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Abstrakt 

 Tato diplomová práce se zabývá porovnáním konstrukčních řešení provádění 

tepelných izolací plochých střech z hlediska tepelné techniky. Poukazuje na možná 

konstrukční řešení z hlediska umístění tepelných izolací v ploché střeše. Ukazuji zde, 

jaké máme možnosti materiálového řešení a výhody i nevýhody jednotlivých izolačních 

materiálů. V aplikační  části  se  zabývám  návrhy nových skladeb a optimalizací 

vybraného detailu pro konkrétní vybranou střechu staršího bytového domu v Brně, kde 

jsem provedl stavební průzkum. Bylo vypracováno a zhodnoceno několik variant řešení 

dle použitého tepelného izolantu. Pro posouzení byly využity výpočtové programy 

TEPLO, AREA, CUBE3D. 

Klíčová slova 

 Plochá střecha, tepelná izolace, konstrukční řešení, prostup tepla, umístění 

izolace, kondenzace, teplotní faktor, povrchová teplota. 
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Abstract 

 This theses deals with a structural design comparison of heat insulations 

implementation in flat roofs in light of heat engineering. It also adverts to possible 

structural design in terms of heat insulations distribution in a flat roof. There are many 

materials options. I show the possibilities of material solution and also advantages and 

disadvantages of the single sealing materials at these layers. 

 In the aplication part of this thesis I deal with possible concepts of insulation and 

solution for a specific roof of an older apartment house in Brno, where I conducted a 

constructive exploration. There was developed and evaluated a few options of solutions 

considering the heat insulator used. 

 The following computational programs were used for the evaluations: TEPLO, 

AREA, CUBE3D. 

Key words 

 Flat roof, heat insulation, structural design, heat penetration, insulation placing, 

condensation, degree-day factor, surface temperature. 
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1. Úvod 

 Víme, že rok od roku jsou kladeny větší a větší nároky na úsporu energie. To se 

samozřejmě projevuje na tepelně izolačních vlastnostech staveb. 

 Záleží na výběru samotného izolačního materiálu, konstrukčního řešení a 

provedení. S tím, jsou ovšem spojeny další záležitosti, především dodržení platných 

ČSN a EN z hlediska tepelné techniky a finanční náročnost, která se odráží na volbě 

samotného izolantu. 

 Tato problematika se mi jeví jako velice zajímavá a důležitá. Vezměme si, že je 

rok 2017 a je to už 6 let, co byla vydána nynější ČSN 73 0540. Při tvorbě této práce 

jsem vycházel především z dnešních nároků na úsporu energie a zároveň způsobu řešení 

zateplení při používání hraničních požadovaných hodnot dle ČSN 73 0540 - 2 [1]. 

 V první části se budu zabývat vývojem střech a zateplení obecně. Dále se budu 

věnovat normovým hodnotám a terminologii, na základě které se dnes hodnotí stavby z 

hlediska tepelné techniky. 

 V druhé části budu obecně popisovat konstrukční varianty řešení 

jednoplášťových střech. 

 Ve třetí části následně rozeberu druhy tepelných izolantů, které lze využít na 

střešní ploché konstrukci. Bude se jednat hlavně o materiálovou charakteristiku, 

fyzikální vlastnosti a výhody i nevýhody jednotlivých materiálů. 

 V poslední části (aplikační) uplatním poznatky z teoretické části a budu hodnotit 

jeden konkrétní vybraný detail z hlediska tepelné techniky včetně možností jeho řešení a 

optimalizace v třech různých programech. Detail bude pro porovnání vyhotoven v 

několika možných variantách, které budou v závěru vyhodnoceny a porovnány. 
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2. Cíl práce 

 Cílem práce je na základě stavebního průzkumu střechy určit skutečnou skladbu 

střešního pláště a následně provést analýzu stávajícího stavu, navržené sanace a několik 

variant řešení ve zvoleném kritickém bodě (roh místnosti). 

 Zkoumaný detail byl vybrán na základě provedených sond a fotografií z 

interiéru, kde nastává plíseň spolu s povrchovou kondenzací. 

 Detail bude zkoumán dle současných norem na minimální teplotní faktor, 

relativní vlhkost v konstrukci a součinitele prostupu tepla. Dílčí plošné konstrukce 

budou ověřovány na 1D šíření tepla a námi zvolený detail ve 2D šíření tepla. Poté 

budou vybrány 2 detaily, které budou posouzeny ve 3D. 

 Nakonec budou varianty řešení vyhodnoceny z hlediska tepelné techniky, 

kondenzace a provedení. 
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3. Teoreticko-metodická část 

3.1 Literární rešerše a úvod do problematiky 

 V této práci je literární rešerše rozdělena do několika částí. První část zahrnuje 

historický vývoj plochých střech. Druhá část se zabývá normovými požadavky a jejich 

vývojem v průběhu let spolu s veličinami na posouzení konstrukce. Třetí část je tvořena 

typem konstrukčních řešení a variant plochých střech. Čtvrtá část pojednává o možnosti 

použití tepelných izolací a jejich výrobě, způsobu pokládky včetně dostupnosti na trhu a 

jejich výhodách a nevýhodách. V poslední části této rešerše bude úvod k řešení 

problému. 

3.1.1. Historie ploché střechy jako takové a její postupný vývoj 

 Podíváme-li se na dnešní budovy, ve velké míře uvidíme objekty s plochou 

střechou. Je to dáno hlavně postupně se rozvíjející architekturou a vývojem stavebnictví 

z hlediska materiálové variability. Ploché střešní konstrukce se objevují zejména u 

panelových domů, které vznikali na počátku 60. let. 

 Ploché střechy mají ale svůj původ o mnoho let zpět do minulosti. Tento vývoj 

se odehrával převážně na území Blízkého východu, to znamená Severovýchodní Afrika, 

Arábie, Malá a Střední Asie, oblast Egejského moře - Kréta, Řecko a Řím. V této 

oblasti se využívaly materiály dle toho, co podmínky a příroda nabízely. Byly to 

například pyramidy, zikkuraty a mohyly. Ovšem bez použití tehdejších kleneb nebyli 

tvůrci schopni vytvořit monumentálnější vnitřní prostor, a tak byl tento prostor zahuštěn 

sloupy a stěnami. Později se podařilo Římanům vytvořit ucelený vnitřní prostor s 

využitím kamenných stropů a střechy. V tomto období se používaly ploché střechy v 

oblastech s mírnými klimatickými podmínkami a šikmé střechy v oblastech s horšími 

klimatickými podmínkami a snadnou dostupností dřeva [2]. 

 Jako nejznámější známý příklad bych uvedl visuté zahrady královny 

Semiramidy (Obrázek 1) v Babyloně s velice bujnou vegetací, které byly dokonce 

propleteny řadou zavlažovacích povrchových kanálů. V dnešní době bychom je mohli 

zařadit mezi vegetační střechy. Dále pak mauzoleum v Halikarnassu (dnešní 
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jihozápadní Turecko), hrobku krále Kárie. Mohl bych také uvést město Jeruzalém, které 

prakticky tvořily pouze ploché střechy a velké množství teras. 

 Na našem území se převážně používaly střechy šikmé z klimatických důvodů. 

Až v době renesance se začínají i u nás objevovat ploché střechy a atika, která z 

vnějšího pohledu neumožňuje identifikaci střešní krytiny. S vývojem plochých střech 

přichází i otázky odvodu dešťové vody z konstrukce. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 V 18. století řecký lékař objevuje asfalt v podobě asfaltové horniny. V 19. století 

se začínají objevovat první předchůdci živičné krytiny, kterou dnes známe.  Zasloužil se 

o to dr. Faxa, který ohlásil vynález dehtové lepenky. V tehdejší době je to hlavní, ale 

také jediný hydroizolační materiál. Jednalo se o papírovou lepenku nasycenou dehtem, 

známou také jako térpapír. Jedna z možností byla také natírání střech horkým dehtem, 

který se na stavbách vařil v kotlích a následně roztíral po střeše. Vždy se aplikoval 

postup: nátěr horkým térem, vrstva térpapíru, nátěr, térpapír a další finální nátěr. 

 Od let 1920 - 1930, tedy v meziválečném období, se ploché střechy stávají 

neodmyslitelnou složkou moderní architektury. Mezi první průkopníky patří 

bezpochyby původem švýcarský architekt Le Corbusier, který je považován za 

největšího architekta 20. století. Navrhl totiž využívat střechy jako zahrady, aby tak 

nahradil zeleň, kterou odebral vystavěný dům místu, na němž stojí. 

 

Obrázek 1 Visuté zahrady královny Semiramidy (1) 
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 Po roce 1945 se spolu s rychlým rozvojem materiálové základny rychle rozvíjí i 

bytová a občanská výstavba. Od roku 1960 se právě na těchto stavbách začínají 

uplatňovat ploché střešní konstrukce. Na počátkách se uplatňovaly střechy 

jednoplášťové, kdy nosnou vrstvu tvořil stropní panel nad posledním podlaží a pak 

následovala spádová a zároveň tepelně izolační vrstva v podobě škvárového násypu 

nebo škvárobetonu. Poté následoval cementový potěr a povlaková krytina ze zmíněných 

dehtových lepenek. Vzhledem k rozvinutí lepenkářského průmyslu byla už možnost 

použít i modernější oxidované pásy a nátěry. 

 V sedmdesátých letech se začínají objevovat parotěsné lepenky, které 

doplňovaly skladbu na spodním líci izolačního souvrství. Nastával zde ovšem problém s 

vlhkostí ve skladbě, která se neměla kam vypařovat, kvůli difuzně uzavřeným 

povrchům. Průběhem času se do skladby přidala vrstva pěnového polystyrenu, který se 

ukládal pod spádovou vrstvu. Skladby se začaly upravovat. Spád byl vytvořen například 

vrstvou strusky nebo keramzitu. Postupně se tepelná izolace začala přesouvat až ke 

svrchní hydroizolační vrstvě. Dále byl dlouhou dobu využíván dílec "Polsid" který byl 

pro usnadnění práce tvořen pěnovým polystyrenem s vrchní plochou opatřenou 

asfaltovým pásem. V té době nebyl ještě polystyren stabilizovaný.  Stabilizační proces 

je zajištěn především uskladněním dílců po výrobě a blok se tak může stabilizovat 

(odležet). To znamená, že desky díky nestabilizaci a předčasnému nařezání měnily svůj 

objem a zmenšovaly se. To vedlo ke smršťování a poruchám ve svrchní hydroizolační 

vrstvě, kde docházelo k trhlinám a prasklinám. 

  V tomto období se také představují střešní pláště s obrácenou skladbou (střechy 

inverzní) využívající extrudovaný polystyren. Hydroizolační vrstvu tvořily oxidované 

asfaltové pasy. Začaly se ovšem objevovat i modifikované asfalty a izolace na bázi PVC 

a pryží. 

 Vyvíjejí se i různé typy dvouplášťových střech, kde jednotlivé pláště odděluje 

větraná vzduchová vrstva, která odváděla případnou vlhkost mimo konstrukci. Tepelná 

izolace byla umístěna ve spodním plášti, pokládala se na stropní konstrukci a byla 

tvořena převážně z vláknitých materiálů ve formě rohoží. Horní plášť zpočátku tvořil 

železobeton nebo keramické tvarovky, které byly podpírány sloupky. V průběhu let a 

spolu s vylehčováním konstrukcí se vylehčoval i vrchní plášť, a tak se přešlo na dřevěné 
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vaznice kombinované s krokvemi, které byly společně podpírané zděnými sloupky. 

Odvodnění bylo zajištěno mezistřešními žlaby, zaatikovými žlaby, vpusťmi nebo 

odvody vně do žlabů a svodů. 

 Od 90.let se hromadně rozšířila materiálová základna a s tím souvisí i větší 

požadavky pro tepelné podmínky. Začínají se tak měnit skladby navrhovaných střech. V 

současnosti rozhoduje o návrhu střešní konstrukce hlavně konstrukční řešení a volba 

technologie. Ovšem z nynějšího pohledu to vzhledem k široké nabídce jak materiálů, 

tak technologií není jednoduché. Návrh celé střešní konstrukce se odvíjí hlavně od 

požadavků na využití [2]. 

 Většině nezasvěcených lidí se zdá toto téma jednoduché díky vizuálnímu a 

konečnému pohledu na danou konstrukci. Zdání ovšem klame a je zde spoustu faktorů, 

které ovlivňují správnost provedení. Osobně jsem se setkal s případy, kdy jsme při 

rekonstrukcích střešních plášťů nacházeli spoustu nedostatků jako například neznalost 

technologií, nesprávnost detailních provedení a dokonce chybějící části výrobků. 

 

Obrázek 2 - a) Absence rohových  profilů na vnitřní straně atiky.  Působením klimatických a 

povětrnostních podmínek se vrchní izolace posunula a tvoří překážku pro odvod vody. b) Detailní 

provedení hydroizolace u ocelové konstrukce vystupující z konstrukce. (špatné řešení vlevo, 

správné vpravo). 

 Stanou se ovšem i případy, kdy za nesprávnost nemůže vyloženě realizační 

firma, ale výrobce. Například u výroby stabilizačního pěnového polystyrenu. V dnešní 

době vzhledem k veliké poptávce na trhu a množství objednávek se polystyrenové dílce 
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nestačí dodávat v předepsaných intervalech a stabilizační proces se tak odbývá. Později 

dochází díky působení klimatických podmínek ke smršťování materiálu a vyváří se tak 

mezery mezi deskami, což vede ke tvorbě tepelných mostů. 

 Pokud jsou tedy konstrukce plochých střech navrhnuté a realizované kvalitně, 

vykazují potřebnou spolehlivost a mohou velmi dobře doplňovat architektonický záměr 

dané budovy a velmi zpříjemnit naše prostředí. 

3.1.2. Normové požadavky  

Tepelně technické požadavky od roku 1992 do roku 2005 

 Poprvé se tepelně technické požadavky na základní konstrukce budovy 

formulovaly v ČSN v podobě "Výpočet tepelných ztrát budovy při navrhování 

ústředního vytápění". V období 1954 až 1961 se připravovala nová samostatná tepelně 

technická norma ČSN 73 0540 "Navrhování stavebních konstrukcí z hlediska tepelné 

techniky", která byla vydána v roce 1962 s platností od roku 1963. Zanedlouho byla 

připravena její revize ČSN 73 0540 " Tepelně technické vlastnosti stavebních 

konstrukcí"  s platností od roku 1965. 

 Po třinácti letech byly v roce 1977 vydány nové přísnější požadavky v ČSN 73 

0540 "Tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov. Názvosloví. Požadavky a 

kritéria"  které vstoupily v platnost od roku 1978. V této normě se kromě vlastností 

konstrukcí začíná objevovat i hodnocení letní a zimní tepelné stability, spotřeba energie 

na vytápění a ekonomická tloušťka tepelných izolací. Tato norma byla připravována od 

roku 1972, kdy bylo třeba reagovat na energetickou krizi v 70. letech spojenou s těžbou 

a vývozem ropy. Požadavky bylo tedy třeba zpřísnit a zkompletovat [4] 

 V letech 1980, 1983 a 1986 byly v normách provedeny drobnější změny a v roce 

1992 přišla poslední změna s přísnějšími požadavky. Později roku 1994 vyšla nová 

česká norma, která byla členěna do několika částí: 

 ČSN 73 0540-1 „Tepelná ochrana budov. Část 1 – Termíny a definice" 

 ČSN 73 0540-2 „Tepelná ochrana budov. Část 2 - Funkční požadavky" 
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 ČSN 73 0540-3 „Tepelná ochrana budov. Část 3 - Výpočtové hodnoty 

veličin pro navrhování a ověřování" 

 ČSN 73 0540-4 „Tepelná ochrana budov. Část 4 - Výpočtové metody pro 

navrhování a ověřování" 

 V roce 1995 byl přijat soubor rozsáhlých změn tepelně technických norem 

(výpočtových, zkušebních a výrobkových), které v té době byly oproti našim hodně 

podrobné a stále se měnící. Tyto normy jsme jako člen evropské normalizační komise 

povinni přejímat do systému českých technických norem jako ČSN EN ISO. 

 V roce 2002 tedy vychází nová norma jako ČSN 73 0540-2 "Tepelná ochrana 

budov - Část 2: Požadavky", kde kromě zpřísnění požadavků na prostup tepla zde došlo 

ke změně stavebně energetického požadavku vyjádřeného energetickým štítkem budovy 

spolu se stupněm energetické náročnosti. 

 V letech 2003 - 2005 s přijímáním a zohledněním dalších evropských norem 

dochází k revizi základních technických norem. K další změně tedy došlo roku 2005, 

kde se poprvé objevily požadavky na lineární bodové činitele prostupu tepla a tepelných 

vazeb mezi konstrukcemi, doplnily se požadavky na součinitele prostupu tepla. 

Upravily se požadavky na průvzdušnost konstrukcí a nově byl formulován i požadavek 

na energetické vlastnosti budovy [4]. 

 

1962 1965 1977 1992 1995 2002 2005 

Hodnoty Požadované Pož. Dop. Pož. Dop. Pož. Dop. 

U 
W/(m2*K) 

0,67 0,67 0,51 0,33 0,32 0,23 0,24 0,16 0,24 0,16 

R 
m2*(K/W) 

1,28 1,28 1,80 3,00 3 4,35 4,03 6,11 4,03 6,11 

 

Tabulka 1 - Tepelný odpor a součinitel tepelné vodivosti pro ploché střešní konstrukce (3) 

 

 Nutno dodat, že od počátku se neprůsvitné stavební konstrukce posuzovaly na 

tepelný odpor R až do roku 2002, kdy hlavní změnou bylo zavedení součinitele postupu 

tepla U jako hodnotící požadavek pro neprůsvitné konstrukce. Proto jsou hodnoty v 

tabulce a v grafu před rokem 2002 přepočítány i na hodnotu součinitele prostupu tepla. 
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Graf 1 - Znázornění tepelného odporu a součinitele tepelné vodivosti dle jednotlivých let (3) 

 

3.1.3 Okrajové podmínky pro výpočty a požadavky 

 Okrajové podmínky tvoří jakousi základnu pro veškeré výpočty týkající se 

tepelně technického posouzení a difuze vodní páry. Jedná se o teplotní rozdíl mezi 

interiérem a exteriérem. 

 Do standardních okrajových podmínek pro vnější prostředí zahrnujeme: teplotu, 

vlhkost, lokalitu a nadmořskou výšku. 

3.1.3.1 Teplota vnějšího vzduchu 

 Základní a nejvíce navrhovanou hodnotou pro určení teploty je návrhová teplota 

venkovního vzduchu v zimním období, která se dle ČSN 730540-3 určí v závislosti na 

zeměpisné poloze a nadmořské výšce hodnoceného objektu. Vztah, který nám stanoví 

výslednou návrhovou teplotu venkovního vzduchu zní: 

                  
     

   
 

Vztah 1 - Návrhová teplota vnějšího vzduchu [°C] (4) 

 Kde  e,100 je základní návrhová teplota venkovního vzduchu v nadmořské 

výšce v dané teplotní lokalitě udaná ve °C    e,100 je teplotní gradient v dané teplotní 

lokalitě ve °C a h je nadmořská výška úrovně ±0,000 objektu v dané lokalitě udaná v m.  
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Výsledná hodnota z tohoto vztahu se zaokrouhluje vždy směrem dolů na nejbližší celé 

číslo (např. -14,381 se zaokrouhlí na -15) [5]. 

 Teplotní lokality České republiky jsou rozloženy do čtyř oblastí, které nám 

pomáhají určit základní návrhovou teplotu venkovního vzduchu. 

 

Obrázek 3 - Teplotní oblasti České republiky v zimním období (5) 

Olast Základní návrhová teplota Teplotní gradient 

1 -12 -0,5 

2 -14 -0,3 

3 -16 
-0,2 

4 -18 
 

Tabulka 2 - Přehled hodnot (6) 

 

3.1.3.2 Relativní vlhkost vnějšího vzduchu 

 Pro všechny teplotní oblasti lze také stanovit návrhovou relativní vlhkost 

vnějšího vzduchu ze vztahu: 

   
            

        
 

Vztah 2 - Návrhová relativní vlhkost vnějšího vzduchu [%] (4) 
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 Kde  e je základní návrhová teplota venkovního vzduchu. Návrhová relativní 

vlhkost v zimně se uvažuje hodnotou 100 % dle ČSN ISO 13788. Při výpočtu lze použít 

tento vztah nebo brát v úvahu průměrné měsíční relativní vlhkosti podle Českého 

hydrometeorologického ústavu. 

 Návrhové teploty a relativní vlhkosti venkovního vzduchu se používají při 

výpočtech minimální vnitřní povrchové teploty, hodnocení difuze vodních par 

konstrukcí a při stanovení požadavků na součinitel prostupu tepla [5]. 

3.1.3.3 Vnitřní prostředí 

 Teplota vnitřního prostředí se do tepelně technických výpočtů zavádí pomocí 

dvou veličin. Pomocí návrhové vnitřní teploty, která zahrnuje teplotu vzduchu v 

místnosti a vliv povrchových teplot ohraničující konstrukci, tedy jak ze strany 

exteriérové, tak ze strany interiérové. V evropské normě se tato teplota označuje jako 

teplota suchého teploměru. Tato hodnota se používá především v intencích evropských 

norem pro výpočet tepelných ztrát a odpovídá veličině z ČSN 730540-3 [6] pod 

označením návrhová vnitřní teplota a uvádí se pro jednotlivé typy místností [5]. 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu se používá především pro posuzování 

stavebních konstrukcí a detailů. Pro její stanovení lze použít následující vztah: 

            

Vztah 3 - Návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C] (4) 

 

 Kde  i je návrhová vnitřní teplota ve °C převzatá z tabulky dle ČSN 70 0540-3 

[7] a   e je přirážka závislá na typu objektu a způsobu vytápění a vyjadřuje rozdíl 

mezi návrhovou teplotou vnitřního vzduchu a vnitřní teplotou. Stanovená je v tabulce 

ČSN 73 0540 a čl. 4.1.4 v STN 73 0540-3 [5]. 
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Typ budovy 

Vytápění 
radiátory 

ústředního 
vytápění 

Vytápění sálavým 
plošným 

nízkoenergetickým 
zdrojem 

Vytápění 
konvekčním 

zdrojem 
(konvektory) 

Bytová a občanská s 
neupravenými konstrukcemi 
dokončená do roku 1975 
včetně 

2,0 1,0 3,0 

Bytová a občanská s 
neupravenými konstrukcemi 
dokončená od 1975 do 1995 
včetně 

1,0 0,5 1,5 

Bytová a občanská s 
neupravenými konstrukcemi 
dokončená po roce 1995 

0,6 0,3 0,9 

Nízkoenergetická 0,0 0,0 0,0 

Průmyslová pro velmi lehkou 
a lehkou práci 

1,0 0,5 1,5 

Průmyslová pro velmi těžkou 
a těžkou práci 

2,0 1,0 3,0 

 

Tabulka 3 - Přirážka   e ve °C (hodnoty platí pro původní stavby. Stavby po rekonstrukci se 

považují za novostavbu) (7) 

3.1.3.4 Relativní vlhkost vnitřního prostředí 

 Do výpočtů zahrnujeme jako návrhovou relativní vlhkost vnitřního vzduchu, 

která je odlišná pro různé typy interiérů a je uvedena v ČSN 730540-3 [6]. 

 Pro výpočet roční bilance vodní páry jsou nezbytné jejich průměrné měsíční 

hodnoty (např. v programu Teplo).  U běžných přirozeně větracích místností se provede 

zatřídění do určité vlhkostní třídy a relativní vlhkost vnitřního vzduchu se pak určí na 

základě vlhkosti vnějšího vzduchu a také pomocí přirážky k jednotlivé třídě [5]. 

Průměrná relativní vlhkost se stanovuje pro každý měsíc ze vztahu: 

    
   p     

   
  p  

   

p     
 

Vztah 4 - Průměrná měsíční relativní vlhkost [%] (4) 

 

 Kde   p je zvýšení částečného tlaku vodní páry ve vnitřním vzduchu vlivem 

vnitřního provozu v Pa. Objektu jsou rozděleny dle vlhkostních parametrů na 5 tříd. 

Každá vlhkostní třída má svou přiřazenou přirážku, která je závislá na aktuální teplotě 

venkovního vzduchu. Hodnota přirážky se zvyšuje s klesající teplotou vnějšího 
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vzduchu, protože se počítá s tím, že zimních obdobích se méně větrá. Pro posuzování 

běžných a přirozeně větraných prostorů se vždy uvažuje 3. vlhkostní třída (například 

pokoj v panelovém domě). Hodnoty pe,sat a pi,sat jsou částečné tlaky nasycené vodní 

páry v exteriéru a v interiéru [2, 5]. 

 V roce 2012 by vydána nová revize EN ISO 13788, v níž došlo k posunutí 

vlhkostních tříd. Proto se ve starších publikacích setkáváme se zařazením do 4. 

vlhkostní třídy [5]. 

Vlhkostní třída Provoz v posuzovaném úseku 

1 velmi nízká vlhkost - sklady 

2 nízká vlhkost - kanceláře, byty s normální obsazeností 

3 střední vlhkost - budovy s neznámou obsazeností 

4 vysoká vlhkost - jídelny, kuchyně, sportovní haly 

5 velmi vysoká vlhkost - bazény, prádelny apod. 
 

Tabulka 4 - Provoz v jednotlivých vlhkostních třídách (8) 

 

Graf 2 - přirážky pro jednotlivé vlhkostní třídy (6) 

 

 V neposlední řadě ČSN 730540-3 [7] říká, že je třeba do výpočtu difuze vodní 

páry a její roční bilance zahrnout bezpečnostní přirážku 5 % k relativní vlhkosti 

vnitřního vzduchu. Tato hodnota zohledňuje hlavně kolísání reálných okrajových 

podmínek. Znamená to, že se k tabulkové návrhové relativní hodnotě (u běžných budov 

50 %) přičte 5 %, tudíž výsledná hodnota činí 55 %. 
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3.1.3.5 Difúze vodní páry 

 Absolutní množství vody, které může být ve vzduchu obsažené závisí na tlaku a 

teplotě vzduchu. Proto používáme pojem relativní vlhkost vzduchu. Udává nám, kolik 

procent vodní páry je ve vzduchu, s tím, že při 100 % je vzduch vodní párou zcela 

nasycen a začíná kondenzovat (rosný bod) . 

 Při obvyklé pokojové teplotě +21 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 50 % je 

částečný tlak vodní páry 2486 Pa. V zimním období, kdy teplota vnějšího vzduchu je -

15 °C a relativní vlhkost vzduchu je 84 %, je částečný tlak vodní páry 165 Pa. Rozdíl 

těchto částečných tlaků činí 2321 Pa. A to je tedy tlak, kterým se vodní pára snaží v 

zimě protlačit stavebními konstrukcemi ven tak, aby došlo k vyrovnání částečných tlaků 

vodní páry [5]. 

 Pokud se tedy vodní pára tlačí skrz konstrukci ven, hrozí nebezpečí, že někde 

narazí na studené místo a začne kondenzovat. Zaleží také na tom, ve kterém místě 

zkondenzuje a v jakém množství. Pokud kondenzace neohrožuje stavební konstrukci a 

pokud je množství kondenzátu malé, je kondenzace přípustná. Dle tepelně technické 

normy 730540 musí být 0,1 kg/m
2
 nebo 3-6 % plošné hmotnosti materiálu (bere se nižší 

z hodnot) [5]. 

 S nepříznivým vlivem kondenzace se setkáváme i v místech s nízkou 

povrchovou teplotou. Většinou se jedná o tepelné mosty, ve který je povrchová teplota 

nižší než v okolí. Zde dochází k povrchové kondenzaci, která vede ke vzniku plísní 

obsahující alergeny [7]. Ke kondenzaci dochází na povrchu konstrukce právě tam, kde 

povrchová teplota konstrukce dosáhne hodnoty rosného bodu. 

3.1.3.6 Povrchová teplota 

 Pro hodnocení vnitřní povrchové teploty používá norma ČSN 70540-2 [2] 

teplotní faktor vnitřního povrchu (dříve povrchová teplota). 

 Požadavky na teplotní faktor jsou odlišné pro neprůsvitné konstrukce a pro 

výplně otvorů. Neprůsvitné konstrukce se hodnotí pro kritérium vzniku plísní a pro 

výplně otvoru je kritériem vyloučení povrchové kondenzace vodní páry. Pro vyloučení 

vzniku plísní je pokládána relativní vlhkost vnitřního povrchu 80 %. Pokud se hodnoty 



25 

  

nachází pod danou mezí, je vznik plísní prakticky vyloučen, pokud je hodnota vyšší, je 

riziko vzniku plísní velké. Pro vyloučení vzniku povrchové kondenzace, je 

hodnota 100 % [8]. 

 Dle ČSN 730540-2 [1] konstrukce v běžných prostorech s relativní vlhkostí 

vnitřního vzduchu do 60 % musí ve všech místech svého vnitřní povrchu splňovat tuto 

podmínku: 

fRsi ≥ fRsi,N = fRsi,cr 

Vztah 5 - Podmínka teplotního faktoru [-] (9) 

 

 Kde fRsi je vypočtený nejnižší teplotní faktor vnitřního povrchu a fRsi je kritický 

teplotní faktor vnitřního povrchu. Kritický teplotní faktor je hodnota, při které bude 

relativní vlhkost vnitřního povrchu dosahovat maxima. Podle vztahu: 

          
             

       
 

 

    
      

ln  
    

      
 

 

Vztah 6 - Kritický teplotní faktor [-] (9) 

 

 Kde  si,cr je kritická vnitřní povrchová vlhkost (80 % nebo 100 %) a  i.r je 

relativní vlhkost vnitřního vzduchu ze vztahu: 

             

Vztah 7 - Relativní vlhkost vnitřního vzduchu [%] (9) 

 

 Kde  i je návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období, která 

se standardně uvažuje 50 %) a  e je návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním 

období ve °C [2, 8]. 

 Postup výpočtu pro teplotní faktor vnitřního povrchu se stanoví ze vztahu: 

     
      

      
 

Vztah 8 - Obecný vztah pro teplotní faktor vnitřního povrchu [-] (9) 
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 Kde  e je návrhová teplota vnějšího vzduchu ve °C,  ai je návrhová teplota 

vnitřního vzduchu ve °C a  si je nejnižší povrchová teplota v interiéru ve °C. Abychom 

ovšem mohli ve výpočtu pokračovat, musíme si nejprve spočítat nejnižší povrchovou 

teplotu ze vztahu: 

                       

Vztah 9 - Nejnižší povrchová teplota [°C] (9) 

 

 Kde  ai je návrhová teplota vnitřního vzduchu ve °C,  e je návrhová teplota 

vnějšího vzduchu ve °C, U je součinitel prostupu tepla konstrukce v 1D vedení tepla ve 

W/(m
2
.K) a Rsi je tepelný odpor při přestupu na vnitřní straně konstrukce. Obecně se dle 

ČSN 730540-2 a ČSN EN ISO 13788 uvažuje 0,25 (m
2
.K)/W pro neprůsvitné 

konstrukce a 0,13 m
2
.K/W pro výplně otvorů [9]. 

 Musíme ovšem rozlišovat typy výpočtů, kde počítáme plošné konstrukce nebo 

tepelné mosty a vazby. To znamená, že pro výpočet teplotního faktoru se může použít 

předešlý vztah pro fRsi, ale už ne vztah pro výpočet nejnižší povrchové teploty, který 

uvažuje pouze jednorozměrné šíření tepla [8]. 

 V případě tepelných vazeb je nutné určit nejnižší povrchovou teplotu 

numerickým výpočtem pomocí parciální diferenciální rovnice vedení tepla. V dnešní 

době lze tak využít specializovaných programů, které pracují na principu metody sítí 

nebo konečných prvků (například program AREA). 

3.1.3.6 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla 

 Tepelný odpor je fyzikální veličina vyjadřující tepelně-izolační vlastnost 

posuzované konstrukce. Je závislý na tloušťce konstrukce a na součiniteli tepelné 

vodivosti. 

 Pro naše běžné případy posuzování, kdy je tepelný tok kolmý na vrstvu 

konstrukce platí tento vztah: 

    
d 

  
 

 

   

 

Vztah 10 - Tepelný odpor [m
2
.K/W] (11) 
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 Kde dj je tloušťka j-té vrstvy konstrukce v metrech, λj je návrhová hodnota 

součinitele tepelné vodivosti j-té vrstvy konstrukce ve W/(m.K), které se stanovuje na 

základě údajů od výrobce [1]. 

 Součinitel prostupu tepla charakterizuje tepelně izolační schopnost konstrukce 

ve W/(m
2
.K). Určuje se ze vztahu: 

  
 

         
 

Vztah 11 - Součinitel prostupu tepla [W/m
2
*K] (11) 

 Kde Rsi je tepelný odpor při přestupu tepla na nitřní straně konstrukce R je 

tepelný odpor konstrukce z předešlého vztahu ve W/(m
2
.K) a Rse je tepelný odpor při 

přestupu tepla na vnější straně konstrukce [1]. 

Podmínky pro návrh výpočtu: 

 Při výpočtu tepelného odporu a součinitele tepelné vodivosti uvažujme vrstvy 

konstrukce, které jsou chráněny proti před atmosférickými srážkami (většinou vrstvy 

pod hydroizolační vrstvou). To znamená, že do výpočtu nebudu uvažovat stabilizační 

vrstvu z kačírku nebo dlažby na podložkách (provětrávání vrstev). Výjimkou jsou 

obrácené střechy, kde hlavní tepelně izolační vrstvu tvoří extrudovaný polystyren nad 

hlavní hydroizolační vrstvou nebo pokud se jedná o vegetační střechu. 

 U dvouplášťových střech se do tepelně technického posouzení počítají pouze 

vrstvy, které se nacházejí ve spodním plášti střešní konstrukce. Tenké vrstvy se 

zanedbatelným dílčím tepelným odporem se při výpočtu také nemusí neuvažovat. Ale 

platí to pouze pro tepelně technické posouzení. Z hlediska roční bilance vodní páry a 

kondenzace jsou tyto vrstvy nezanedbatelné [2]. 

 U použitých materiálů je nutné si ohlídat deklarovanou a návrhovou hodnotu 

součinitele tepelné vodivosti. 

  Do výpočtu součinitele prostupu tepla a odporu je také nutné započítat i vliv 

tepelných mostů ve skladbě střechy, například v případech systematických tepelných 

mostů (nosná konstrukce horního pláště nebo kotevní prvky jednoplášťové střechy). 
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Dnešní programy nabízí řadu pomocných výpočtů pro právě zmíněnou korekci nebo 

můžeme použít přímo výpočet pro hodnocení bodového činitele prostupu tepla dle ČSN 

EN ISO 10211 [10] , ČSN EN ISO 14683 [11], ČSN EN ISO 13370 [12] s podmínkami 

pro vnější rozměry konstrukcí [6]. 

3.1.3.7 Lineární a bodový činitel prostupu tepla 

 Lineární součinitel prostupu tepla charakterizuje tepelně technické vlastnosti 

dvourozměrných tepelných mostů a vazeb. Je to vlastně množství tepla ve Wattech, 

které při určitém teplotním rozdílu a délkou tepelného mostu prochází skrz konstrukci 

[13]. ČSN 730540-2 [1] uvádí, že pro každou tepelnou vazbu mezi konstrukcemi musí 

být splněna podmínka: 

ψ ≤ ψN 

Vztah 12 - Podmínka pro lineární činitel prostupu tepla [W/m*K] (11) 

 Kde ψ je vypočítaný lineární součinitel  prostupu tepla a ψN je jeho 

požadovanou hodnotou. 

 

Požadované 

hodnoty ψN 

(W/m*K) 

Doporučené 

hodnoty ψrec 

(W/m*K) 

Doporučené 
hodnoty pro pasivní 

budovy ψpas 

(W/m*K) 

Styk stěny a další konstrukce 
s výjimkou výplně otvoru 
(styk se základem, stropem, 
stěnou, střechou apod.) 

0,20 0,1 0,05 

Styk vnější stěny a výplně 
otvorů (parapet, ostění, 
nadraží) 

0,10 0,03 0,01 

Styk střechy a výplně otvoru 
(střešní okno, světlík apod.) 

0,30 0,10 0,02 

 

Tabulka 5 - Normové hodnoty lineárního činitele prostupu tepla dle ČSN 730540-2 (11) 

 

 Lineární činitel prostupu tepla můžeme i dopočítat na základě součinitelů 

prostupu tepla jednotlivých přiléhajících konstrukcí, rozměrů řešeného detailu a teplené 

propustnosti daného styku konstrukcí, které spočítáme ve specializovaném programu s 

2D šířením tepla [13]. 
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Obecný vzorec je proto: 

           l 

  

   

 

Vztah 13 - Lineární činitel prostupu tepla [W/m*K] (10) 

 Kde L je vypočtené tepelná propustnost řešeným detailem ve W/(m.K), Uj je 

součinitel prostupu tepla plošné přiléhající konstrukce a lj je šířka přiléhající konstrukce 

v m. 

 Od celkové propustnosti tepla je nutné odečíst vliv prostupu tepla přes přilehlé 

plošné konstrukce. Při výpočtu tepelné propustnosti se totiž uvažuje i s přilehlými 

konstrukcemi a jejich součinitelem prostupu tepla, ty ovšem ve výsledku chceme 

oddělit a získat tak jen samotnou hodnotu ve styku hodnotících konstrukcí. To znamená 

že: ψ ≠ L. 

 Lineární činitel může dosahovat jak kladných, tak i záporných hodnot. Pokud 

nám hodnota vyjde kladná (častější případ) znamená to, že přes hodnotící tepelný most 

dochází k tepelné ztrátě. Pokud nám ovšem vyjde hodnota záporná, znamená to, že 

tepelná ztráta je už ve skutečnosti obsažena v přilehlých plošných konstrukcích [13]. 

 Bodový činitel prostupu tepla ve W/K má podobný princip jako lineární činitel, 

ale pro jeho stanovení je nutné provést výpočet ve specializovaném programu pro 3D 

šíření tepla [14]. Vztah po té vypadá takto: 

               
  

   
     l  

  

   
 

Vztah 14 - Bodový činitel prostupu tepla [W/K] (11) 

 Kde L3D je tepelná propustnost získaná  D výpočtem  která odděluje dvě 

uvažovaná prostředí  Ui je součinitel prostupu tepla přile lýc  konstrukcí  Ai je 

ploc a  která se vzta uje na součinitele prostupu tepla    je lineární činitel 

prostupu tepla  pro   různá prostředí se spočítají   lineární činitelé  a lj je délka na 

kterou se vzta uje lineární činitel [14]. 
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 Podle bodové o činitele prostupu tepla se dá také spočítat přirážka na 

součinitel prostupu tepla s vlivem bodovýc  kotev. 

    n    

Vztah 15 - Bezpečnostní přirážka součinitele prostupu tepla [W/m
2
*K] (7) 

 Kde n je počet kotev na  m2  který lze získat například výpočtem 

empirické o kotevní o plánu a   je bodový činitel prostupu tepla stanovený  D 

numerickým výpočtem ve W/K. 

3.1.4 Konstrukce jednoplášťových plochých střech 

 Rozdělení z hlediska umístění tepelné izolace ve skladbě střechy a z hlediska 

provozu: 

 Jednoplášťová střecha bez tepelné izolace. 

 Jednoplášťová střecha s tepelnou izolací a klasickým pořadím vrstev. 

 Jednoplášťová střecha s tepelnou izolací nad hydroizolační vrstvou (inverzní). 

 Jednoplášťová střecha DUO. 

 Jednoplášťová střecha s tepelnou izolací pod nosnou konstrukcí. 

 Provozní střešní konstrukce. 

 Neprovozní střešní konstrukce. 

 Jednoplášťové ploché střechy jsou asi nejrozšířenějším druhem plochých střech. 

Dá se říci, že jejich hlavní výhodou oproti víceplášťovým střechám je jejich menší 

finanční náročnost, jednoduchá a poměrně snadná realizace (záleží na souvrství a 

provedení) a jejich variabilní možnost povrchové úpravy. Lepší jsou i z hlediska 

přístupu k provedení rekonstrukce a dodatečného zateplení. Nevýhodou zejména u 

rekonstrukcí je oprava detailu, přísnost jejich provedení a hlavně dostatečné 

vyspádování směrem k odvodňovacím místům, tudíž se klade velký důraz na preciznost 

provedení [2]. 

 Poruchy jednoplášťové střechy se minimalizují a dá se jim i předcházet. 

Především samotným návrhem střešní roviny, členitostí povrchu, množstvím detailů a 

variabilitou střešního souvrství. 
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 Vezměme si například vlhkost, která se může dostat do konstrukce hned 

několika způsoby. Například kondenzace vodních par v konstrukci, zatékání srážkové 

vody porušením hydroizolačního pláště, které je zapříčiněno buď nesprávným 

napojením hlavního hydroizolačního souvrství nebo členitostí detailů a jejich náročnosti 

opracování. Zabudovaná vlhkost nám také znepříjemňuje tepelně vlhkostí parametry ve 

střešním souvrství[7]. 

 V důsledku těchto aspektů nastává problém i s tepelně izolační skladbou, která je 

díky vodním parám nebo srážkové vodě namáhána a ztrácí tak svoje tepelně technické 

vlastnosti. 

3.1.4.1 Jednoplášťová střecha bez tepelné izolace 

 Tento typ střešního souvrství se uplatňuje zpravidla tam, kde nejsou žádné 

požadavky na tepelnou techniku a vnitřní prostor je nevytápěn. V tomto případě tedy 

plní střecha pouze funkci nosnou a hydroizolační. Jsou to například střechy pro 

parkovací stání, benzinové čerpací stanice a podobně. Spád střechy je zpravidla tvořen 

nosnou konstrukcí střechy. Ovšem tím, že chybí tepelně izolační vrstva, je nosná 

konstrukce namáhána teplotními a objemovými změnami [2]. 

 

Obrázek 4 - Schéma skladby jednoplášťové střechy bez tepelně izolační vrstvy (12) 

3.1.4.2 Jednoplášťová střecha s tepelnou izolací a klasickým 

pořadím vrstev 

 Jednoplášťová střecha s klasickým pořadím vrstev znamená, že tepelně izolační 

vrstva se nachází pod hydroizolační vrstvou. Skladba se doplňuje i o takzvanou 

parotěsnou zábranu, díky které dojde k zamezení průniku vodní páry z interiéru do 

skladby. Proto se parotěsná zábrana umisťuje pokud možno co nejblíže interiéru a pod 

tepelně izolační vrstvu. Právě od této vrstvy už dochází k velkému snížení parciálních 

tlaků vodní páry směrem k exteriéru. 
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 Hydroizolační vrstva nad tepelnou izolací nám zaručuje velké materiálové řešení 

při volbě samotné tepelné izolace. 

 Nosná konstrukce skladby střešního souvrství může být jak ve sklonu, tak 

vodorovná. Sklon může tvořit tepelná izolace nebo vrstva betonu pod tepelnou izolací. 

 Pokud volíme spádovou vrstvu pomocí betonu, můžeme následnou parotěsnící 

vrstvu využít i jako pojistnou hydroizolační, čímž zvýšíme ochranu proti případně 

zatékající srážkové vodě a vytvoříme zároveň i stálý výškový průběh u atiky. 

 Jako nevýhodu bych hlavně uvedl, že toto řešení má za následek vyšší zatížení 

nosné stropní konstrukce a díky vlhkosti, která je do střechy zaváděna mokrým 

procesem, musíme počítat se zabudovanou vlhkostí [2]. 

 

Obrázek 5 - Klasické pořadí vrstev (12) 

3.1.4.3 Jednoplášťová střecha s tepelnou izolací nad hydroizolační 

vrstvou (inverzní) 

 Jednoplášťová střecha inverzní znamená, že hlavní hydroizolační vrstva se 

nachází pod tepelně izolační. Oproti klasickému uspořádání vrstev optimálně řeší 

vlhkostní problém ve skladbě. Základní pravidlo, které platí nejen u střech, je že 

uspořádání vrstev musí být takové, aby difuzní odpor klesal směrem od vnitřního líce 

po vnější. Inverzní střecha tedy prakticky vylučuje kondenzaci uvnitř konstrukce, 

protože hydroizolační vrstva přebírá díky svému umístění i funkci parozábrany a ve 

skladbě je jediná s vysokým difuzním odporem a je napojená přímo na odvodňovací 

systém. 

 Při volbě tepelné izolace už jsme v tomto případě omezeni a musíme volit 

takovou tepelnou izolaci, která má vysokou pevnost v tlaku a velmi nízkou nasákavost. 
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Například extrudovaný polystyren, který se musí pokládat pouze v jedné vrstvě, kvůli 

možnosti vytvoření vodního filmu mezi izolačními deskami. 

 Hlavní výhodou střechy obrácené je hlavně to, že je velmi snadno kladena a 

realizována. Hlavní hydroizolační vrstva je chráněna proti mechanickému poškození, 

působení UV záření a hlavně je dobře přístupná z hlediska možných oprav oproti 

klasickým střechám. 

 Při návrhu a realizaci této střechy jsme velmi omezeni nejen díky úzké možnosti 

použití tepelného izolantu, ale i volbou stabilizace pláště. Díky umístěné hydroizolační 

vrstvě pod tepelně izolační, nám odpadá stabilizace tepelného izolantu proti sání větru 

pomocí mechanických kotev. Kotvy by perforovaly hydroizolační vrstvu a velmi rychle 

by došlo k poruše. Nabízí se proto stabilizace pomocí násypu ve formě kačírku nebo 

dlažby a to vede k dalšímu nároku na zesílení stropní konstrukce vzhledem k většímu 

zatížení. 

 A nakonec jeden z nejdůležitějších aspektů toho souvrství je, že voda, která 

pronikne až na vrstvu hydroizolační, se ohřeje díky tepelně izolační vrstvě nad ní a 

začne kondenzovat. Extrudovaný polystyren má sice malou nasákavost, ale díky 

stálému kontaktu s vodou může být tato nasákavost větší a díky uzavřené struktuře pórů 

se horko těžko dostává z materiálu ven [2]. 

 

Obrázek 6 - Obrácené pořadí vrstev (12) 

3.1.4.4 Jednoplášťová střecha DUO 

 Takzvaná střecha DUO vznikne rozdělením tepelné izolace na dvě části. Jedna 

se nachází pod hydroizolační vrstvou a druhá nad ní. Střecha se využívá v několika 

případech. 
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 První případ nastává, pokud máme požadavek na vytvoření obrácení střechy s 

malou akumulací tepla. Může docházet k takzvanému "podchlazení" dešťovou vodou 

pod tepelnou izolací, která by snižovala vnitřní povrchovou teplotu a mohlo by docházet 

ke vzniku plísní nebo dokonce k povrchové kondenzaci. Proto se pod hydroizolační 

vrstvu vkládá ještě vrstva tepelně izolační, která může být provedena s nižší pevností v 

tlaku. 

 Druhý případ je, pokud máme například požadavek na vytvoření provozní vrstvy 

a tepelná izolace nám z hlediska tlaku nevyhoví (ani třeba EPS 200S), je možno použít 

další tepelně izolační vrstvu na bázi XPS, který má větší pevnost v tlaku a lépe roznese 

bodové zatížení. Chrání tak i hydroizolační vrstvu před mechanickým poškozením. 

Týká se to především teras s dlažbou na podložkách. 

 Ve třetím případě je možnost taková, že nám klasická jednoplášťová střešní 

konstrukce nevyhovuje z hlediska tepelného posouzení a je nutné dodatečné zateplení. 

V takovém přídě je ale nejprve nutné posoudit střešní nosnou konstrukci na zatížení 

(vzhledem ke stabilizační vrstvě). V případě takového provedení se nám sníží i 

kondenzace v klasické původní střeše, protože díky další tepelně izolační vrstvě na 

hydroizolační nebude docházet k takovému ochlazování jako dříve [2]. 

 

Obrázek 7 - Duo střecha (12) 

3.1.4.5 Jednoplášťová střecha s tepelnou izolací pod nosnou 

konstrukcí 

 Tento typ střešního souvrství se používá jen výjimečně. Pokud umístíme 

tepelnou izolaci pod nosnou konstrukci ze strany interiérové, snížíme tím tepelnou 
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setrvačnost vnitřního prostředí a zaručíme si tak rychlý vzestup vnitřní teploty, zejména 

v zimním období a při přerušovaném vytápění. 

 Hlavní nevýhodou je horší tepelná stabilita podstřešních prostor v letních 

obdobích. Tato skladba se navrhuje s vnitřní relativní vlhkostí do 40%, aby tlak na 

vyrovnání interiéru a exteriéru byl co nejmenší [2]. 

 

Obrázek 8 - Tepelná izolace pod nosnou konstrukcí (12) 

3.1.5 Tepelně izolační materiály 

 U tepelně izolačních materiálů sledujeme několik vlastností. Nejdůležitější 

vlastností je součinitel tepelné vodivosti λ ve W/(m*K). Říká nám, jak moc je daný 

materiál schopen vést teplo. To znamená, že čím menší je jeho hodnota, tím vyšší je 

účinnost tepelné izolace. Pak difuzní faktor µ, který nám udává propustnost materiálu 

vodní parou.  Dále objemovou hmotnost, pevnost v tlaku, nasákavost, hořlavost, cenu, 

zpracovatelnost a tepelnou stabilitu. Všechny tyto vlastnosti nám určují vhodnost 

použití pro konkrétní případy zateplení. 

 Je ovšem nutné zdůraznit, že tyto materiálové vlastnosti se od sebe liší nejen 

samotným materiálem, ale i výrobcem. Pro výpočet je samozřejmě důležité vycházet z 

vlastností dle hodnot uváděných výrobcem, které by měly být certifikovány [7]. 

 V České republice se používají zejména tyto tepelně izolační materiály: 

 pěnový polyuretan 

 pěnový polystyren 

 extrudovaný polystyren 

 minerální vlákna 

 pěnové sklo 

 pěnový polyisokyanurát 
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3.1.5.1 Pěnový polyuretan PUR 

 Je to jedna z nejúčinnějších tepelných izolací. Ve stavebnictví se používá 

výhradně ve formě tvrdé polyuretanové pěny (PUR). Používá se buď v deskách, 

různých tvarovkách, nebo stříkaná pro aplikace rovnou na místě. Tvrdý pěnový 

polyuretan se vyrábí průmyslovým způsobem vysokotlakým směšováním. Napěňování 

je zajištěno pomocí chemických nadouvadel a právě díky napěňování tvoří velmi 

dobrou tepelně izolační vlastnost a výsledný výrobek má přes 90% uzavřených pórů [2]. 

 Máme dvě varianty aplikace polyuretanu jako tepelné izolace. Buď ve formě 

desek, které jsou na stranách opatřeny ozuby a lepí se na pevný podklad nebo formou 

stříkaného produktu. Objemová hmotnost produktu se pohybuje od 30 - 120 kg/m
3
. 

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti se pohybuje od 0,022 do 0,030 W/(m*K). 

Faktor difuzního odporu se pohybuje okolo 30-100. Hořlavost závisí především na 

retardérech hoření, ale obecně se uvádí C1-C3. Dlouhodobá teplotní odolnost 90°C. 

Napětí v tlaku při 10% stlačení je 100 - 200 kPa (výjimečně 1000 kPa) [15]. 

 Díky jeho vynikajícím tepelně technickým vlastnostem nám umožňuje splňovat 

tepelně technické parametry při velmi malé tloušťce izolantu. Například u rekonstrukcí 

staveb nebo jejich částí, kdy přílišné zvyšování tloušťky stěny je nemožné nebo 

nežádoucí z architektonických, dispozičních nebo fyzikálních důvodů. Myslí se tím 

například zapuštěné okno ve zdivu, kdy při použití tohoto izolantu nedojde ke snížením 

osvětlení. 

 Takzvaný stříkaný polyuretan je jedinou technologií, která umožňuje současné 

provedení tepelné a vodotěsné izolace plochých střech. Provádí se přímým nástřikem na 

povrch, který má být izolován a vytvoří se tak bezespárové souvrství s určitou 

technologickou tloušťkou. Nástřik se postupně provádí ve vrstvách, dokud se nedosáhne 

požadované tloušťky vrstvy. Tím, že tvoříme bezespádovou vrstvu, musí být sklon 

zajištěn už před nanesením PUR pěny [7]. 

Výhody: 

 Celoplošná přilnavost PUR pěny k podkladu, velmi dobré bezespárové zateplení 

prostupujících konstrukcí, spojů a detailů, neuzavření vrstvy díky povlakové 
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hydroizolaci, nízká nasákavost, hodně malé zatížení střešní konstrukce a je odolnost 

vůči rozpouštědlům (mPVC fóliím). 

Nevýhody: 

 Hořlavost, klimatické podmínky - možnost rozfoukání do okolního prostředí, 

vyšší cena, nástřik musí provádět výborný  a specializovaný pracovník, který by měl po 

cele ploše vytvořit stejnou vrstvu (při nedodržení tloušťek o určité toleranci mohou na 

střeše vznikat kaluže i přes bezproblémové vyspádování střechy) a nesnáší UV záření - 

nutnost chránit jej před tímto vlivem například nátěrem nebo v případě desek 

povlakovou izolaci odolnou vůči UV záření. 

3.1.5.2 Expandovaný pěnový polystyren (EPS) a Perimetr 

 Je to jeden z nejpoužívanějších známých výrobků pěnového plastu. Základní 

surovinou pro jeho výrobu je polymerizovaný styren, který je následně zpěňovaný a 

spolu s přísadami vytváří vlastnosti pěnové hmoty. Pěnový polystyren se vyrábí expanzí 

do bloků a následně je rozřezán na desky, spádové klíny a podobně. Čerstvě vyrobený 

polystyren vykazuje v důsledku výroby velké objemové změny, které jsou projeveny 

smršťováním. Je proto nutné nechat polystyren odležet (stabilizovat). I přesto však 

výrobci deklarují hodnotu dodatečného smrštění desek max. 0,2% [2, 7]. 

 Objemová hmotnost tohoto typu izolace se pohybuje zhruba 18 - 28kg/m
3
. 

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti se pohybuje v rozmezí 0,033 - 0,044 

W/(m*K). Faktor difuzního odporu 10 - 100. Napětí v tlaku při 10% stlačení 70 - 200 

kPa. Dlouhodobá teplotní odolnost 80°C (krátkodobá 100°C). Je zařazován do třídy 

reakce na oheň E. Nasákavost < 5% [15]. 

Výhody: 

 Nízká objemová hmotnost, dlouhá životnost, nízká tepelná vodivost, snadné 

dělení desek, příznivá cena, snadná montáž a neškodí životnímu prostředí. 

Nevýhody: 

 Je hořlavý (třída E, pokud nemá samozhášivou úpravu), nízká chemická 

odolnost a degraduje při styku s organickými rozpouštědly (například styk fólie a EPS 
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nutno odseparovat kvůli uvolňování rozpouštědel), nutnost chránit před UV zářením, 

problémy se smršťováním. 

Expandovaný polystyren - Perimetr 

 Je to typ pěnového polystyrenu, který je vypěňovaný do forem. Tato technologie 

zajišťuje deskám minimální nasákavost a mrazuvzdornost.  

 Objemovou hmotnost má 28 - 35 kg/m
3
, deklarovaný součinitel tepelné 

vodivosti 0,034 - 0,035 W/(m*K), faktor difuzního odporu 30-100, dlouhodobá teplotní 

odolnost 80°C a napětí v talku při 10% stlačení. Nasákavost < 2% [15]. 

 Není odolný vůči rozpouštědlům (mPVC fóliím) a je dražší než klasický EPS. 

3.1.5.3 Extrudovaný polystyren (XPS) 

 Extrudovaný polystyren se vyrábí jinak než expandovaný, ovšem ze stejná 

základní suroviny, kterou je polymerizovaný styren. Materiál má uzavřenou buněčnou 

strukturu, proto je i téměř nenasákavý a má stejnorodou strukturu jako například 

polyuretan. 

 Extrudovaný polystyren bývá pro své použití vyráběn s upravenou hranou, kdy 

je na okraji desky tzv. zámek (polodrážka) díky které jsou desky mezi sebou spojeny a 

snižují tímto úniky v podobě tepelných ztrát. Ale hlavní rozdíl mezi EPS a XPS je ten, 

že desky XPS mají daleko větší pevnost v tlaku a to se odráží právě na jejich použití [7]. 

 Je primárně určen pro obracené střechy a izolaci úrovni terénu. Deklarovaný 

součinitel tepelné vodivosti ma 0,030 - 0,040 W/(m*K). Objemovou hmotnost 25 - 45 

kg/m
3
. Faktor difuzního odporu 100 - 220, dlouhodobou teplotní odolnost 65 - 75 °C a 

napětí v tlaku při 10% stlačení 150 - 500 kPa. Nasákavost < 0,5% [15]. 

Výhody: 

 Vysoká pevnost, velmi nízká nasákavost, nízká objemová hmotnost a nízká 

tepelná vodivost. 
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Nevýhody: 

 Díky nižší teplotní odolnosti není vhodný do klasické skladby jednoplášťových 

plochých střech, kde by byl umístěn pod hydroizolační vrstvou (teplotní deformace), 

není odolný vůči UV záření a nutno chránit ho proti přehřívání. 

3.1.5.4 Minerální vata (MW) 

 Minerální vata spolu s pěnovým polystyrenem patří k nejrozšířenějším tepelně 

izolačním materiálům. Vyrábí se tavením různých hornin na velmi slabá vlákna a 

následně se lisuje do příslušných výrobků. Pro výrobu kamenné vaty se využívá čedič, 

diabas a vysokopecní struska.  

 Vstupní suroviny se taví za vysoké teploty v peci, ze které pak vytéká láva na 

rozvlákňovací stroje, které se vysokou rychlostí otáčí (rozvlákňovací stroje) a tak kolem 

sebe rozstřikují lávu. Jak rozvlákňovací stroj pracuje, odstřikuje kolem láva po malých 

částečkách, která se zároveň ochlazuje a padá do sběrného místa, kde je spojena s 

organickým pojivem, případně s impregnačními prostředky, které zajistí vyšší stabilitu a 

odolnost vláken proti vodě (hydrofobizace). Následně dojde ke stlačení materiálu na 

požadovanou tloušťku a k případnému dorovnání objemové hmotnosti [16]. 

 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti je 0,035 - 0,042 W/(m*K). Objemová 

hmotnost se pohybuje zhruba 90 - 200 kg/m
3
. Faktor difuzního odporu 1 - 3. 

Dlouhodobá teplotní odolnost 200°C a napětí v tlaku pří 10% stlačení 50 - 70 kPa. 

Nasákavost < 3%. Právě díky právě díky minerálním vláknům se třídí do skupiny 

reakce na oheň A1. Na vlastnostech minerálních desek má také velký podíl orientace 

vláken [15]. 

 Některé desky pro ploché střechy jako dvouvrstvé. To znamená, že horní vrstva 

je o vyšší objemové hmotnosti a pevnosti, což poskytuje požadovaný tuhý podklad pro 

hydroizolační vrstvu. 

Výhody: 

 Odolný vůči rozpouštědlům (mPVC fóliím), je nehořlavý, má výborné akustické 

vlastnosti, vyráběn i ve formě spádových klínů a je odolný proti UV záření. 
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Nevýhody: 

 Vysoká objemová hmotnost, i přes hydrofobizaci problém s nasákavostí, vysoká 

cena, obtížné lepení (fasády). 

3.1.5.5 Pěnové sklo 

 Pěnové sklo je tepelně izolační a protipožární materiál. Vyrábí se z nového skla i 

z recyklovaného materiálu. Jde vlastně o skleněné střípky, které jsou rozemlety na 

mikroskopické částečky skla o velikosti 1 - 9 mikrometrů smíšené s uhlíkovým 

prachem. Po zahřátí této směsi na teplotu okolo 1000°C dojde k natavení skleněného 

prášku a zároveň k oxidaci uhlíkových mikročástic na oxid uhličitý. Oxid uhličitý pak 

vytvoří v materiálu mikroskopické bubliny, které mnohonásobně zvětší objem 

původního drceného skla [7]. 

 Pěnové sklo je obvykle dodáváno ve formě štěrku nebo desek, které se dají 

velmi dobře rozdělovat pilou na potřebnou velikost. 

 Používá se pro speciální detaily a konstrukce, kde je třeba tepelnou izolací 

přenést vyšší namáhání v tlaku. Pro jeho vysoký difuzní odpor se používá do 

konstrukcí, které oddělují provozy s vysokou vlhkostí. Desky se lepí k podkladu 

horkým oxidovaným asfaltem. 

 Deklarovaná hodnota součinitele prostupu tepla je 0,038 - 0,050 W/(m*K). 

Objemová hmotnost se pohybuje zhruba 100 - 165 kg/m
3
. Materiál je absolutně 

nepropustný pro vodní páru (jediná možnost úniku jsou spáry mezi deskami, které jsou 

ovšem zality horkým asfaltem). Dlouhodobá teplotní odolnost 430°C a napětí v tlaku pří 

10% stlačení 400 - 900 (1600) kPa. Je vyráběn i ve formě spádových klínů. Díky 

základní surovině, která tvoří izolace patří ve skupině reakci na oheň A1 [15]. 

Výrobci pěnového skla v české republice:  PITTSBURGH CORNING CR s.r.o. pod 

obchodním názvem "FOAMGLAS", REC GROUP s.r.o. pod obchodním názvem "A-

GLASS" a Recifa a.s. pod obchodní značkou" REFAGLASS"- 

Výhody: 

 Materiál je zcela parotěsný, nenasákavý, nehořlavý, bez vzduchových dutin, 
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vysoká pevnost v tlaku, vysoká chemická odolnost, odolnost proti mrazu, odolný vůči 

biologickým škůdcům a je zpětně recyklovatelný 

Nevýhody: 

 Pracné dělení a formátování desek - křehké, nevhodné na členité střechy 

možnost vzniku tepelných mostů - zvlášť při jednovrstvé pokládce, nepružné, cena 

(odráží se na zpracování materiálu a využití recyklátu) 

3.1.5.6 Pěnový polyisokyanurát (PIR) 

 Vyrábí se obdobným způsobem jako polyuretan s tím rozdílem, že je odlišný 

poměr míšení složek. PIR se od PUR liší některými fyzikálními vlastnostmi, zejména 

vyšší tepelnou odolností. Desky PIR se nejčastěji používají jako nadkrokevní izolace na 

zámek, na které se díky jejich vysoké pevnosti v tlaku kotví kontralatě [2]. 

 PIR se dodávají ve formě desek o daleko vyšší požární odolnosti a zařazují se do 

třídy reakce na oheň B [7]. 

3.2 Výzkumný problém 

 Výzkumný problém vychází z cíle mé diplomové práce. Jedná se o posouzení 

střešní konstrukce z hlediska tepelné techniky dle stacionárního pole. Hlavním 

předmětem je optimalizace jednoho z detailů, který byl dle průzkumu vyhodnocen jako 

nejproblematičtější. 

 Jedná se o provedení průzkumu přímo na stavbě, zjištění skutečné skladby 

střechy s přihlédnutím na původní dokumentaci a následné posouzení ve výpočetních 

programech z hlediska tepelné techniky, ze kterých vyplyne nejideálnější řešení. 

Varianty výzkumu: 

 stávající stav, 

 sanace a řešení aktuální, 

 můj návrh, 

 pasivní standard. 

 Všechny návrhy a řešení jsou zpracované v 1D, 2D a vybrané 2 části ve 3D 

programech a následně vyhodnoceny. 
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3.3Metodika práce 

 Pro naplnění cíle práce jsem použil několik metod, které mi pomohly při 

zkoumání daného problému. Jednalo se především o tyto metody: 

1. Analýza - zde jsem prováděl práce přímo v terénu, kde jsem se od samotného 

začátku seznámil s problémy konstrukce a provedl sondy. 

2. Periodika - sledoval jsem vycházející publikace a pravidelně zasílané 

elektronické pošty. 

3. Rozhovor - setkal jsem se s odbornými pracovníky, kteří mi na základě vlastních 

zkušeností poskytli pár rad. 

4. Pozorování - na základě této metodiky, jsem provedl řadu sond a řadu výpočtů, 

ze kterých pak bylo možné vybírat při tvorbě aplikační části 

5. Aplikační část je dělena po úsecích s jednotlivými variantami řešení a 

vyhodnocením. 

6. Původním cílem bylo zhodnotit návrh sanace, týkající se především detailu ve 

kterém nastávají značné problémy. Výsledkem je vyhodnocení možných variant 

sanace daného nejkritičtějšího místa. 



4. Aplikační část 

 Už od samotného počátku zadání diplomové práce, jsem se chtěl specializovat 

na určitou oblast z mého obecného zadání. 

 Vše začalo návštěvou stavby v Brně, kde jsem měl za úkol zpracovat předběžný 

průzkum stávající střešní konstrukce. Na základě viditelných poruch, stížností vlastníků 

a nájemníků bytů pod střešní konstrukcí byl majitel objektu nucen jednat. 

4.1 Identifikace objektu 

 Obec:    Brno 

 Část obce:   Brno město 

 Katastrální území:  Město Brno 

 Stavba:   č. p. 577, 578, 579, 608 

 Způsob využití:  bytový dům 

 Přístup do objektu je zajištěn vjezdem do dvora, který je přímo napojen na 

hlavní pozemní komunikaci. Ve dvoře se nachází zhruba 10 parkovacích míst pro 

obyvatele domu. Přístup na střechu je umožněn schodištěm z posledního nadzemního 

podlaží. Stavba budovy odborným odhadem zařazena do 60. - 70. let. 

 U veškerých průzkumných prací byli přítomni: Ing. Hana Shaibu, Ing. Jan Vojta, 

doc. Ing. Miloš Kalousek Ph.D., Bc. Petr Konopík, společník a jednatel firmy Bonego 

s.r.o.  Yehoshyn Anrdiy. 

 Důvodem našeho zásahu byly stížnosti obyvatel bytů nacházejících se pod 

střechou. Byly to zejména problémy zatékající vlhkosti a tvořící se mapy v interiéru, 

které byly viditelné ve styku střechy a stěn.  
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Obrázek 9 - Vyznačení objektu v mapě katastrálního úřadu (13) 

4.1.1 Popis konstrukce 

 V 60. letech se běžné používalo jen pár druhů cihel (plné nebo děrované). 

Důkazem, že cihly vydrží hodně, je už samotný fakt, že domy z děrovaných cihel stojí 

dodnes. V našem případě se dle odborného odhadu jedná o cihlu děrovanou [17].  

 

Obrázek 10 - cihla děrovaná CDm (14) 

 Jak už jsem uvedl v části teoretické, v 70. až 80. letech začala mohutná výstavba 

bytových domů. Stropní konstrukce byly prováděny především za pomocí 

železobetonový stropních panelů. Dle výzkumu a dostupných údajů se i v našem 
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případě jedná o železobetonovou konstrukci. Římsa je tvořena konzolou ze 

železobetonu. 

 Jedná se o plochou jednoplášťovou nepochozí střechu. V minulosti (cca r. 1991) 

bylo provedeno dodatečné přetažení vrchní hydroizolací pomocí modifikovaných 

asfaltových pásů s břidličným posypem šedé barvy. Domnívám se, že tato oprava byla 

provedena z důvodů nedostatečné stávající hydroizolační vrstvy, praskání a protažení 

izolace v důsledku objemových změn. 

 Odvodnění střechy je provedeno vyspádováním roviny a odvodem do okapních 

žlabů. 

 Od vlastníka jsme zhruba zjistili možnou skladbu střešní konstrukce, u které si 

ovšem nebyl jistý ani on sám. Z tohoto důvodu jsme byli na střeše provádět kontrolní 

sondy, abychom tak zjistili skutečnou skladbu a stav střechy. 

4.1.2 Provedení sond 

 Rozhodující pro výběr místa zásahu bylo dřívější měření termokamerou a 

konzultace se samotným vlastníkem. Celkem jsme na střeše provedli rozbor čtyř sond v 

různých místech konstrukce. Na odběr sond a průnik do střechy jsme použili kladívko a 

sekáč. 

 Pro předběžný náhled na umístění sond byl výkres zpracován na základě 

měřených údajů z programu Google Earth a měření pomocí metru přímo na místě. 

Přesnější informaci slíbil vlastník dodat později. 

 Sondy byly provedeny dne 1.4.2016 v dopoledních hodinách. Teplota ext. 

zhruba 10°C - oblačno beze srážek. Byly provedeny celkem 4 sondy za účelem zjistit 

stav v různých místech konstrukce. Následně byly změřeny vzdálenosti a výškové 

provedení jednotlivých vrstev. 
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4.1.3 Sonda číslo 1 

Obrázek 11 - Skladba 1. sondy nad 5. NP 

 

 Asfaltové pásy nacházející se pod dodatečnou svrchní izolací byly značně 

zdegradované a křehké.  Všechny skladby vykazovaly značnou vlhkost (hodnoceno 

odborným odhadem). Izolační a spádová vrstva ze škváry spolu s hlinitým pískem jsou 

mokré. Beton nasáklý vlhkostí nevykazuje žádnou pevnost a papír obsažený v 

hydroizolačním souvrství se rozemnívá mezi prsty. Stabilizace vrstev je zajištěna pouze 

lepením jednotlivých vrstev dehtem a ve svrchní části penetrační emulzí a následným 

natavením [18]. 

 Tento detail byl vyhodnocen jako nejkritičtějším místem a je proto předmětem 

dalšího zkoumání. Zbylé 3 sondy totiž nevykazovaly takové množství vlhkosti a poruch, 

jako v případě 1. sondy. (Fotodokumentace v příloze č. 1) 
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4.1.3.1 Tepelně technické posouzení stávajícího stavu dle 

průzkumu a dodaní části výkresu  

 Skladba: 125 mm škvára, 25 mm škvárobeton, a 5x vrtsva HI asfaltového pásu 

Posouzení v 1D vedení tepla v programu Teplo (střešní konstrukce) 

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

Tepelný odpor konstrukce R :          0.731 m2K/W 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         1.148 W/m2K 

 

Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

Požadavek: U,N  =    0,24 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =   1,148 W/m2K 

U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 

 

 

 Funkce škváry, jako tepelné izolace je na grafu sice patrná, ale není velká 

a je daleko za hodnotami současné normy. 
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Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 

Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.3211 kg/(m2.rok) 

Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.2396 kg/(m2.rok) 

Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  15.0 C. 

 

Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

1. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

2. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok nebo 3-

6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

Mc,a > Mev,a ... 1. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 

Mc,a > Mc,N ... 2. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 

 

 

 Na grafu můžeme vidět nárůst relativní vlhkosti ve vrstvě škváry. Ve 

výpočtu tohoto stávajícího stavu jsem neuvažoval parotěsnou zábranu, i přesto, 

že je v původní dokumentaci znázorněna. Jednalo se o asfaltovou lepenku s 

papírovou nosnou vložkou, která průběhem let zdegradovala, takřka vymizela a 

je tedy bez funkce. Dále je tento nárůst způsoben uzavřením souvrství na straně 
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exteriéru, kde průběhem let byly sanace prováděny překrytím další 

hydroizolační vrstev, které vzhledem k jejich nosné vložce mají i vysoký difuzní 

odpor. 

Posouzení v 1D vedení tepla v programu Teplo (stěnová konstrukce) 

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

Tepelný odpor konstrukce R :          2.647 m2K/W 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.355W/m2K 

Při výpočtu byla uvažována korekce na součinitel prostupu tepla 0,020 W/m2K. 

 

Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

Požadavek: U,N  =    0,30 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =   0,355 W/m2K 

U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 

 

 U stěny přihlížíme k faktu, že cca v roce 2000 bylo provedenou fasádní 

zateplení tloušťkou 80 mm, které dříve splňovalo normové hodnoty do 

0,38 W/m2K, ale z dnešního přísnějšího hlediska jsou tyto hodnoty nepřípustné. 
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Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 

Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      (0.0712 kg/m2)/rok 

Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      4,4119 kg/(m2.rok) 

Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  0.0 C. 

Limit pro maximální množství kondenzátu odvozený z minimální plošné 

hmotnosti materiálu je 0,077 kg/(m2.rok). 

 

Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

1. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

2. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok nebo 

3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

Mc,a < Mev,a ... 1. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Mc,a < Mc,N ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 

 Z hlediska relativní vlhkosti vidíme, že kondenzační zóna se pohybuje ve 

vrstvě EPS blíže k exteriéru. Jsou splněny oba požadavky, ovšem díky své malé 
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tloušťce, se hodnoty odvozené v požadavku 2 nebezpečně přibližují 

(0,0712 < 0.077). 

Posouzení ve 2D vedení tepla v programu Area 

 Provedl jsem výpočet na požadavek minimální vnitřní povrchové teploty se 

zohledněním tepelného mostu, který v našem případě tvoří styk střechy a stěny. 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 
 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
 

 1  -15.0        0.04   84  -15.00     -61.17505       1.69931 
 2   21.0        0.25   50    7.55      61.17327       1.69926 

 

 Na obrázku vidíme modrou izotermu znázorňující teplotu pro povrchovou 

kondenzaci stanovenou pro 100% relativní vlhkosti, která činí 10,18 °C a červenou 

izotermu stanovenou pro minimální teplotní faktor vnitřního povrchu 0,749 přepočtenou 

na teplotu 11,96 °C. Zelenou barvou je pak veden průběh izotermy skutečnou 

povrchovou teplotou v daném kritickém bodě 7,5 °C. 
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 Teplotní pole v hodnoceném úseku. Vidíme zde, že v důsledku neobalení 

konstrukce tepelnou izolací, dochází v místě římsy k promrzání konstrukce. Vnitřní 

povrchová teplota v kritickém bodě (kontakt stěna + střecha) je v tomto případě 

7,55 °C. Je to dáno nedostatečným zateplení detailu. 

 

 Na dalším snímku vidíme pole relativních vlhkosti v konstrukci, které odpovídá 

teplotám vyhodnoceným a znázorněným na prvním obrázku. Kondenzační zóna začíná 

už ve vrstvě škváry a zhoršuje je směrem k exteriéru, kde je uzavřena mohutnou svrchní 

hydroizolační vrstvou. Relativní vlhkost v kritickém bodě nám ale nejvíce zhoršuje 

nezateplený okraj střechy. 
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Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2):  

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 - 11,96 °C 

Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

Vypočtená hodnota: f,Rsi =    0,625 - 7,5 °C 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na 

vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 

 Dle současné normy se hodnotí požadavek na minimální teplotní faktor 

vnitřního povrchu. Dřív se hodnotil na minimální vnitřní povrchovou teplotu. Vzhledem 

k tomto přihlédnutí a lepší představě, byl teplotní faktor přepočítán na hodnotu teploty 

ve °C. 

                          

                             

         °  

 Hodnota nám tedy nesplňuje jak hodnotu rizika tvorby plísní při 80 % (11,96 

°C), tak riziko povrchové kondenzace při 100 % (10,18 °C). 

 Dále byl proveden výpočet pro lineární činitel prostupu tepla: 

                   

    .                              

    -0,267 W/(m.K) 

 Pro řešený detail nám hodnota lineárního činitele sice vyhovuje, ale tím že je 

záporná poukazuje na to, že úniky tepla, které by měly být obsaženy v tepleném mostě, 

jsou ve skutečnosti obsaženy už v plošných konstrukcích. To znamená, že souvrství 

střešní konstrukce v tuto chvíli je natolik špatné, že nám teplo více uniká plošnou 

konstrukcí. 
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4.1.3.2 Tepelně technické posouzení prvního návrhu řešení dle 

firemního návrhu 

 První varianta sanace střešní konstrukce je založena na výběru a odvozu 

veškerého materiálu tvořící současné souvrství. Následuje pokládka parotěsné zábrany z 

PE fólie s vysokým difuzním odporem 0,2 mm, EPS 100 S 200 mm, netkaná geotextilie 

Filtek 200 a hydroizolační fólie Protan SE 1,6 mm. 

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

Tepelný odpor konstrukce R :          4.989 m2K/W 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.195 W/m2K 

Zohledněná byla i korekce součinitele prostupu tepla vlivem kotev 0,02 W/m2K 

Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

Požadavek: U,N  =    0,24 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =   0,195 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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 Dle současných norem z hlediska prostupu tepla tato varianta vyhovuje. Z grafu 

je patrná vysoká funkce EPS jako tepelné izolace, nicméně výsledná hodnota sice dle 

normy splňuje požadavek, ale nachází se blízko požadované hodnoty. Víme, že 

postupem času se čím dál víc kladou nároky na energetickou náročnost budovy a úspory 

energie, nehledě na to, že je rok 2017 a nejspíše brzy dojde k dalšímu zpřísnění norem. 

Proto bych se spíše více držel doporučovaných hodnot nebo dokonce šel pod ně. 

Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 

Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.1067 kg/(m2.rok) 

Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.1313 kg/(m2.rok) 

Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  10.0 C. 

Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

1. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

2. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok nebo 3-

6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).  

Mc,a < Mev,a ... 1. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Mc,a > Mc,N ... 2. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 

 Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

materiálu v kondenzační zóně činí: 0,025 kg/m2,rok (materiál: Isover EPS 100S). 
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 Při výpočtu kondenzace byla použita korekce parotěsné zábrany kvůli způsobu 

upevnění a perforace parotěsné zábrany vlivem kotev což značně snížilo ekvivalentní 

difuzní tloušťku vybraného materiálu, a to sice ze 100m na pouhé 2m při doporučené 

volbě pro běžnou realizaci. Pro vnitřní vlhkostní podmínku byla použita vlhkostní 

třída 4. 

 Důvodem tak velké korekce je, že i přes celkem kvalitní realizaci zde dochází ke 

značným poruchám a perforacím, nehledě na to, že fólie kolem kotevního prvku není 

tak přilnavý jako naopak třeba oxidované asfaltové pásy. Parotěsné zábrany na bázi PE 

fólií mají sice vysokou hodnotu faktoru difuzního odporu, ale díky materiálové 

charakteristice se při výpočtu musí uvažovat se značným zhoršením a při přepočtu na 

ekvivalentní difuzní tloušťku dosahují horších hodnot než asfaltové pásy. Právě díky 

malé difuzní tloušťce, která se svojí hodnotou blíží hodnotě hydroizolační vrstvy, 

dochází v konstrukci ke kondenzaci. 

 I přesto je ale na grafu vidět funkčnost fólie mezi železobetonem a EPS, kde je 

znázorněn značným poklesem relativní vlhkosti.  

Posouzení ve 2D vedení tepla v programu Area 

Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
 
    1   21.0        0.25   50   12.88      30.86209       0.85728 
    2  -15.0        0.04   84  -15.00     -30.85024       0.85695 
 

 Extrudovaný polystyren je na římse z důvodu větší pevnosti v tlaku a kvůli 

mechanickému kotvení okapových žlabů. 

 Řešení poměrně snadné a vyhovující, ale ne úplně ideální. Opět se hodnoty 

pohybují nebezpečně blízko sebe a s výhledem do budoucnosti by bylo vhodné zvýšit 

množství izolace a zlepšit způsob zateplení římsy. 
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 Teplotní pole v hodnoceném úseku. Vidíme zde, že díky zateplení římsy pomocí 

XPS došlo k prodloužení tepelného toku v detailu. Stále ovšem dochází k promrzání 

římsy a ta je v přímém kontaktu s povětrnostními a klimatickými podmínkami. Vnitřní 

povrchová teplota v kritickém bodě (kontakt stěna + střecha) je v tomto případě 

12,88°C. Je tak dáno nedostatečným zateplení detailu. 

 

 Na obrázku můžeme vidět funkci parozábrany, která brání pronikáni vlhkosti a 

tlaku vodní páry do souvrství střešního pláště. Dále, prodloužením tepelné izolace na 

římsu vidíme, jak vlhkosti díky tomuto zateplení trochu ustoupila, ovšem stále to není z 

hlediska optimalizace zkoumané problematiky ideální. 
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Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2):  

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 - 11,96 °C 

Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

Vypočtená hodnota: f,Rsi =    0,774 - 12,864°C 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na 

vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 Přepočet na °C.  

                          

                             

          °  

 Hodnota nám tedy splňuje jak hodnotu rizika tvorby plísní při 80% (11,96°C), 

tak riziko povrchové kondenzace při 100% (10,18°C). 

 Dále byl proveden výpočet pro lineární činitel prostupu tepla: 

                   

    .                              
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    0,14 W/(m*K) 

Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2):  

Požadavek:   N =  0,2 W/(m*K) (pro vnější stěnu navazující na další konstrukce s 

výjimkou výplně otvoru)w 

  N>  ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 Hodnota pro lineární činitel nám v tom případě také vyhovuje. Tím, že nám 

vyšla kladná, poukazuje na to, že teplená ztráta není tak velká a není obsažena v 

přilehlých plošných konstrukcích, ale uniká daným detailem. 

Posouzení ve 3D vedení tepla v programu Cube 3D 

 

 Modrou barvou je vyznačena izoterma pro minimální hodnoty povrchové 

kondenzace, červenou barvou izoterma pro vyloučení vzniku plísní na teplotní faktor 

0,749 a zelenou barvou je vyznačena izoterma pro skutečnou minimální povrchovou 

teplotu, která byla zjištěna 2D výpočtem v programu Area. Vidíme, že v modelu 3D 

nám izoterma neobsahuje náš kritický bod, kterého jsme dosáhli 2D výpočtem. Je to z 
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důvodu, že na vybraný vymodelovaný detail působí v tuto chvíli okrajové podmínky ze 

tří stran, na rozdíl programu Area kde působí jen ve dvou směrech. Z jejího průběhu je 

ale patrné, že čím vzdálenější bude od rohu hodnocené místnosti, tím více se bude 

přibližovat hodnotě 12,88 °C což je hodnota ve styku pouze stěna a střecha. 

 Proto je přidána další fialová izoterma pro vyhodnocení povrchové teploty v 

rohu místnosti. Hodnota dosahuje pouhých 8,00 °C a nachází se tak pod hranicí možné 

povrchové kondenzace a pod hranicí možnosti vzniku plísní. 

 

 

 

 Obdobně jako v předešlém programu Area můžeme vidět, že římsa přesahující 

konstrukci obvodové stěny prakticky promrzá. Prodloužení tepelné izolace na bázi XPS 

nám sice pomůže prodloužit tepelný tok v samotném rohu konstrukce, ale díky 

zanedbání postranní a spodní části římsy dochází k přímému kontaktu s povětrnostními 

a klimatickými podmínkami. 
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 Obecně se posuzování ve 3D programech moc nepoužívá, ale je zde vidět, že 

rozdíly mezi 2D a 3D posouzením jsou znatelné a mělo se proto s nimi uvažovat. Díky  

možnosti zadání okrajových podmínek ve třech směrech, nám 3D model lépe simuluje 

chování v rohu místnosti než program Area, který hodnotí styk konstrukcí pouze v 

jednom bodě podle zadaných parametrů materiálů. 

 

 V teplotním poli bylo vidět, že díky nezaobalení římsy tepelnou izolací a díky 

přímému kontaktu s klimatickými podmínkami dochází k promrzání části konstrukce. 

To vede k pronikání velkého množství relativní vlhkosti do konstrukce. 

 Dále je zde patrný rozdíl mezi nosnou betonovou konstrukcí stropu a vrstvou 

tepelné izolace, kde je vložena parotěsná zábrana. Na obrázku je to značeno náhlým 

snížením relativní vlhkosti na  přechodu ze stropní konstrukce. 

 Prohlédněme si především roh místnosti, kde díky malým tloušťkám izolace, 

nižší funkci parotěsné zábrany, dochází ke značnému zvýšení relativní vlhkosti. 
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4.1.3.3 Tepelně technické posouzení návrhu se zaobalením římsy 

tepelnou izolací s EPS 

 Druhá varianta sanace střešní konstrukce je založena na odlišné volbě parotěsné 

zábrany, odlišné volbě hydroizolace a hlavně zateplení celého přesahu konstrukce. Jako 

parotěsná zábrana byl použit oxidovaný asfaltový pás Parabit AL + V S35 3,5 mm s 

faktorem difuzního odporu 420 000, tepelná izolace EPS 100 S 200 mm a hydroizolace 

s nízkým difuzním odporem Protan SE, která je oddělena separační geotextilií, 

například Filtek 200. 

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

Tepelný odpor konstrukce R :          4.996 m2K/W 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.195 W/m2K 

Zohledněna byla i korekce součinitele prostupu tepla vlivem kotev 0,02 W/m2K 

Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

Požadavek: U,N  =    0,24 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =   0,195 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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 Dle současných norem z hlediska prostupu tepla tato varianta vyhovuje.  

A z grafu je patrná vysoká funkce EPS jako tepelné izolace. Z tepelně technického 

hlediska se téměř nic nezměnilo. 

Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 

Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0025 kg/(m2.rok) 

Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.0889 kg/(m2.rok) 

Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  0.0 C. 

Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

1. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

2. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok nebo 3-

6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).  

Mc,a < Mev,a ... 1. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Mc,a < Mc,N ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

materiálu v kondenzační zóně činí: 0,025 kg/m2,rok (materiál: Isover EPS 100S). 
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 Při výpočtu kondenzace byla použita korekce parotěsné zábrany kvůli způsobu 

upevnění a perforace parotěsné zábrany vlivem kotev a provedení, což snížilo 

ekvivalentní difuzní tloušťku vybraného materiálu, a to sice z 1 470 m na 147 m při 

doporučené volbě pro kvalitní realizaci. Pro vnitřní vlhkostní podmínku byla použita 

vlhkostní třída 4. 

 Důvodem menší zvolené korekce při výpočtu difuzní tloušťky parotěsné zábrany 

je větší mechanická odolnost asfaltového pásu a větší utěsnění v místě perforace 

kotevního prvku. 

 Na grafu můžeme vidět daleko větší účinnost parotěsní zábrany, která je 

znázorněna větším poklesem relativní vlhkosti mezi vrstvou železobetonu a EPS. 

Posouzení ve 2D vedení tepla v programu Area 

 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1   21.0        0.25   50   13.90      28.25530       0.78487 
    2  -15.0        0.04   84  -14.99     -28.25566       0.78488 
 

 Toto řešení už je mnohem přijatelnější. Hodnota teplotního faktoru v kritickém 

místě konstrukce už je více vzdálena hodnotám pro vznik plísní a povrchové 

kondenzace. 

 

 Na obrázku vidíme zde, že díky zateplení celé římsy pomocí XPS a EPS na 

spodní straně došlo k prodloužení tepelného toku v celém přesahu a železobetonová 
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konstrukce není přímo ve styku s povětrnostními vlivy. Právě díky zateplení spodní 

straně římsy se teplo unikající detailem nevytrácí hned za fasádní izolací, ale pokračuje 

dál až ke konci římsy. 

 

 Na obrázku můžeme vidět funkci parozábrany, která brání pronikáni vlhkosti a 

tlaku vodní páry do souvrství střešního pláště více než v předešlém případě. Díky 

zateplení celé římsy, můžeme vidět jak relativní vlhkost v konstrukci ustoupila 

(vzhledem k předešlým řešením). 
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 Je ale patrné, že musí dojít i k sanaci vnější stěny. Jak víme, tak tepelně 

technickým posudkem na počátku jsme zjistili, že vnější stěna spolu se zateplením 

nevyhovuje současným normám a je proto nutné zvážit také přizateplení fasády. 

Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2):  

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 - 11,96 °C 

Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

Vypočtená hodnota: f,Rsi =    0,803- 13,908 °C 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na 

vnitřním povrchu 80 % (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 Přepočet na °C.  

                          

                             

           °  

 Hodnota nám tedy splňuje jak hodnotu rizika tvorby plísní při 80% (11,96°C), 

tak riziko povrchové kondenzace při 100% (10,18°C). A je více vzdálena od hodnot 

povrchové kondenzace a možnosti vzniku plísní. 

 Dále byl proveden výpočet pro lineární činitel prostupu tepla: 

                   

    .                              

    0,066 W/(m.K) 

Požadavek na W/(m*K)teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2):  

Požadavek:   N =  0,2 W/(m.K) (pro vnější stěnu navazující na další konstrukce s 

výjimkou výplně otvoru). 

  N>  ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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 Výsledná hodnota v tomto případě nejenom vyhovuje, ale svou hodnotou 

předčila i doporučovanou hodnotu lineárního činitele prostupu tepla, která v tomto 

případě je 0,10 W/(m*K). 

4.1.3.4 Tepelně technické posouzení návrhu se zaobalením římsy 

tepelnou izolací na bázi minerálních vláken 

 Než budeme řešit problém s přizateplením fasády a přiblížení se hodnotám pro 

pasivní standard, pojďme zkusit změnit typ izolantu na další z nejpoužívanějších typů, a 

to sice minerální vlákna. Byla použita teplená izolace Isover R 100 mm do spodní části 

skladby (menší pevnost v tlaku) a Isover S 100 mm do části horní (větší pevnost v 

tlaku). Parotěsná zábrana a hydroizolace zůstává stejné. 

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

Tepelný odpor konstrukce R :          4.777 m2K/W 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.203 W/m2K 

Zohledněná byla i korekce součinitele prostupu tepla vlivem kotev 0,02 W/m2K 

Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

Požadavek: U,N  =    0,24 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =   0,203 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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 Je zde vidět patrný rozdíl mezi EPS a MW. MW má o něco málo horší tepelně 

izolační vlastnosti. Stejně nám ale izoluje, podobně jako EPS při stejné tloušťce 

izolantu. 

Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 

Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0028 kg/(m2.rok) 

Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.0890 kg/(m2.rok) 

Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  0.0 C. 

Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

1. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

2. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok nebo 3-

6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).  

Mc,a < Mev,a ... 1. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Mc,a < Mc,N ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

materiálu v kondenzační zóně činí: 0,060 kg/m2,rok (materiál: Protan SE). 
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 Kondenzační zóna se nám v tomto případě posunula nad teplenou izolaci a 

problém nastává ve vrstvě hydroizolační, a tedy hlavně pod ní. Je tak dáno 

hydrofobizací minerálních vláken odpuzují vodu. 

 Obecně víme, že nasákavost minerální vaty je o něco menší než polystyrenu a to 

zhruba o 2 %. Ovšem pokud nám vlhkost na tepelnou izolaci působí dlouhodobě, může 

být tato nasákavost daleko větší. To znamená, že díky otevřené struktuře izolantu na 

rozdíl od uzavřené struktury EPS může dojít k daleko většímu nasáknutí a tím pádem i k 

větším poruchám včetně souvisejícího většího zatížení nosné konstrukce. 

Posouzení ve 2D vedení tepla v programu Area 

 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1   21.0        0.25   50   13.86      28.53569       0.79266 
    2  -15.0        0.04   84  -14.99     -28.53584       0.79266 
 

 Toto řešení už je mnohem přijatelnější. Hodnota teplotního faktoru v kritickém 

místě konstrukce už je více vzdálena hodnotám pro vznik plísní a povrchové 

kondenzace. 
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 Ve 2D modelování prakticky vidíme to samé jako při 1D výpočtu. Došlo pouze 

k nepatrnému zhoršení povrchové teploty v počítaném kritickém bodě. 

 

 Rozdíly v kondenzaci jsou velmi malé a nejsou na obrázku moc dobře vidět. 

Průkaznější a viditelnější jsou výsledky z 1D šíření tepla. V hodnoceném kritickém 

bodě zůstává prakticky nezměněná hodnota. 
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Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2):  

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 - 11,96 °C 

Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

Vypočtená hodnota: f,Rsi =    0,802- 13,872 °C 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na 

vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 Přepočet na °C.  

                          

                             

          °  

 Hodnota nám tedy splňuje jak hodnotu rizika tvorby plísní při 80 % (11,96 °C), 

tak riziko povrchové kondenzace při 100 % (10,18 °C) a je více vzdálena od hodnot 

povrchové kondenzace a možnosti vzniku plísní. 

 Dále byl proveden výpočet pro lineární činitel prostupu tepla: 

                   

    .                              

    0,063 W/(m.K) 

Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2):  

Požadavek:   N = 0,2 W/(m.K)  (pro vnější stěnu navazující na další konstrukce s 

výjimkou výplně otvoru). 

  N>  ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 Výsledná hodnota se nám nepatrně zlepšila. Je to dáno tím, že jsme zhoršili 

hodnoty plošné konstrukce a tím jsme naopak zlepšili hodnotu v řešeném detailu. 
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4.1.3.5 Tepelně technické posouzení s přiblížením se hodnotám 

pasivního standardu 

 Z předchozích dvou variant bych řekl, že nám lépe než minerální vata vychází 

EPS, jak s ohledem na teploty a kondenzaci tak na vlastnosti materiálu. Protipožární 

opatření v tomto případě nenastávají, tudíž můžeme EPS bez problému využít. 

 V následující variantě tedy použijeme desky EPS 100 S 260 mm pro střešní 

konstrukci a EPS 70 F 200 mm pro izolaci vnější fasády. Tím, že zlepšíme parametry 

obvodové konstrukce, zlepšíme také nedostatky detailu vykazované zatím ve všech 

případech. Parotěsná zábrana zůstává asfaltová a hydroizolace z mPVC fólie. 

Posouzení v 1D vedení tepla v programu Teplo (střešní konstrukce) 

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

Tepelný odpor konstrukce R :          6,269 m2K/W 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0,156 W/m2K 

Zohledněná byla i korekce součinitele prostupu tepla vlivem kotev 0,02 W/m2K 

Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

Požadavek: U,N  =    0,24 W/m2K (pro pasiv 0,15 - 0,10) 

Vypočtená hodnota: U =   0,156 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 



74 

  

  Na grafu a výsledcích můžeme vidět rapidní snížení součinitele prostupu 

tepla zvýšením množství izolace. 

Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 

Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0025 kg/(m2.rok) 

Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.0886 kg/(m2.rok) 

Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  0.0 C. 

Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

1. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

2. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok nebo 3-

6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).  

Mc,a < Mev,a ... 1. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Mc,a < Mc,N ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

materiálu v kondenzační zóně činí: 0,060 kg/m2,rok (materiál: Protan SE). 

 Kondenzační zóna je v tomto případě posunutá mimo tepelnou izolaci. 

Kondenzát vzniklý v zimním období navíc není ve velkém množství a díky uzavřenosti 
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polystyrenu brání pronikání vlhkosti do izolantu. Jsou pro něj tedy vytvořeny daleko 

lepší podmínky pro možný odpar z konstrukce. 

Posouzení v 1D vedení tepla v programu Teplo (stěnová konstrukce) 

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

Tepelný odpor konstrukce R :          5,235 m2K/W 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0,186 W/m2K 

Zohledněná byla i korekce součinitele prostupu tepla vlivem kotev 0,02 W/m2K 

Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

Požadavek: U,N  =    0,30 W/m2K (pro pasiv 0,18-0,12) 

Vypočtená hodnota: U =   0,185W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 Na grafu a výsledcích můžeme vidět rapidní snížení součinitele prostupu tepla 

zvýšením množství izolace. 

Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 

Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0156 kg/(m2.rok) 
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Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      1,9344 kg/(m2.rok) 

Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 

Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

1. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

2. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok nebo 3-

6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).  

Mc,a < Mev,a ... 1. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Mc,a < Mc,N ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

materiálu v kondenzační zóně činí: 0,192 kg/m2,rok (materiál: Isover EPS 70F). Dále 

byl pro výpočet použit limit 0,1 kg/m2,rok. 

 Kondenzační zóna se oddálila od svislé nosné konstrukce a není tedy tolik 

namáhána vlhkostí. Zde nám asi pokaždé bude nastávat nepatrná kondenzace. Pokud 

bychom chtěli tomuto jevu zabránit úplně, museli bychom do systému blíže ke straně 

interiérové zakomponovat materiál s vysokým difuzním odporem, který by určitě 

působil pozitivně i z hlediska vzduchotěsnosti obálky. 



77 

  

Posouzení ve 2D vedení tepla v programu Area 

 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1   21.0        0.25   50   16.25      18.36347       0.51010 
    2  -15.0        0.04   84  -15.00     -18.36341       0.51009 
 

 Byla zvýšena tloušťka tepleného izolantu EPS 100S z 200 mm na 260 mm a na 

římse XPS z 50 mm na 100 mm. Dále pak při zateplení fasády pomocí EPS 70F z 80 

mm na 200 mm. 

 

 Izotermy na obrázku 10,18 °C a 11,96 °C nezasahují do nosné konstrukce. 

Kondenzační zóny se tedy přesunou do izolací a v žádném případě tak neohrožují 

stavební nosnou konstrukci, nemluvě o možnosti vzniku plísně na straně interiérové. 
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 Hodnota našeho hodnoceného kritického bodu dospěla k teplotě 16,25 °C 

povrchové teploty, což je hodně vzdáleno hodnotě možného vzniku plísní. Nedochází k 

promrzání římsy vlivem teplot ani tlaků vodní páry. Dá se říci, že konstrukce 

nevykazuje žádné pochybnosti.  

 

 I z hlediska relativních vlhkostí už detail nevykazuje vady. Vlhkost v římse 

ustoupila a její kritické hodnoty se nachází v bezpečné vzdálenosti od samotné stavební 

konstrukce. Tím, že jsme přizateplili fasádu, odpadá další problém s šířením vlhkosti a 

náš hodnocený detail již vyhovuje ČSN. 

Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2):  

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 - 11,96 °C 

Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

Vypočtená hodnota: f,Rsi =    0,868- 16,248 °C 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na 

vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 



79 

  

 Přepočet na °C.  

                          

                             

           °  

 Hodnota nám tedy splňuje jak hodnotu rizika tvorby plísní při 80 % (11,96 °C), 

tak riziko povrchové kondenzace při 100 % (10,18 °C), a je více vzdálena od hodnot 

povrchové kondenzace a možnosti vzniku plísní. 

 Dále byl proveden výpočet pro lineární činitel prostupu tepla: 

                   

    .                              

    -0,028 W/(m*K) 

Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2):  

Požadavek:   N =  0,2 W/(m*K) (pro vnější stěnu navazující na další konstrukce s 

výjimkou výplně otvoru). 

Požadavek pro pasivní standart:   N = 0,05 W/(m*K) 

  N>  ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 Výsledná hodnota nejen odpovídá pasivnímu požadavku dle normy, ale vychází 

dokonce záporná. Proto teď můžeme zcela bez pochyb říci, že jsme docílili řešení bez 

tepelného mostu. Z předešlých výsledků víme, že pokud nám hodnota vyjde záporná, 

energetické ztráty týkající se posuzovaného detailu, jsou ve skutečnosti obsažené už v 

plošných konstrukcích. Ale vzhledem k tomu, že 1D šíření tepla v plošných 

konstrukcích nám vyšlo těsně nad pasivním standardem, nemusíme se ničeho obávat. 
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Posouzení ve 3D vedení tepla v programu Cube 3D: 

 Modrou barvou je vyznačená izoterma pro minimální hodnoty povrchové 

kondenzace, červenou barvou izoterma pro vyloučení vzniku plísní pro teplotní faktor 

0,749 a zelenou barvou je vyznačena izoterma pro skutečnou minimální povrchovou 

teplotu 16,25 °C, která byla zjištěna 2D výpočtem v programu Area. 

 Opět zde vidíme pokles povrchové teploty v rohu místnosti. Pokles teploty v 

našem kritickém bodě je sice značný, ale můžeme vidět, že kritické hodnoty týkající se 

možnosti vzniku povrchové kondenzace a vzniku plísní nejsou v rohu místnosti 

obsaženy. Izoterma označená fialovou barvou značí průběh teploty 12,50 °C, tedy 

hodnoty v bodě rohu místnosti. 

 V tomto případě jsme dosáhli splnění všech podmínek dle ČSN. 
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 Je zřejmé, že teplota v rohu místnosti bude díky působícím okrajovým 

podmínkám vždy menší. Ale naším úkolem by mělo být, aby právě tento rozdíl teplot 

byl co nejmenší. 
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 Na modelu, kde nám působí relativní vlhkost je vidět, že právě díky obalení 

římsy tepelnou izolací nedochází ke kontaktu s povětrnostními a klimatickými vlivy a 

relativní vlhkost se tak drží na vnější straně. 

 Dále je zde znatelný rozdíl ve funkci parotěsné zábrany, kde PE fólii nahradil 

asfaltový pás s AL vložkou a zvýšila se tak funkce paropropustnosti. 

 V rohu místnosti nám působí větší relativní vlhkost, ale už ne v takovém 

množství jako v prvním případě. Je to dáno i těsností konstrukce. 

4.1.3.6 Varianta s PUR deskami na fasádě pro přijatelnější 

podmínky s ohledem na výplň otvorů 

 Tato varianta je zde zařazena jen proto, že současné okenní rámy jsou zasazené 

zhruba do poloviny tloušťky obvodového nosného zdiva. Přidáním tepelné izolace o 

velké tloušťce by znamenalo horší architektonické vnímání a zhoršení osvětlení okny. 

 Pokud bychom tak uvažovali, měli bychom na výběr dvě řešení. První varianta 

je vzít okna a předsadit je před konstrukci nebo alespoň osadit rámy oken současně s 

lícem zdiva. Druhá, je změnit typ izolace na izolaci s nižší tepelnou vodivostí, která 

nám umožní stejnou tepelnou pohodu jako izolace s vyšší tloušťkou. 

 Výpočtem bylo zjištěno, že při zateplení izolačními deska PIR při součiniteli 

tepelné vodivosti λ=0,024 W/(m.K) (návrhová) a tloušťce 120 mm se součinitele 
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tepelné vodivosti téměř nezmění a vychází obdobně jako při zateplení s 200 mm EPS. 

To samé platí pro teplotní faktor ve zkoumaném kritickém bodě a pole teplot vypadá 

podobně. 
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5. Závěr a shrnutí 

  V práci je znázorněno celkem 6 tepelně technických posudků včetně stávajícího 

stavu střešní konstrukce a vybraného detailu. 

1. Varianta - současný stav 

 V prvním případě bylo nejprve nutné provést stavební průzkum, kterým byl 

zjištěn skutečný stav střešního pláště. Dle projektové dokumentace se předpokládalo s 

tepelnou izolací na bázi škváry, která ovšem po odkrytí vrstev obsahovala směs škváry, 

písku a hlíny. Dále vrstva škvárobetonu, která odpovídala původnímu projektu a 

nakonec vrstva hydroizolační, která je v současném stavu složena celkem z pěti vrstev 

asfaltových pásů, což se také negativně projevilo při hodnocení vlhkosti v konstrukci. 

(Fotodokumentace v příloze č. 1) 

 Výsledky tepelně technického posouzení současného stavu neodpovídají 

současným normám a jsou tedy v dnešní době z hlediska tepelné techniky nepřípustné. 

 Dle mého názoru se čekalo na rekonstrukci až do chvíle, kdy byla střecha 

prakticky v havarijním stavu a vykazovala poruchy, které se projevily především v 

interiéru. 

2. Varianta - Firemní návrh 

 Druhá verze už je sanací současného stavu. Vychází se z předpokladu, že 

veškerý materiál tvořící střešní souvrství bude odvezen na skládku a zhotoví se tak zcela 

jiná skladba, která ovšem řeší pouze rekonstrukci střešního pláště a zanedbává problém 

s přizateplením fasády a obalením římsy tepelnou izolací. 

 Volba parotěsné zábrany na bázi PE fólie se je jeví jako nevhodná. Toto řešení je 

z finančního hlediska sice výhodné, ale díky velmi tenkému materiálu dochází k častým 

poruchám (například posouváním po drsném betonovém povrchu, prošlápnutí, 

netěsností kolem prostupů a také díky povětrnostním vlivům). Ukončení tepelné izolace 

na římse je řešeno pomocí XPS, které je zde osazeno z důvodu jeho velké pevnosti v 

tlaku pro osazení okapních háků. 
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 Izolační souvrství odpovídá současným normovým hodnotám na dodržení 

součinitele prostupu tepla plošných konstrukcí, ale nachází se příliš blízko 

požadovaných hodnot. Dále návrh neuvažuje zateplení římsy, což vede ke značnému 

snížení povrchové teploty na straně interiéru. To znamená, že povrchová teplota ve 2D 

šíření tepla sice vyhovuje, ale opět se nachází nebezpečně blízko požadovaných hodnot, 

nemluvě o 3D poli, kde je vidět že v rohu místnosti je tento požadavek ignorován a 

dochází tak k velkému snížení povrchové teploty pod hodnoty kritické. 

3. Varianta - Obalení římsy EPS 

 U této varianty jsem už provedl obalení celé římsy tepelnou izolací, abych 

poukázal na rozdílné hodnoty, které tímto provedením získáme. Také jsem použil 

odlišný typ parotěsné zábrany na bází oxidovaného asfaltového pásu s nosnou AL 

vložkou. Při tomto uvažování můžeme počítat s menší možností mechanických poruch a 

díky AL vložce, asfaltu a celkové tloušťce parozábrany i s větší difuzní tloušťkou, která 

se na obrázcích projevila poklesem relativní vlhkosti. 

 Povrchová teplota se nám tímto trochu oddálila od požadovaných hodnot, stále 

to ovšem není optimální řešení. 

4. Varianta - Obalení římsy + zateplení střešní konstrukce z minerální vaty 

 Toto řešení prakticky kopíruje to předešlé. Je zde poukázáno na pár aspektů, 

které jsou odlišné. Hodnoty součinitel tepelné vodivosti a vnitřní povrchové teploty jsou 

o něco horší, ale stále velmi podobné jako u varianty s EPS. Dochází zde pouze k 

většímu množství kondenzátu. 

 Izolace z minerální vaty se spíše než na klasické zateplení hodí na konstrukce, 

kde je určitý požadavek na protipožární opatření. Při takto klasických zatepleních je 

použití EPS vhodné a finančně nenáročné. 

5. Varianta - přiblížení k hodnotám pasivního standardu 

 V tomto řešení jsem se u plošných konstrukcí snažil přiblížit hodnotám určeným 

pro pasivní budovy. Jak z hlediska součinitele prostupu tepla a povrchové teploty, tak  

lineárního činitele prostupu tepla. Řešení spočívá v použití tepelných izolacích ve 

větších tloušťkách a celého obalení římsy. 
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 Tímto způsobem se sníží součinitel prostupu tepla u plošných konstrukcí, zvýší 

povrchová teplota v interiéru a sníží lineární činitel prostupu tepla. Požadavek na 

minimální povrchové teploty je dodržen i v rohu místnosti 3D posudkem.  

 Tento návrh tedy nejenom splňuje všechny požadované parametry z hlediska 

tepelné techniky dle současných ČSN, ale dokonce je přiblížen hodnotám pasivním, 

které budou vyhovovat i do budoucna v případě snížení normových hodnot ČSN. 

6. Varianta - snížení tloušťky fasádní izolace 

 Toto řešení vychází z předešlé varianty a je zde jen znázorněn pokles tloušťky 

zateplení fasády díky izolačním schopnost PIR pěny s nízkou tepelnou vodivostí. 

 To znamená, že při stejném dodržení tepelných hodnot zvýšíme uživatelský 

komfort a dosáhneme tak lepšího osvětlení v místnosti (je tak dáno zapuštěním okna). 
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5.1 Tabulkové shrnutí výsledků na základě tepelně technických 

posouzení 

Hodnotící prvky 
Současný 

stav 
Firemní 
návrh 

Obalení s 
EPS 

Obalení s 
MW 

Pasivní 
standard 

Součinitel 
prostupu tepla 
U (W/m2∙K) - 
stěna 

0,355 0,355 0,355 0,355 0,186 

Součinitel 
prostupu tepla 
U (W/m2∙K) - 
střecha 

1,148 0,195 0,195 0,203 0,156 

Teplotní faktor 
vnitřního 
povrchu 

0,625 0,774 0,803 0,802 0,868 

Povrchová 
teplota °C 

7,5 12,864 13,908 13,872 16,248 

Propustnost L 
(W/m∙K) 

1.69926 0,85728  0.78487      0.79266 0.51010 

Lineární činitel 
prostupu tepla 
(W/m∙K) 

-0,267 0,14 0,066 0,063 -0,028 

Množství 
vstupující do 
konstrukce 
kg/m 

9,2∙10-7 9,5∙10-8 5,3∙10-8 9,3∙10-8 2,9∙10-8 

Množství 
vystupující z 
konstrukce 
kg/m 

3,4∙10-8 3,7∙10-8 3,1∙10-8 3,8∙10-8 1,7∙10-8 

Množství 
kondenzující 
vodní páry  
kg/m 

8,9∙10-7 5,8∙10-8 2,2∙10-8 5,6∙10-8 1,2∙10-8 

 

Tabulka 6 - Shrnutí tepelně technických výpočtů (2) 

 V tabulce nejsou uvedeny hodnoty pro řešení s PIR, protože tento návrh byl 

zdůrazněn jen pro možnost použití zateplení s menší tloušťkou prvku. 
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  AREA 2D CUBE 3D 

Firemní návrh 12,864 °C 8,00 °C 

Pasivní 
standart 

16,248 °C 12,5 °C 

 

Tabulka 7 - Rozdíly povrchových teplot dle 2D a 3D výpočtu (2) 

 Z jednotlivých výsledků vyplývá, že nejlepší varianta vychází z návrhu 

pasivního standardu a bylo proto vhodné do budoucna zvážit přizateplení fasády. 

 Myslím, že splnění požadovaných hodnot pro součinitele prostupu tepla v dnešní 

době není úplně optimální a měli bychom se zaměřovat na spodní hranici doporučených 

nebo pasivních hodnot. Toto tvrzení souvisí i s teplotním faktorem vnitřního povrchu a 

lineárním činitelem prostupu tepla. 

 Vezměme v potaz, že je rok 2017 a současně používaná tepelně technická norma 

je z roku 2011. V tomto rozmezí sice proběhlo pár změn, ale podstatné hodnoty 

zůstávají beze změny. Vzhledem k nárokům na snížení spotřeby energie a s tím 

spojeným energetickým průkazem do roku 2020 bychom už v této chvíli měli 

zapomenout na požadované hodnoty a opravdu se řídit hodnotami doporučenými. V 

příštích pár letech by se normy měly aktualizovat. 

 V současné době moc nepoužívá 3D posouzení u stavebních konstrukcí. Z 

výsledků 2D a 3D posouzení je patrné, že mezi hodnotami je značný rozdíl vzhledem k 

působícím okrajovým podmínkám. Vzhledem k aktuální problematice spojenou s 

úsporami energie by se tyto fakty měli brát v úvahu.  
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13.2. Příloha číslo 2 - hodnocený detail 

 

1. Parotěsná zábrana - PE fólie tloušťky 0,25 mm s vysokým difuzním odporem. 

2. EPS 100 S tl. 180 mm, λ = 0,037 W/m2K 

3. Spádové klíny EPS 200 S tl. 20 - 125 mm, λ = 0,035 W/m2K 

4. Separační vrstva - geotextilie min 100g/m2 

5. Hydroizolační vrstva (např. Protan SE) - fólie z měkčeného PVC s  nosnou 

vložkou z PES mřížoviny v tloušťce 1,8 m 

6. XPS 300 tl. 50 mm, λ = 0,036 W/m2K 

7. Hranatý žlab vč. žlabového háku Ti-Zn plech tl. 0,7 mm, r.š. 430 mm, šířka 

žlabu 150 mm 

8. Rohová lišta 50/50 z poplastovaného plechu kotvená cca po 200 mm 

9. Zatahovací okapnicový pás z poplastovaného plechu r.š. 250 mm 
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13.3. Příloha číslo 3 - použité tabulky 
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Požadované hodnoty pro kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 

 

 

 


