Terezie, kdy se 

považovala za dostatečnou konstrukci stěna z plných cihel o tloušťce 30 cm a okno 

s jednoduchým zasklením, se ve druhé polovině minulého století začali postupně požadavky 

na obalové konstrukce zpřísňovat. Poslední novelizace proběhla v listopadu roku 2011, kdy 

došlo ke změně normy, která nastolila novými parametry cestu k domům s téměř nulovou 

spotřebou. 

V roce 1994 byla provedena novelizace normy ČSN 730540 Tepelná ochrana budov (čtyři 

části), kde došlo ke změnám uvedených parametrům, které mají blíže již k současným 

požadavkům. Především se jedná o navýšení součinitele prostupu tepla U, kde byl požadavek 

na obvodovou stěnu U=1,5Wm
-2

K
-1

 (cihelný ekvivalent). Nejnižší vnitřní povrchová teplota 

byla požadována pro okrajové podmínky vnitřního prostoru ai=21°C,i=60% ve výši kolem 

14°C dle dalších přirážek. Přechozí vývoj z hlediska požadavku na prostup tepla 

konstrukcemi, měl tendenci neustále zpřísňovat normové hodnoty. Jak je uvedeno na grafu 1, 
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hodnota UN (tehdy „k“ a také Tepelný odpor „R“) se postupně snižuje ze 1,50 (cihelný 

ekvivalent) až na současných 0,30 Wm
-2

K
-1

 . 

 

Graf č. 1 – Generace vývoje požadavku na prostup tepla stěnou 

Graph No. 1 – Generation of transmition heat coefficient of wall 

Stavební konstrukce musí být navrhovány tak, aby byl zajištěn požadovaný součinitel 

prostupu tepla. Kromě tohoto základního požadavku musí v zimním období konstrukce, tj. 

stěny, střechy, stropy, podlahy i výplně otvorů (rámy i výplň mezi nimi) v prostorech 

s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu i  60% vykazovat v každém místě vnitřní povrchovou 

teplotu si (fRsi – teplotní faktor) takovou, aby nedocházelo k povrchové kondenzaci vodní 

páry a k růstu plísní. Musí být splněna podmínka pro Nejnižší vnitřní povrchovou teplotu.: 

      fRsi  fRsi,N   (si  si,N) 

 

Obrázek č. 2 – Dvojrozměrné teplotní pole okna 

Picture No. 2 – 2D thermal field of window 

 Nejnižší vnitřní povrchová teplota 2

si,N je  požadovaná hodnota nejnižší vnitřní povrchové teploty, ve °C, stanovená kritickou 

teplotou. V současnosti se vyjadřuje teplotním faktorem fRsi (-).  

R

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

I.
II.

III.
IV.

V.

H
o

d
n

o
ty

 R
,k

 

Generace 

R

k



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

20. - 21. 1. 2012 v Brně  

 257 

Problémy se zajištěním požadované vnitřní povrchové teploty u tzv. kritických stavebních 

detailů, jako jsou průběžné obvodové trámy, nadpraží oken, nadzákladové zdivo 

nepodsklepených budov apod. 

Tepelná vazba u okenních výplní se zobrazuje podobně jako tepelný most, jako na obr. 3, kde 

je znázorněno ostění okna. Zvýšený teplotní tok je přítomen na linii ostění-rám, kde se 

nachází ostění a také na okraji zasklení, kde se nachází distanční rámeček, který je tepelně 

vodivější než okolní části rámu. Kovové kování v koutu zvyšuje únik tepla, protože prochází 

velkou částí rámu okna až do výztuhy uprostřed rámu a způsobuje prochlazení konstrukce. 

Současně zhoršuje situaci fakt, že přilehlá stěna je z plných cihel. Distanční rámeček zasklení 

je kovový - nerezový a pro kvalitní okna je již nedostatečný. 

 

 

Obrázek č. 3 – Termogram okna 

Picture No. 3 – Thermogram of window 

 

Na termogramu obr. 4 je znázorněna část podlahy a stěny jako tepelně neizolovaná 

konstrukce (tmavá barva). Jedná se o podlahu nad prosklenou lodžií, kde ovšem klesá teplota 

vzduchu v zimním období pod bod mrazu. Tato závada vytváří silnou tepelnou nepohodu při 

pobytu osob v této zóně. Uživatelka si stěžovala na tento jev provozovateli, ale ten „uvěřil“ a 

začal řešit situaci, až pro provedení termovizního snímkování a zobrazení rozdílu teplot. 
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Obrázek č. 4 – Termogram chladné podlahy 

Picture No. 4 – Thermogram of cold floor 

 Závěr  3

Základní požadavky z hlediska tepelně technických vlastností konstrukcí spoluzajišťují 

tepelnou pohodu vnitřního prostředí. Splnění požadavku na prostup tepla neznamená ochranu 

konstrukce před rizikem povrchové kondenzace, ale jen ochrání nadměrnou ztrátu tepla. Pro 

zajištění vyhovující Nejnižší vnitřní povrchové teploty je třeba provést ověření např. pomocí 

dvojrozměrného teplotního pole. Za normových okrajových podmínek musí být dle ČSN 

70540-2:2011 splněny kritéria na povrchovou kondenzaci vodní páry a u neprůsvitných 

konstrukcí také na riziko růstu plísní. Většina kritických detailů v praxi není podrobena 

výpočtu ve 2D teplotním poli a není zcela jisté, zda vyhovují závazné normě, a proto je třeba 

s výhodou využít tuto výpočetní metodu predikace chování konstrukce. 

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

kompozitní materiály s vysokou schopností akumulace infračerveného záření“ a za podporu 

děkujeme. 
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