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konstrukcí z KVH sloupků, které jsou vyplněné minerálním izolantem. Tato 

konstrukce se oplášťuje deskovými prvky. Zateplení z exteriérové strany 

je zhotoveno ze systému ETICS s tepelným izolantem z expandovaného 

polystyrenu. Tento detail byl posouzen v softwaru. 
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1 Úvod 

V této práci jsou nejdříve obecně popsány dřevostavby, jejich dělení a popis 

nejčastěji požívaných materiálů. Součástí práce je popis tepelně-vlhkostních požadavků 

a vysvětlení základních vztahů. 

Diplomová práce se zaměřuje především na zkoumání tepelně-vlhkostního 

namáhání. Podrobněji se zaměřuje na detail napojení stěny dřevostavby na základovou 

část. Tato oblast je problematickým místem dřevostaveb. V případě nevhodného řešení 

dochází k degradaci materiálu a zhoršení materiálových charakteristik např. snížení 

statických vlastností nebo zhoršení tepelných parametrů. 

Byly vybrány tři způsoby řešení zmíněného detailu. Pro bližší posouzení byl vybrán 

detail s nejběžnější skladbou obvodové stěny používané v České republice. Nosná 

konstrukce se nejčastěji zhotovuje z KVH sloupků, které jsou vyplněné minerálním 

izolantem. Tato konstrukce se oplášťuje deskovými prvky. Zateplení z exteriérové 

strany je zhotoveno ze systému ETICS s tepelným izolantem z expandovaného 

polystyrenu. Tento detail byl nejdříve vyhodnocen softwarem. Z důvodu porovnání 

teoretických výsledků vypočtených softwarem s reálným namáháním byl sestaven 

experimentální model. Experimentální model byl zhotoven v laboratořích Vysokého 

učení technického Fakulty stavební v Brně. Tepelně-vlhkostní namáhání bylo 

prováděno za různých okrajových podmínek, se zohledněním nebo zanedbáním 

tepelných mostů v podobě kotvících prvků. 

  



2 

 

2 Dřevostavby 

 Dřevo se objevovalo jako konstrukční materiál ve všech etapách historie lidstva. 

Bylo významným stavebním prvkem již během prvního osídlování našeho území. Tento 

materiál prošel velkým vývojem. Dnešní moderní dřevostavby se vyvinuly 

z historických dřevěných staveb, mezi které patřily stavby srubové, kůlové, palisádové 

aj. V dalších etapách vývoje se objevovaly celodřevěné domy na dřevěných 

základových deskách nebo pilotách. Později bylo dřevo částečně nahrazeno kamenem 

a betonem, ale díky dobré dostupnosti materiálu zůstaly v horských oblastech dřevěné 

stavby zachovány. 

 Na začátku dvacátého století nastal v oblasti dřevostaveb velký zlom, který byl 

způsoben vyvinutím sloupkového systému, který je používaný dodnes. S rozvojem 

průmyslu začal během 19. a 20. století vznikat nový druh staveb a to stavby rámové. 

S těmito stavbami je spojený i vývoj vzpěradlové a věšadlové soustavy, sbíjené 

a hřebíkové nosníky, příhradové rámy aj. Dřevostavby mají nejvyšší zastoupení 

v Americe, Švýcarsku, Německu, Rakousku a ve Skandinávii. 

2.1 Druhy dřevostaveb 

 Hlavním konstrukčním prvkem je dřevo, ale na části stavby mohou být použity 

i jiné materiály. Největší materiálový podíl kromě dřeva tvoří tepelné izolace, 

hydroizolace, keramické prvky, ocelové spojovací prostředky aj. Základy mohou být 

prováděny z betonu nebo kusového staviva. Stavby je možné rozčlenit z hlediska 

konstrukčního systému do následujících skupin. 

Masivní dřevostavby 

 Mezi masivní dřevostavby řadíme stavby, jejichž nosná část je z masivního 

řeziva. Řezivo může být hraněné nebo ve formě kulatiny, často zároveň tvoří i vnitřní 

líc. Jedná se především o sruby a roubenky. Takové konstrukce nesplňují dnešní tepelně 

technické požadavky. Z tohoto důvodu jsou k nosnému jádru přidávány další vrstvy 

např. tepelně-izolační. [7] 

Srubové stavby 

 Hlavním konstrukčním prvkem jsou kulatiny zbavené kůry tzv. kuláče, které 

jsou vzájemně provázány v rozích sedlovými spoji do tvaru V s přesahy. Tyto přípoje 

jsou dostatečně těsné a není potřeba dalšího těsnění spojů. Utěsnění podélných hran 
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kulatin je možné pomocí drážky vyplněné ovčí vlnou. Na tento druh staveb je potřebné 

velké množství kvalitního dřeva. [7] 

  
Grafika  1. Srubová stavba [4], Tesařský srubový spoj  

Roubené stavby 

 Nosnou část stěn roubených staveb zajišťují hraněné trámy spojené na rybinu. 

Zkosení rybinového spoje zajišťuje ochranu proti vybočení. Vodorovné spoje 

se utěsňují stejným způsobem jako stavby srubové. Pro zlepšení tepelně technických 

vlastností je možné masivní nosnou konstrukci opatřit tepelnou izolací, která je k nosné 

konstrukci lepena nebo kotvena. Jako vnější povrchová úprava se používají omítky 

nebo obklady. [7] 

  
Grafika  2. Roubená stavba [4] , Tesařský spoj  rybina [5] 

Stavby z CLT panelů 

 Jedná se o novodobý systém. Hlavní nosnou složkou je CLT panel, který je 

využívaný pro vnitřní i vnější stěny, stropy a střechy. Panel je vyráběn z křížově 

vrstveného lamelového dřeva. Tato technologie zajišťuje vyšší tuhost a únosnost. 

Vysušené lamely jsou vzájemně slepovány, jejich množství závisí na požadované 
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tloušťce panelu. Aby byla zajištěná tvarová stálost materiálu a zabráněno trhlinám, je 

nutné klást zvýšený důraz na vlhkost. Vlhkost lamel se má pohybovat okolo 8 %.  

 Podélné slepení spár v kombinaci s vhodnou tloušťkou panelu zajistí 

dostatečnou vzduchotěsnost. Výrobci panelů udávají minimální tloušťku pro zajištění 

vzduchotěsnosti 60 mm. Současně se jedná o difúzně otevřenou konstrukci, u které je 

umožněn odvod vlhkosti z konstrukce do exteriéru. Z tohoto důvodu není požadována 

parozábrana. Výhodou CLT panelů je vyšší požární odolnost, akustické vlastnosti nebo 

fázový posun teplotního kmitu. Vnitřní povrch panelů nemusí být dále upravován. [5] 

  
Grafika  3. Stavba z CLT panelů [5], Schéma CLT panelu  

Lehké systémy dřevostaveb 

 Nosná část je tvořena tyčovými prvky z vysušeného dřeva. Jednotlivé prvky jsou 

kladeny v pravidelných vzdálenostech. Prostor mezi nosnými částmi je vyplněn 

tepelnou izolací. Tyto konstrukce jsou často opláštěny ze strany interiéru i exteriéru. 

Hrázděné stavby 

 Nosnou část hrázděných staveb tvoří pravidelná síť obdélníkových 

a čtvercových prvků. Tento systém byl využíván především v oblastech s nedostatkem 

dřeva, protože pro výstavbu je možné používat i kratší listnaté dřevo. Nosná kostra 

stavby byla často ponechávána jako viditelná. Některé hrázděné stavby byly omítány, 

v minulosti se věřilo, že se tím navýší požární bezpečnost. V současné době se tento 

systém téměř nepoužívá. [7] 
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Grafika  4. Hrázděná stavba  [6], Schéma hrázděné stavby [8] 

Skeletové stavby 

 Skeletové stavby vychází z hrázděných staveb. Nosnou funkci stejně jako 

u staveb hrázděných plní masivní dřevěné konstrukce. Pro zajištění spolupůsobení 

jednotlivých prvků se používaly tesařské spoje. V současné době nad tesařskými spoji 

převládají spoje ocelové. Přenos účinků zatížení je u novodobé skeletové konstrukce 

stejně jako u hrázděných staveb zajišťován bodovým přenosem sil pomocí sloupků. 

Stěny nepřenáší zatížení. Mají pouze dělící a ochrannou funkci. Nosné prvky jsou 

kladeny v modulu. Nejčastěji v násobcích 600 mm. 

 Nosná část zabírá malé množství místa, je možné vytvořit velké otevřené 

prostory. Systém nabízí variabilitu řešení a urychlení výstavby vlivem prefabrikace. 

Omezení spočívá ve zvoleném rastru a modulu. Skeletové stavby je vhodné využívat 

při vysokých zatížení a pro vícepodlažní nebo velké stavby. [7] 

 

 

Grafika  5. Skeletová stavba [5] , Schéma skeletové stavby [5] 
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Rámové stavby 

 Hlavním nosným prvkem je rám, který je tvořen svislými sloupky společně 

se spodním a horním prahem. Tento rám zajišťuje přenos svislých sil, vodorovné 

zatížení vznikající působením větru přenáší desky na bázi dřeva. Dřevěné prvky jsou 

malého průřezu nejčastěji 60/120 mm rozmístěné pravidelně po malých vzdálenostech 

400-700 mm nejčastěji 625 mm. Z důvodu zvýšení tloušťky izolantu je profil navyšován 

na 60/180 mm. 

 Výhodou systému je prefabrikace a absence mokrého procesu, s tím je spojené 

urychlení realizace stavby. Z důvodu modulové výstavby prefabrikovaných prvků se 

detaily často opakují. Rámové stavby mají i dobré tepelně technické vlastnosti 

a vysokou variabilitu řešení. U vícepodlažních systémů je nutné věnovat zvýšenou 

pozornost sedání a přesnosti výroby včetně montáže. Doporučuje se nekombinovat 

materiály. 

   Grafika  6. Rámová stavba před opláštěním [6], Schéma rámové stavby [6] 

Balloon-frame, platform-frame 

 Základem je žebrový systém, který vznikl ve spojených státech, jeho výhodou je 

urychlení výstavby. Sloupky mají malé rozestupy, zpevnění zajišťují desky na bázi 

dřeva nebo prkna. U těchto staveb je menší využití předvýroby. S vyšší časovou 

náročností je spojená ochrana proti povětrnostním vlivům a v neposlední řadě sedání. 

 U konstrukcí zvaných ballooon-frame, tedy nosná konstrukce s průběžnými 

sloupky jsou sloupky spojité přes více podlaží. Svislé konstrukce jsou na spodním 

i horním konci zakončeny dřevěným prahem nebo vaznicí. Stropní nosníky se ukládají 

na stojaté fošny, které jsou zapuštěné do stávajících průběžných sloupků. 
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 Platform-frame nebo-li plošinová konstrukce je poschoďová stavba. Jednotlivé 

podlaží se staví postupně, nosné sloupky mají výšku jednoho podlaží. V průběhu 

výstavby je plošina využívána pro montáž. [7] 

  
Grafika  7. Schéma balloon-frame [12] , Schéma platform-frame [12] 

2.2 Difúzně uzavřené a otevřené konstrukce 

O tom, zda se jedná o difúzně otevřený nebo uzavřený materiál rozhoduje difúzní 

odpor jednotlivých materiálů respektive celé konstrukce. Konstrukce s vysokým 

difúzním odporem se označuje jako difúzně uzavřená. 

2.2.1 Difúzně uzavřené konstrukce 

Difúzně uzavřené konstrukce jsou více zažitým druhem. Jedná se o konstrukce, 

které zamezují prostupu vodních par konstrukcí. Toto omezení vytváří parozábrana, 

která se umísťuje co nejblíže interiéru. Parotěsnící vrstva dokonale těsní a zamezuje 

prostupu vlhkosti. Musí být spojitá a je nutné zabránit jejímu perforování. Narušení 

parozábrany je vhodné předejít instalační předstěnou nebo podhledem. Je důležité, aby 

byly dodrženy výrobcem předepsané přesahy a těsnosti spojů. Vzduchotěsnost se 

kontroluje pomocí Blower-door testu. Vnitřní prostředí difúzně uzavřených konstrukcí 

je sušší. Výhodou tohoto systému jsou mnoholeté zkušenosti firem a nižší ceny 

komponentů. Nevýhodou difúzně uzavřených konstrukcí je, že v podstatě celý systém 

závisí na vrstvě parozábrany. 
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1 - Sádrovláknitá deska  

2 - Dřevěný rám + tepelná izolace  

3 - Parozábrana 

4 - Dřevěný rám + tepelná izolace 

5 - Sádrovláknitá deska 

6 - Kontaktní zateplovací systém 

(expandovaný polystyren + strukturální 

omítka) 

 

Grafika  8. Schéma difúzně uzavřené konstrukce [18] 

 

Pokud by v konstrukci nebylo zamezeno difúznímu toku, docházelo by 

v oblastech s teplotou pod hodnotou rosného bodu ke kondenzaci tedy srážení vlhkého 

vzduchu v místě rosného bodu. V případech, kdy není zabráněno difúznímu toku, 

směřuje tok z oblastí o vyšším parciálním tlaku do oblastí nižšího parciálního tlaku. 

Vodní páry pronikají difúzně otevřenými materiály, na jejichž obou stranách jsou 

rozdílné klimatické podmínky a dochází k difúzi vodní páry konstrukcí. Dostatečným 

návrhem tloušťky tepelného izolantu se v případě výskytu kondenzace zajistí co nejdelší 

vzdálenost rosného bodu od interiéru respektive od nosné konstrukce dřevostavby. 

Vhodný typ a tloušťka parotěsnící a tepelně-izolační vrstvy ovlivňuje životnost celé 

konstrukce. 
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Grafika  9. Schéma difúze materiálovou vrstvou cA
(i) ˃ cA

(e) (gradient 

koncentrace difundujících částic je větší na straně interiéru než 

na exteriérové straně) viz kapitola 4.1.1. Vlhkost [21], Nekvalitní provedení 

vzduchotěsnící vrstvy včetně porovnání průchodu vody konstrukcí difúzí 

a netěsností  [19] 

2.2.2 Difúzně otevřené konstrukce 

Difúzně otevřené konstrukce se skládají z difúzně otevřených materiálů, jejichž 

difúzní odpor postupně klesá směrem od interiéru. V konstrukci je umožněn prostup 

molekul vodní páry.  Celá skladba je navržena tak, aby žádný materiál nebránil jejímu 

prostupu. Druhou možností je vložení parobrzdy. Tedy vrstvy, která omezuje průchod 

vodní páry z interiéru do exteriéru. Funkci parobrzdy nejčastěji na straně interiéru tvoří 

deskové materiály s vyšším difúzním odporem. Nejběžněji je tato vrstva zastoupena 

OSB nebo sádrovláknitými deskami. V obou případech musí celek respektovat pořadí 

jednotlivých částí konstrukce seřazených podle hodnoty difúzního odporu. Pro difúzně 

otevřené konstrukce se provádí zateplení konstrukce minerální izolací, důležité je 

i použití vhodných omítek, izolantů, spojovacích vrstev, nosných prvků aj. 
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1 - Sádrovláknitá deska  

2 - Dřevěný rám + tepelná izolace  

z minerální vlny 

3 - Sádrovláknitá deska 

s parobrzdou 

4 - Dřevěný rám + tepelná izolace  

z minerální vlny 

5 - Tepelná izolace z minerální 

vlny  

6 - Difúzně otevřený fasádní 

systém 

Grafika  10. Schéma difúzně otevřené konstrukce  [18] 

2.2.3 Blower-door test 

Nižší energetická náročnost budov je spojená se vzduchotěsnou obálkou. 

40 % celkové ztráty tepla tvoří netěsnosti objektu u běžných staveb. Vzduchotěsnící 

vrstva musí spojitě v plné ploše probíhat od spodních konstrukcí (hydroizolace) 

přes obvodové stěny (OSB desky, omítka) až po střešní rovinu (parotěsnící vrstva) a být 

vzduchotěsně napojena. Průvzdušnost obálky se měří Blower-door testem, který 

poukáže na problematická místa. Prostup vlhkosti netěsnými spoji je o několik řádů 

vyšší než difúzí.  

Blower-door test je měřený pomocí zařízení s velkoprůměrovým ventilátorem 

s proměnným průměrem ústí a proměnným výkonem. Ventilátor s plachtou umístěný 

v rámu dveřních nebo okenních otvorů v obvodové stěně vytvoří tlakový rozdíl          

20-100 Pa. Pomocí tlaku na ventilátoru se určí průtok vzduchu k jednotlivým tlakovým 

krokům pro kalibrovanou geometrii ústí ventilátoru.  Měření probíhá podle požadavků 

ČSN EN ISO 9972 Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov – Tlaková 

metoda [12]. Norma uvádí tři metody.  

Jedna z metod stanoví těsnost prosté obálky bez technologických průchodů 

např. kanalizace, které budou v dokončené stavbě uzavřeny vlastním způsobem. Pomocí 

těsnících prvků např. zátek, uzávěrů, pásek, folií atd. se uzavřou otvory technického 

zařízení budov, dojde k zabránění zkreslení výsledků testů vlivem nedokončenosti 

těchto částí. Tato varianta je prováděna po dokončení obálky budovy v době, kdy je 

umožněn přístup k vzduchotěsnící vrstvě a je tedy možná její případná oprava. 
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Opakovatelným provedením tlakového rozdílu je možné nalézt netěsnosti a následně je 

opravit. 

  

Grafika  11. Vlevo zařízení Blower-door [10] , vpravo fólií utěsněná 

vzduchotechnika [10] 
 

Další metoda se provádí na dokončené a používané budově. Technologická 

zařízení musí umožnit uzavření svým vlastním způsobem např. klapky 

vzduchotechniky, zalití vodních uzávěrů atd. i během výpadku elektrického proudu. 

Tento test probíhá stejným způsobem, ale už není možné snadno odstranit všechny 

nedostatky. 

Poslední variantou je tzv. test pro zvláštní účely. Pravidla stavu objektu stanovuje 

příslušná země. Metoda se využívá pro programy Státního fondu životního prostředí 

„Nová zelená úsporám“. Budova je celkově dokončená, uzavíratelné otvory uzavřené 

a otvory nuceného větrání uzavřené nebo utěsněné. Další utěsňování prostupů 

vzduchotěsnící vrstvou se neprovádí. Přesný popis opatření a stav dokončení budovy 

udává Státní fond životního prostředí. 

Měření průtoku netěsností probíhá pomocí mikroanemometru. Vyvíječ netěsností 

se využívá k lokaci netěsností. Teplotní rozdíl mezi interérem a exteriérem umožňuje 

použít termovizní techniku, která vyšetří konstrukci v celé ploše a eliminuje pominutí 

některých detailů. Termovize umožňuje pozorování a identifikaci v čase za ustáleného 

tlakového rozdílu. 

Výsledkem Blower-door testu je informace o stavu provedení hlavní 

vzduchotěsnící vrstvy. U kontrolních testů je cílem měření identifikovat místa 

s nežádoucími úniky vzduchu přes obálku budovy. Měřením a následnou opravou 
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vzduchotěsnosti dojde k eliminaci následné nákladné opravy, zabránění kondenzace 

a tepelných mostů v netěsných místech. [10, 11, 12] 

3 Materiály pro dřevostavby 

 Podle typu dřevostavby se volí vhodné materiály. Nosnou část masivních 

dřevostaveb tvoří jiné nosné prvky než objekty z lehkých sloupkových konstrukcí. 

Výstavba může být prováděna z materiálu na bázi dřeva nebo z rostlého dřeva. Jedním 

z parametrů, který určuje vhodný výběr materiálu je požadavek na difúzní otevřenost či 

uzavřenost konstrukce.  

3.1 Nosné prvky 

 Přírodní dřevo včetně materiálů na bázi dřeva musí splňovat normové 

požadavky na vlastnosti (např. pevnost, tuhost) a kvalitu (např. výskyt suku). 

3.1.1 Rostlé dřevo 

 Na výstavbu je možné použít listnaté i jehličnaté dřeviny odpovídajících 

fyzikálních a mechanických vlastností. Na našem území se nejčastěji používá smrkové 

dřevo. Výhodou tohoto materiálu je poměr nízké objemové hmotnosti a vysoké 

pevnosti. Mezi nevýhody řadíme hydroskopicitu, nehomogenitu, anizotropii a nízké 

odolnosti proti otevřenému ohni. Snahou využít výhody a potlačit negativní vlastnosti 

došlo k vývoji materiálů na bázi dřeva. 

3.1.2 Materiály na bázi dřeva 

 Dřevo je tvořeno z vláken, která bobtnají a sesychají ve směru kolmém 

na vlákna. Rozměrové změny lze eliminovat vhodným technickým řešením 

např. křížovým lepením. Rostoucí využívání dřeva ve stavebnictví se stalo podmětem 

k vývoji speciálních a velkoplošných materiálů na bázi dřeva. Tyto výrobky mají dobré 

mechanicko-fyzikální vlastnosti díky eliminaci nehomogenit (např. suky, smolníky aj.).  

Rozdělením dřeva na menší částice a jejich následovným spojením dochází k eliminaci 

rozdílných vlastností a snížení vlhkostní nasákavosti. Vysokou teplotou při lisování je 

hydroskopicita dřevěných částí snížena až o 3 % ve srovnání s výrobní surovinou.  [13] 

 Výrobou materiálu na bázi dřeva dojde k efektivnějšímu využití přírodního 

materiálu a širší rozměrové škále omezené výrobní technologií. Výrobky je možné 

po přidání chemických přípravků nebo retardérů hoření použít i na místa s požadavky 
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na vyšší odolnost vůči biologickým činitelům a ohni. Výhodou je možnost použití 

surovin z rychle rostoucích dřevin nižší kvality, ze kterých jsou vyrobeny vysoce 

kvalitní produkty.  

Nejčastěji se pro výrobu používá dřevo ze smrku, dubu, borovice a buku. Díky 

vhodnému poměru hustoty a pevnosti se pro výrobu konstrukčních prvků nejčastěji 

využívá smrkové dřevo. Borový materiál obsahuje více pryskyřice. To zhoršuje klížení, 

lakování a moření, ale jeho výhodou je proimpregrovanost. Dub má vysokou hodnotu 

tříslovin. Slouží k výrobě masivních a trvanlivých produktů. Buk je pevný a tvrdý. 

Používá se k výrobě ohýbaných prvků. Vysoká škála výrobních technologií umožňuje 

zhotovení produktů různých vlastností s rozdílným využitím. Mezi hlavní parametry 

ovlivňující následnou kvalitu výrobku patří velikost, geometrie, orientace, formování 

a kvalita dřevních částí, typ a množství použitého lepidla a přídavných látek a lisovací 

faktory, které vzájemnou interakcí v průběhu lisování třískového koberce usměrňují 

zejména tvorbu hustotního profilu charakterizující rozložení hustoty v deskách. Mezi 

materiály na bázi dřeva patří lepené lamelové dřevo, vrstvené dřevo, překližkové desky, 

třískové desky, dřevovláknité desky, OSB desky atd. 

 
Grafika  12. Spárovka, překližka, deska z  orientovaných plochých třísek 

(OSB), dřevotřísková deska, izolační (měkká) vláknitá deska, vláknitá deska 

se střední hustotou (MDF), dřevo-plastová deska (WPC), sendvičový panel  

[14] 
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Grafika  13. Dřevní elementy dýhy, velké ploché třísky pro výrobu OSB, bílá 

(papírenská) štěpka, štěpka pro výrobu třísek a vláken, třísky, vlákna  [14] 
  

Vyšší hustota často značí lepší mechanicko-fyzikální vlastnosti. S vyšší hustotou 

je zároveň spojená i vyšší schopnost bobtnání. Menší velikost částic použitých k výrobě 

umožňuje snadnější formování lisováním a tím vzniká produkt o výsledné vyšší hustotě. 

Vnější vrstvy výsledného produktu mají většinou vyšší hustotu z důvodu vyššího 

namáhání v ohybu. Pro výrobky určené pro vysoké namáhání na ohyb je vhodné 

uspořádat části o vyšší hustotě v příčném profilu do tvaru U. Hustoty jednotlivých 

materiálů a pevností v ohybu jsou uvedeny v následujících grafech. Vývoj technologií 

umožňuje v některých případech nahrazení oceli a betonu materiály na bázi dřeva. 
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Grafika  14. Hustota jednotlivých materiálů: SM – dřevo smrku, PD – 

překližky, OSB – desky z plochých orientovaných třísek, TD – třískové 

desky, HB – tvrdé vláknité desky, MDF – vláknité desky se střední hustotou, 

SB – měkké vláknité desky  [14] 
 

 

Grafika  15. Pevnost v ohybu jednotlivých materiálů: SM – dřevo smrku,   

PD – překližky, HB – tvrdé vláknité desky, MDF – vláknité desky se střední 

hustotou, OSB – desky z plochých orientovaných třísek, TD – třískové desky, 

SB – měkké vláknité desky  [14] 
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Lepené lamelové dřevo 

 LLD (lepené lamelové dřevo) nebo BSH (brettschichtholz) je označení 

pro lepené dřevěné hranoly, které vznikají plošným slepením dvou a více lamel 

z masivního dřeva čtyřhranně frézovaného, případně i broušeného. Spáry lamel jsou 

osazeny na zubové spoje a slepeny. Pro spojení jednotlivých lamel se používá lepidlo 

(pryskyřice) a hydrofobizační materiál (parafín). Ekologická lepidla na bázi 

melaminové pryskyřice jsou odolná vůči povětrnostním vlivům. Hranoly jsou 

čtyřstranně hoblované a vyskytují se v pevnostních třídách GL24h-GL32. Nejčastěji 

se BSH lamely vyrábí ze smrkového dřeva, v případě vyššího namáhání povětrnostními 

vlivy se využívá dřevo modřínové. U horizontálně lepeného lamelového dřeva jsou 

lepené spáry kolmé k delší straně průřezu a ohybové síly působí kolmo na širší plochu 

lamel. Při vertikálně lamelovaném dřevě jsou lepené spáry orientovány kolmo ke kratší 

straně průřezu.  

Únosnost je možné navýšit vyztužením pásy s vlákny vysoké pevnosti tloušťky 

cca 2 mm. Vyztužení je realizováno např. dřevem jiného druhu, materiály na dřevěné 

bázi, ocelí nebo skleněnými a uhlíkovými vlákny. Tímto způsobem je možné únosnost 

navýšit až trojnásobně. Rychlost odhořívání bez ztráty únosnosti je 0,5 – 0,7 mm/min. 

Lepené lamelové dřevo se využívá pro výrobu nosníků. Výrobky jsou přímé i zakřivené 

v maximálních délkách 35 – 50 m. Spojením několika prvků může být rozpon až 100 m. 

Pro nastavení lamel je zapotřebí zubový spoj s délkou ozubu min. 50 mm. 

 
  Grafika  16. Lamely [13], Schéma rámové stavby [6] 

 

Vrstvené dřevo 

 Většina nebo všechny dýhy jsou lepeny se stejnou orientací vláken. Na výrobu 

se používají smrkové dýhy tloušťky 3,2 mm (po zalisování 3,0 mm). Dýhy jsou 

poskládány za sebou s krátkými přesahy v několika vrstvách a následně zalisovány. 
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Směr kladení jednotlivých dýh může být shodný nebo může být například každá pátá 

dýha opačného směru. Dalším typem je Parallam a Intrallam. Parallam se vyrábí z dýhy, 

která je nařezaná na pásky šíře 20-30 mm a délky 2400 mm. Dýhy se slepí, po té zalisují 

a vytvrdí mikrovlnným ohřevem. Výrobky mají vlastnosti obdobné železobetonu. 

Pevnost v ohybu je obdobná, ale v tlaku a smyku má lepší vlastnosti. Intrallam má 

deskový charakter a jeho hlavní složkou jsou dlouhé třísky o rozměru 300/30 mm. 

Pevnost Intrallamu je srovnatelná s lamelovým dřevem.  

 Vrstvené dřevo vyniká vysokou požární odolností a únosností. 

Překližované desky  

 Překližované desky se vyrábí lisováním ze tří a více vrstev loupaných dýh 

propojených močovino-formaldehydovým nebo disperzním PVAC lepidlem bez obsahu 

formaldehydu. Jednotlivé vrstvy vodovzdorných překližovaných desek jsou spojovány 

fenol-formaldehydovým lepidlem.  

 Desky mohou být již z výroby opatřeny povrchovou úpravou. Proti působení 

vlhkosti jsou v ploše chráněny například fenolickou fólií a hrany jsou natřeny 

ochranným nátěrem. Dále se využívají ochranné protipožární nátěry, protiskluzové 

a antivibrační desky s vrstvou technické pryže tloušťky 3 mm, desky se zvýšenými 

mechanicko-fyzikálními vlastnostmi nebo bez speciálních úprav. 

Dřevoláknité desky 

 Dřevoláknité desky jsou lisované z dřevitých vláken nebo jiného 

lignocelulózového materiálu. Vyrábějí se mokrým nebo suchým způsobem. Suchou 

cestou se vyrábí oboustranně hladké desky z listnatého a částečně jehličnatého dřeva 

za přidání lepidla a parafínu. Absence pryskyřičných lepidel zajišťuje vysokou 

propustnost vodních par. Desky mohou absorbovat vodu až do 1/5 vlastní hmotnosti.  

Materiál se vyznačuje vysokou odolností proti povětrnostním vlivům. Desky 

mohou být vyráběny s důrazem na vysokou odolnost proti stlačení. Mají vysokou 

akumulační schopnost, tepelně a zvukově izolační vlastnosti.  Desky vzniklé mokrou 

výrobou mají z jedné strany prokreslené síto. Skládají se z vláken jehličnatého dřeva 

a parafínu. Pro zvýšení pevnosti v ohybu je možné použít močovino-formaldehydové 

lepidlo. Využívají se v nábytkářském průmyslu jako dna, zadní stěny nebo ohýbané 

části výrobků. Nelisované desky se používají jako vyrovnávací, podkladový, tepelně 

a zvukově izolační materiál. Pro zvýšení odolnosti se během výroby přidávají pojiva 

a komponenty. 
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 Podle objemové hmotnosti desky rozdělujeme na ultralehké 150-550 kg/m3, 

lehké 550-650 kg/m3, polotvrdé 650-800 kg/m3 a vysoce zhuštěné od 800 kg/m3. Dále 

rozlišujeme podle vlastností několik typů: 

Hobra – bez chemických přísad, z lignocelulózových vláken, soudržnost zplstnatěním 

a  přirozenou lepivostí vláken, využívají se jako podkladový materiál 

Sololak – ze zplstěných vláken speciální hmoty mokrou výrobou, z jedné strany 

lakované, využití jako zadní část nábytku 

Sololit – surová deska vyrobená mokrým způsobem, z jedné strany hladká 

Akulit – tvrdá dřevovláknitá deska s uspořádanými otvory velikosti 3-5 mm 

ve čtvercovém rastru 

Třískové desky 

 Třískové desky se vyrábí lisováním štěpkovaného, roztřískovaného dřeva a jeho 

následovným spojováním močovino-formaldehydovým lepidlem při 200 °C. Desky se 

využívají především v nábytkářství, pro výrobu lamina a dýhování. 

OSB desky 

 Desky z orientovaných plochých třísek z kvalitních dřevin (např. borovice lesní). 

Třísky jsou dlouhé 50-75 mm a šířka je menší než polovina délky. Krajní části desky 

obsahují třísky orientované rovnoběžně s podélnou hranou. Ve středové části je zhruba 

polovina třísek nahodile orientovaných nebo kolmých na podélný směr. Třísky spojuje 

fenol-formaldehydová nebo polyuretanová pryskyřice. Celková tloušťka OSB desek je 

6-25 mm. Povrch je broušený. Z důvodu snadné opracovatelnosti a nižší objemové 

hmotnosti než překližky a třískové desky jsou jedním z nejpoužívanějších materiálů. 

Ve stavebnictví se OSB desky podle prostředí, ve kterém budou zabudovány, 

dělí na tři skupiny. Desky OSB 2 mají být použity v interiérovém suchém prostředí. 

Nosné desky jsou pro třídu vlhkosti 1 za teploty 20 °C a za podmínky, že vlhkost 

vzduchu výrazně nepřevyšuje 65 %. OSB 3 mohou být ve vlhkém exteriérovém 

prostředí. Nosné desky se používají pro třídu vlhkosti  2 o teplotě 20 °C a relativní 

vlhkosti vzduchu, která výrazně nepřevyšuje 85 %. Desky OSB 4 jsou určeny 

do exteriérového vlhkého prostředí se zvýšeným mechanickým namáháním. Nosné 

desky jsou vhodné pro třídu vlhkosti 2 při teplotě 20 °C při podmínce, že vlhkost 

vzduchu výrazně nepřevyšuje 85 %. [15] 
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Sádrokartonové desky 

 Základní surovinou je přírodní sádrovec, případně sádrovec vzniklý během 

odsíření v uhelných elektrárnách, který je dále pálený, smíchaný s vodou a doplněný 

přísadami. Po dokončení hydratačního procesu je směs kladena na spodní část 

pohledového kartonu. Následuje položení horního kartonu, řezání a sušení. Desky jsou 

vyráběny v tloušťkách 9,5-18 mm, šíře 1250 mm, délky 3000 mm s různou úpravou 

hran. Požadovaná rozteč nosného roštu je 625 mm. Nejčastěji se využívají k vnitřnímu 

opláštění. 

 Podle požadavků jsou desky děleny na pět základních typů. Stavební šedé desky 

jsou určené do prostorů s běžnými vlhkostními nároky. Protipožární jsou červené desky 

s přidanými minerálními vlákny pro zvýšení požární odolnosti.  Zelené desky mají 

třikrát nižší nasákavost a jsou určené do vlhkých prostorů. Do vlhkých prostorů 

se zvýšenými protipožárními vlastnostmi se používají desky s označením SI. Stavební 

omítkové plní funkci suché omítky. 

Sádrovláknité a sádrotřískové desky 

 Stejně jako u sádrokartonových desek je výchozí surovinou přírodní nebo 

recyklovatelný sádrovec. Přidáváním papírových nebo dřevěných vláken do sádrové 

kaše dojde k dosažení lepších vlastností. Desky se vyrábí v tloušťkách 10-18 mm, 

šíře 1250 mm a výšky 3500 mm. Využívají se k vnitřnímu a konstrukčnímu opláštění. 

Cementotřískové (lisované) desky 

 Skládají se z portlandského cementu, třísek jehličnatého dřeva, přísad a dalších 

modifikačních látek. Jádro je tvořeno hrubšími třískami. Obě vnější strany tvoří 

drobnější třísky. Výrobní rozměry jsou tloušťky 8-40 mm, šíře 1250-3000 mm 

a délky 3350-6000 mm. Desky jsou tvrdší. 
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Tab. 1: Shrnutí vlastností materiálů na  bázi dřeva a přírodního dřeva  

Materiál Šířka 

[mm] 

Výška 

[mm] 

Délka 

[mm] 

Charakteristická 

pevnost 

v ohybu [MPa] 

Modul 

pružnosti 

[MPa] 

Lepené 

lamelové dřevo 

240 2000 32000 20-32 10-15 

Vrstvené dřevo 1800 75 26000 51 14000 

Překližované 

desky  

21 2500 1250 20-40 50-75 

Dřevovláknité 

desky 

36 2500 1250 15-45 1,3-4300 

OSB desky 25 2500 1250 8-33 1400-5300 

Sádrokartonové 

desky 

15 2000 1250 splňuje EN 520 2000-2500 

Sádrovláknité 

a sádrotřískové 

desky 

18 2000 1250 4 3800 

Jehličnaté 

dřevo 

- - - 14-50 5-11 

Listnaté dřevo - - - 18-70 8-17 
 

3.1.3 Limity vlhkosti a degradace dřeva 

 Jedním z nejdůležitějších parametrů dřevěných materiálů je množství 

zabudované vlhkosti. Podle ČSN 73 0540 je hraniční hodnota hmotnostní vlhkosti 

18 %. Její přesáhnutí představuje riziko biologického napadení dřevokaznými houbami 

a hmyzem. Tato norma uvádí i povolené množství zkondenzované vodní páry 

podrobněji v kapitole 4.1 Šíření tepla a vlhkosti konstrukcí. 

 Na kvalitu dřevěných materiálů má mimo jiné vliv atmosférická koroze, která 

působí na konstrukce převážně povětrnostními vlivy kombinací chemických 

a mechanických vlivů za působení tepelné a světelné energie nebo prouděním látek 

ve styku s materiálem. Z atmosférických vlivů má na dřevo nejvyšší účinky voda 

a sluneční záření. Především časté změny vlhkostí dřeva a s tím spojené sesychání 

a bobtnání, které vytváří ve dřevě trhlinky. V nich je vhodné prostředí pro vznik změn 

zbarvení dřeva, plísní a následně dřevokazných hub. 

Na zvětrávání dřeva působí poměrně úzký pás ultrafialového záření.  Povrch 

neošetřeného dřeva fotochemicky přeměňuje lignin na vodorozpustné látky, které jsou 

následně vymývány deštěm. Proces má za následek zašednutí zvětralé krajní vrstvy 

a snížení množství ligninu. Střední hnědá vrstva obsahuje 40-60 % původního množství 
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ligninu a vnitřní žlutá vrstva vzdálená několik milimetrů od krajní šedé vrstvy má 

obdobné složení jako dřevo nezvětralé. Tyto změny se projevují do hloubky             

0,05-2,5 mm.  

 Dalším typem degradace dřeva je biologická koroze, kterou způsobují živé 

organismy parazitující na dřevě (bakterie, plísně, houby, hmyz a hlodavci). Plísně 

způsobují převážně estetické škody, ztráta pevnosti nastává výjimečně, často předchází 

napadení dřevokaznými houbami. Dřevokazné houby nepotřebují tak vysoké teploty 

a vlhkosti jako plísně. Dřevo během napadání dřevokaznými houbami nevykazuje 

objemové změny. Dřevokazné houby způsobují totální rozpad dřevní hmoty a pokles 

pevnosti je rychlejší než u dřevokazného hmyzu. Houby mají největší podíl 

na znehodnocení dřeva. Houby a plísně rozkládají základní látky ve dřevě např. cukry. 

Makromolekulární složky buněčných stěn nedokážou rozložit. Proti napadení lze 

bojovat odstraněním podmínek k jejich životu, ale především vhodným návrhem. 

Dřevokazný hmyz se živí dřevní hmotou, vytváří chodbičky, které mají 

za následek ztrátu pevnosti. Optimální podmínky pro výskyt hmyzu je vlhkost dřeva   

12-18 % a teplota 20-30 °C, potřebují k životu kyslík, ale světlo nepotřebují. 

 Přirozenou trvanlivost a odolnost dřeva ovlivňuje množství tříslovin, flavonoidů 

aj., které jsou obsaženy v jádře, období pokácení (zimní období – vyšší trvanlivost), 

vlhkost dřeva při zabudování, množství lepidla (vyšší množství – vyšší odolnost) 

a pojiva (cementové a sádrovlikné desky jsou ohroženy pouze plísněmi). [30] 

3.2 Izolace 

Se zvyšujícími požadavky na tepelný komfort, tepelné ztráty a spotřebovanou 

energií na zajištění tepelných požadavků na užívání budov je spojený i vývoj tepelných 

izolací.  

3.2.1 Izolace z minerálních vláken 

 Základním materiálem pro výrobu minerální izolace je čedič, vysokopecní 

struska nebo sklovina. Jejich roztavením a následovným rozvlákněním dojde 

k rozdělení základního materiálu, který je dále spojen tuhnutím syntetické pryskyřice 

(1-3 % hmotnosti) v horkém proudu vzduchu. Síran sodný se využívá jako podpůrný 

tavící prostředek. Fasádní desky jsou impregnované silikonovým olejem. Podle složení 

můžeme minerální vláknité izolace rozdělit na čedičovou vatu, jejíž hlavní složkou jsou 

vyvřelé horniny (čedič a dolomit) a skelnou vatu, která se vyrábí z přírodního 



22 

 

křemičitého písku, roztaveného skla, sody, dolomitu, boraxu, živce a vápence. 

Minerální vláknité izolace se vyskytují ve formě vlny, rohoží, desek nebo tvarovek. 

 Výhodou je kombinace tepelné a akustické izolace, vyšší požární odolnost, 

odolnost vůči škůdcům a propustnost vodní páry. 

Dřevovláknité izolace 

 Dřevovláknité izolace jsou vyráběny z jehličnatých dřevin, které se rozdrtí 

na dřevní štěpku, pomocí vodní páry dojde k rozmělnění a rozvláknění ocelovými 

kotouči. Desky o menších tloušťkách do 32 mm (výjimečně 200 mm) a vyšší hustotě 

(300 kg/m3) se pomocí mokrého procesu uvádí do konečné fáze. Využívá se tedy 

přirozených pojících vlastností dřeva. Při vyšších tloušťkách (do 240 mm) a menší 

hustotě (do 230 kg/m3) výroba probíhá suchým procesem, u kterého se jako pojivo 

používá PU pryskyřice. 

 Dřevovláknité izolace disponují vyšší objemovou hmotností a s tím spojenou 

schopností tepelné akumulace. Zamezují tedy přehřívání a rychlému vychladnutí 

konstrukce. Desky jsou difúzně otevřené. Pórovitá struktura dokáže absorbovat vlhkost 

1/5 vlastní hmotnosti. Využívají se jako tepelné i akustické izolace a to na vnější, 

vnitřní i jádrové části konstrukce. Mají vyšší požární a mechanickou odolnost. Úprava 

hran se provádí na pero a drážku. 

Dřevocementové desky 

 Dřevocementové desky tvoří dřevní vlákna, polystyren a cement, který 

se přidává z důvodu ztužení. Vzniká izolace s vyšší pevností. Z tohoto důvodu 

se používá jako vrchní izolace obvodových stěn do výšky 2 m. Desky jsou difúzně 

otevřené a mají výborné akustické vlastnosti. Nevýhodou jsou poloviční izolační 

vlastnosti desky, oproti jednotlivým složkám. 

Foukaná izolace 

 Aplikace foukané izolace je velmi snadná a vyplní i nesnadno přístupné části. 

Izolant tvoří části z minerální hmoty, celulózy nebo syntetických materiálů je vháněný 

pod tlakem do skladby. 

Sypké izolace 

 Granuláty minerálních, skelných nebo konopných materiálů jsou pneumaticky 

vháněny do konstrukcí. 
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Sendvičové desky 

 Sendvičová desky se využívají pro jejich snadnou montáž, jednoduchost 

výstavby a kombinaci vlastností komponentů. Často je kombinován kov a tepelný 

izolant. Ze sendvičových desek se staví převážně opláštění stěn a střech výrobních 

nebo skladovacích hal. 

3.2.2 Pěnové izolanty 

Do kategorie pěnových tepelných izolací spadají polymerní pěny (polystyreny, 

polyuretany, PVC, PE, kaučuk, pěnové sklo a pryskyřice). Nejčastěji používaným je 

polystyren. 

Polyuretan 

 Polyuretan (PUR) se ve formě desek klade na střechy nebo do podlah 

s podlahovým vytápěním. Na deskách je často nakašírovaná hliníková folie. Na stěny 

se nanáší nástřikem, který zvyšuje svůj objem až stokrát. Disponuje minimální 

nasákavostí, výbornými tepelnými a hydroizolačními vlastnostmi. Po vakuu je 

nejlepším tepelným izolantem s pevnou strukturou.  

Polyisokyanurát 

 Plyisokyanurát (PIR) má stejně jako PUR nízkou objemovou hmotnost, ale je 

tužší a má uzavřenou strukturu. Nepřijímá tedy žádnou vlhkost. Má lepší požární 

vlastnosti (patří do skupiny nesnadno hořlavých materiálů) a během hoření nevznikají 

kapky. Odolává vysokým teplotám 90 °C (krátkodobě 250 °C). Vyskytuje se ve formě 

desek s různou povrchovou úpravou (např. plech). Používá se na zateplení střech. 

Pěnové sklo 

 Pěnosklo se vyrábí z hlinito-silikátového skla rozemletého na prášek smíchaný 

s jemným uhlíkovým prachem. Tato hmota se uloží do forem. Zahřátím na cca 1000 °C 

se sklo roztaví a dojde k oxidaci uhlíku na plyn CO2, který z taveniny vytvoří pěnu. 

Hmota díky oxidaci zvětší svůj objem až dvacetkrát. Druhou variantou výroby je využití 

odpadních střepů, které jsou taveny společně s chemikáliemi, které nezatěžují životní 

prostředí. Pěnové sklo nehoří, obsahuje uzavřené póry. Je nenasákavé a parotěsné tedy 

nenamrzá. Má vysokou únosnost a pevnost v tlaku. Je recyklovatelné. Pěnosklo je 

možné využít k zateplení základů, střechy aj. Využívá se především k přerušení 

tepelných mostů a u podlah s vysokým tlakovým namáháním. [16]  
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3.2.3 Přírodní materiály 

Konopí 

  Konopí je velmi využívanou technickou rostlinou především kvůli rychlé 

obnovitelnosti a nenáročnosti na údržbu. Během růstu zkvalitňuje půdu odbouráváním 

CO2. Po sklizni je půda kvalitnější. Z konopných vláken se vyrábí konstrukční 

nebo tepelně-izolační desky a rouna. Dále se vyrábí v sypké formě, která se využívá 

pro foukanou izolaci. Má obdobné vlastnosti jako minerální vlna. Konopné výrobky 

dlouhodobě udržují své vlastnosti, jsou pevné a odolné vůči vlhkosti, hnilobě 

či škůdcům. Disponují vysokou tepelnou kapacitou a paropropustností. 

Celulóza 

 Hlavní složkou pro výrobu je recyklovatelný novinový papír. Kousky 

novinového papíru jsou společně s přísadami rozemlety. Pro zvýšení odolnosti vůči 

škůdcům, hnilobě a ohni se do směsi přidávají boritany. Aplikace probíhá foukáním, 

během kterého je třeba hmotu hutnit z důvodu sedání. Celulóza patří mezi 

paropropustné materiály. 

Sláma 

 Sláma je jedním z nejdéle používaných materiálů. V dnešní době dochází 

k nárůstu její obliby. Slámu je možné využívat jako součást nepálených cihel, hliněných 

omítek, v podobě tepelného izolantu nebo střešní krytiny. Slaměná izolace v kombinaci 

s hliněnou omítkou dosáhne požární odolnosti 90 minut. Nevýhodou je nízká odolnost 

vůči vlhkosti. 

Ovčí vlna 

 Vlákno ovčí vlny je trvanlivé a tvarově přizpůsobivé. Plní funkci akustické 

a tepelné izolace. Ošetřuje se látkami pro zvýšení odolnosti vůči hmyzu, plísním 

a požáru. Výsledný produkt může být ve formě měkkých izolačních desek s objemovou 

hmotností 20 - 25 kg/m3 nebo izolačních rohoží s objemovou hmotností 12 kg/m3. Řadí 

se mezi difúzně propustné materiály. 
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Tab. 2: Shrnutí vlastností tepelných izolací  

Název materiálu Součinitel 

tepelné vodivosti 

[W/m . K] 

Faktor difúzního 

odporu [-] 

Objemová 

hmotnost [kg/m3] 

Skelná vlna 0,032-0,045 1,5-2 50-100 

Minerální vlna 0,035-0,040 1,5-3 60 

Dřevovláknité izolace 0,038-0,05 2-5 12-70 

Dřevocementové desky 0,02-0,09 5-7 450-800 

Pěnový polyuretan – PUR 0,021-0,036 3,5-300 14-60 

PIR 0,022-0,028 34 30-100 

Pěnové sklo 0,041-0,060 

(granulát 

do základů 0,08) 

99000 120-50 

Konopí 0,035-0,05 1-2 24-100 

Sláma 0,052-0,1 2-3 70-130 

Ovčí vlna 0,04 1 12,5-100 

Celulóza 0,04 1,1 35-55 

3.3 Parotěsnící a vzduchotěsnící materiály 

Pokud bude parozábrana či parobrzda a tepelný izolant vhodně navržený 

nebudou vodní páry v konstrukci kondenzovat vůbec nebo v omezené míře. Nevhodná 

tloušťka tepelné izolace způsobí posun rosného bodu do oblasti parozábrany 

či parobrzdy. V případě absence parobrzdy nebo chybném provedení bude vlhkost 

prostupovat skrz tuto vrstvu. V moderních energeticky úsporných domech je nutné 

zajistit vzduchotěsnost obálky budovy, které je dosaženo parozábranou 

nebo parobrzdou. Parozábrana a parobrzda se liší hodnotou difúzní ekvivalentní 

tloušťky. 

Tab. 3: Rozdělení parotěsnících materiálů uvedených v  publikaci [17] 

Materiál Ekvivalentní difúzní tloušťka sd [m] 

Parobrzda 100 ≤ sd ˂ 1500 

Parotěsná zábrana sd ≥ 1500 
 

Vzduchotěsnosti je v ploše těmito materiály snadno docíleno. Vyšší pozornost je 

třeba věnovat spojům mezi okny a folií, mezi patry nebo mezi jednotlivými stěnami. 

Spoje se přelepují. Pokud by objekt neměl souvislou vzduchotěsnící obálku vstupoval 

by do konstrukce vlivem parciálních tlaků teplý a parami nasycený vzduch. Teplejší 

vzduch pohlcuje více vlhkosti než studený. V oblastech se zvýšenou vlhkostí může 

docházet ke kondenzaci a následné degradaci materiálu. ČSN 73 0540 Tepelná ochrana 

budov udává přípustné množství zkondenzované vody a množství vypařitelné vodní 
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páry. Parotěsnící vrstvy nesmí uzavřít dřevěné prvky v konstrukci. Aby bylo zabráněno 

srážení vodní páry v konstrukci, musí ekvivalentní difúzní tloušťka jednotlivých vrstev 

skladby směrem od interiéru postupně klesat. Difúzní vlastnosti materiálů popisuje 

faktor difúzního odporu, difúzní tloušťka  a difúzní odpor materiálu. Pro uvedené 

veličiny platí tyto vztahy: 

𝜇 =
1

𝑁 ∙ 𝛿𝑝
 

(1) 

𝑠𝑑 = 𝜇 ∙ 𝑑 =
𝛿𝑜

𝛿𝑝
∙ 𝑑 =

𝑑

𝑁 ∙ 𝛿𝑝
  

(2) 

𝑍𝑝 = 𝜇 ∙ 𝑑 ∙ 𝑁 (3) 

kde sd [m] je ekvivalentní difúzní tloušťka vyjadřuje ekvivalentní difúzní tloušťku 

vrstvy vzduchu, která by kladla stejný difúzní odpor jako tloušťka vrstvy 

konstrukce. 

μ [-] je faktor difúzního odporu, vyjadřuje relativní schopnost materiálu 

propouštět vodní páru difúzí. 

δp [kg/Pa ∙ s ∙ m] je součinitel difúze vodní páry materiálu, vyjadřuje schopnost 

materiálu propouštět vodní páru difúzí. 

δo [kg/Pa ∙ s ∙ m] je součinitel difúze vodní páry ve vzduchu. Hodnota součinitele 

závisí na teplotě a barometrickém tlaku. 

d [m] je tloušťka materiálu. 

N [1/s] je teplotní difúzní funkce, která závisí na teplotě a barometrickém tlaku.  

Zp [m/s] je difúzní odpor materiálu proti pronikání vodní páry. [17] 
 

Hydroizolační materiály s vysokým difúzním odporem tvoří parotěsnící 

výrobky. Nejčastější výrobky jsou shrnuty v následující tabulce. 



27 

 

Tab. 03: Hodnoty parotěsnících a vzduchotěsnících materiálů 

Materiál Ekvivalentní difúzní tloušťka 

[m] 

Tloušťka  

[m] 

Asfaltový pás  100- 160 

(faktor difúzního 

odporu cca 40000) 

0,002-0,004 

Asfaltový pás s hliníkovou 

vložkou 

1500-2000 

(faktor difúzního 

odporu cca 150000-400000) 

0,004-0,005 

Termoplastické PE, měkčené 

PVC folie s PP vlákny 

40-180 

(faktor difúzního 

odporu cca 196000) 

0,0001-0,0003 

Termoplastické PE, měkčené 

PVC folie s hliníkovou vložkou 

180-800 

(faktor difúzního 

odporu cca 196000) 

0,002-0,003 

OSB deska 3  

(faktor difúzního 

odporu cca 250) 

0,012 

3.3.1 Parozábrany 

 Primární funkcí parozábrany je zamezení nadměrnému šíření vlhkosti z interiéru 

do dalších částí konstrukce. Umístěním parozábrany dojde k omezení difúze (pohybu 

vodní páry způsobený gradientem částečného tlaku vodní páry) a proudění vlhkosti 

(pohyb vodní páry vyvolaný prouděním vzduchu). Parotěsnící vrstvu není vhodné 

umísťovat pod vrstvy se zabudovanou vlhkostí z důvodu obtížného odpařování vlhkosti. 

Musí být těsně napojena na prostupující konstrukce a tvořit celistvou vrstvu.  

Parotěsnící vrstva ve skladbě střechy může během výstavby plnit funkci dočasné 

hydroizolace. Parotěsnící zábrany mají ekvivalentní difúzní tloušťku nad 1500 m. 

Součástí parozábrany jsou často kovové (hliníkové) výztužné vrstvy nebo pokovení 

z důvodu zvýšení nepropustnosti vodních par a zároveň tato vrstva při dostatečné 

vzduchové mezeře odráží teplo zpět do interiéru. Pokud je mezi záklopem a parotěsnící 

vrstvou s pokovením dostatečná vzduchová mezera dochází vlivem sálavého tepla 

z interiéru k ohřátí vzduchové mezery a vzniká tepelně – izolační vrstva. 

3.3.2 Parobrzdy 

 Parobrzda je označení pro parotěsnící vrstvu s nižší difúzní tloušťkou než 

parozábrana. Ekvivalentní difúzní tloušťka parobrzdy se pohybuje v rozmezí                

100-1500 m. Uvádí se, že výrobky s ekvivalentní difúzní tloušťkou 40 m mohou 
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dostatečně omezit pronikání vlhkosti do konstrukce, zamezit nadměrné kondenzaci 

a splnit požadavky normy ČSN 730540-2. Parobrzdy se používají v prostředí méně 

náročném na vlhkost. [17] 

4 Tepelně technické požadavky 

Celkovou energetickou náročnost budovy významně ovlivňují tepelně technické 

vlastnosti materiálů konstrukcí tvořících obálku budovy. Snížením spotřeby energie 

na vytápění se omezí množství tepla spotřebovaného na vytápění a dojde ke snížení 

skleníkových plynů. Norma ČSN 73 0540 stanovuje tepelně technické požadavky 

a doporučení, jejichž dodržením dojde k vytvoření tepelné pohody uvnitř objektu 

a zamezení vzniku tepelně technických vad a poruch. Požadavky zohledňují šíření tepla, 

vzduchu a vlhkosti konstrukcemi a prostup tepla obálkou budovy. 

4.1 Šíření tepla a vlhkosti konstrukcí 

K šíření tepla dochází sáláním (radiací), prouděním (konvenkcí) a vedením 

(kondukcí).  

 

  

Grafika  17. Schéma přenosu tepla  [20] 
 

Šíření tepla vedením v ustáleném teplotním stavu a při jednorozměrným šířením 

tepla se využívá První Fourierův zákon: 

�⃗� = −𝜆 ∙ �⃗⃗�𝜃(𝑥, 𝑦, 𝑧) (4) 

kde �⃗� [W/m2] je vektor hustoty tepelného toku. 

�⃗⃗�𝜃[K/m] je gradient teploty. 

 λ [W/m K] je součinitel tepelné vodivosti. 
 

Šíření tepla konstrukcí popisuje součinitel prostupu tepla a nejnižší povrchová 

teplota konstrukce. 

Vlhkost působí na konstrukce ve formě odstřikující vody, tlakové vody, 

hydroskopické vlhkosti, vlhkost z dopadajícího deště, kondenzace, vzlínající vlhkosti 

dále ji může způsobovat užívání objektu, poruchy instalací v domě nebo se do objektu 

dostává ve stavebních materiálech atd. Vlhkost nepříznivě ovlivňuje stavební 
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konstrukce. Ve stavebních konstrukcích zvyšuje tepelnou vodivost materiálů, může mít 

za následek vznik plísní, degradaci materiálů aj. 
 

Tab. 4: Zdroje vodní páry a množství její produkce [24] 

 

4.1.1 Vlhkost 

Ve stavební fyzice rozlišujeme absolutní a relativní vlhkost vzduchu. Absolutní 

vlhkost vzduchu tzv. měrná objemová vlhkost vzduchu je určena podílem hmotnosti 

vodní páry a objemu plynné směsi, tzn. Vzduchu, ve kterém je vodní pára obsažena: 

𝑋 =
𝑚𝐻2𝑂

𝑚
∙ 100 

(5) 

kde X [%] je absolutní vlhkost vzduchu. 

𝑚𝐻2𝑂 [kg] je hmotnost vodní páry. 

 m [kg] představuje 1 kg vlhkého vzduchu. 
 

Relativní (poměrná) vlhkost udává poměr mezi okamžitým množstvím vodních 

par ve vzduchu a množstvím par, které by měl vzduch o stejném tlaku a teplotě 

při plném nasycení: 

𝜑𝑎 =
𝑝𝑣

𝑝𝑣,𝑠𝑎𝑡
∙ 100 (6) 

kde φa [%] je relativní vlhkost. 

pv [Pa] je částečný (parciální) tlak vodní páry ve vzduchu dané teplotě 

tzv. skutečný. 

 pv,sat [Pa] je částečný (parciální) tlak nasycené vodní páry ve vzduchu při stejné 

teplotě. 
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 Existuje hranice maximálního množství vodní páry tzv. částečný tlak nasycené 

vodní páry pV,sat, kterou je možné vyjádřit pomocí tlaku. 

 

Grafika  18. Znázornění částečného tlaku nasycené vodní páry  pV,sat [20] 

  

Částečný tlak vodní páry v příslušné vrstvě konstrukce stanovíme podle: 

𝑝𝑣𝑥 = 𝑝𝑣𝑖 − 𝑍𝑝𝑥

𝑝𝑣𝑖 − 𝑝𝑣𝑒

𝑍𝑝𝑇
 (7) 

𝑝𝑣𝑖 =
𝑝𝑣𝑖,𝑠𝑎𝑡 − 𝜑𝑖

100
 (8) 

𝑝𝑣𝑒 =
𝑝𝑣𝑒,𝑠𝑎𝑡 − 𝜑𝑒

100
 (9) 

kde pvx [Pa] je částečný tlak vodní páry v příslušné vrstvě konstrukce. 

 Zp [m/s] je difúzní odpor materiálu proti pronikání vodní páry. 

 φ [%] je relativní vlhkost. 

pv [Pa] je částečný (parciální) tlak vodní páry ve vzduchu dané teplotě tzv. 

skutečný. 

 pv,sat [Pa] je částečný (parciální) tlak nasycené vodní páry ve vzduchu při stejné 

teplotě. 
 

Šíření vlhkosti v 1D poli hodnotí grafická metoda tzv. Glaserova metoda. 

Vychází z porovnání teoretického průběhu částečných vodních tlaků nasycené vodní 

páry. Zda dochází ke kondenzaci, se stanoví podle polohy křivek tlaků podle 

následujícího schématu: 
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Grafika  19. Průběh částečných tlaků vodní páry konstrukcí: a) v konstrukci 

nedochází ke kondenzaci, b) dochází ke kondenzaci v ploše, c) dochází 

ke kondenzaci mezi rovinami [20] 
 

Metoda uvažuje na obou stranách konstrukce pouze konstantní podmínky, 

tj. konstantní vnitřní a vnější parciální tlaky vodních par. Šíření vlhkosti konstrukcí 

popisuje jako šíření vodní páry, které závisí pouze na faktoru difúzního odporu. 

Ve skutečnosti jsou okrajové podmínky proměnné a dochází k akumulaci 

vlhkosti. V porézních materiálech dochází k šíření vlhkosti v kapalném stavu vlivem 

kapilárních sil. Šíření vlhkosti je ovlivňováno proměnlivou teplotou, relativní vlhkostí 

vzduchu a srážkami dopadajícími na konstrukci. Hodnocení podle Glaserovy metody je 

zjednodušené a může podávat zkreslené informace. Pro zohlednění 3D pole 

a dynamických podmínek byly vytvořeny výpočetní programy MATCH a WUFI 

(podrobněji kapitola 4.2.1 WUFI software). [29] 

Difúze je popsána Fickerovými zákony. První Fickerův zákon difúze říká, že 

hustota difúzního toku je úměrná gradientu koncentrace difundujících částic (molekul 

vodní páry – ozn. A), kde n je počet molů částic (molekul) v objemu substrátu 

(stavebního materiálu – ozn. B): 

𝑗 = − 𝐷𝐴𝐵𝛻𝑐𝐴 = − 𝐷𝐴𝐵 ∙ 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑐𝐴)  (10) 

𝑐 =
𝑛

𝑉
  (11) 

kde j [mol/m2 s] je hustota difúzního toku. 

 c [mol/m3] je gradient koncentrace difundujících částic (molekul vodní páry). 

 n je počet molů částic (molekul) v objemu substrátu (stavebního materiálu). 

 DAB [m2/s] je difúzní koeficient pro plyn v materiálu. [21] 
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Grafika  20. Schéma difúze materiálovou vrstvou c A

(i) ˃ cA
(e) (gradient 

koncentrace difundujících částic je větší na straně interiéru než 

na exteriérové straně), Profil parciálního tlaku plynu p(x) v  materiálové 

vrstvě [21]  
 

Druhý Fickerův zákon difúze říká, že koncentrace difundujících částic se řídí 

diferenciální rovnicí: 

𝜕𝑐𝐴

𝜕𝑡
= 𝛻[𝐷𝐴𝐵𝛻𝑐𝐴] + 𝑗∗ 

(12) 

kde j* [mol/m3 s] je objemová hustota difúzního toku způsobená zdroji nebo 

pohlcovači difundujících částic, pokud žádné nové částice nevznikají ani 

nezanikají j*  = 0. 

 cA [mol/m3] je gradient koncentrace difundujících částic (molekul vodní páry). 

 DAB [m2/s] je difúzní koeficient pro plyn v materiálu. [21] 

4.1.2 Nejnižší povrchová teplota konstrukce 

Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce θsi,min [°C] se využívá 

pro hodnocení nepříznivého působení kritické povrchové vlhkosti způsobující růst plísní 

a povrchovou kondenzaci. Stanovuje se pro ustálené šíření tepla pro zimní návrhové 

podmínky a zohledňuje odpory při přestupu tepla na vnitřní a vnější straně Rsi a Rse. 

ČSN 73 0540-3 stanovuje tabulkové hodnoty odporu na vnitřní a vnější straně 

konstrukce. Rámy, zasklení a neprůsvitné výplně vnějších odporů mají 

Rsi = 0,13 m2 . K/W, ostatní vnitřní výplně se uvažují s hodnotou Rsi = 0,25 m2 . K/W. 

Nejnižší povrchová teplota se stanovuje pro relativní vlhkost vzduchu φ se uvažuje 

bez bezpečnostní rezervy. Bezpečnostní rezerva se uvažuje pouze pro výpočty 

kondenzace uvnitř konstrukce. Normová hodnota kritické povrchové teploty je 
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navýšena dle ČSN 73 0540-2 o bezpečnostní přirážku Δθsi, která v mezních hodnotách 

odpovídá bezpečnostní rezervě 5 %. 

Nejnižší povrchová teplota se určuje v místech kritických detailů a zahrnuje vliv 

tepelných mostů a vazeb pro nejnepříznivější tvarové i materiálové řešení. Lze vyjádřit 

ze vztahů: 

𝑓𝑅𝑠𝑖 =
𝜃𝑠𝑖 − 𝜃𝑒

𝜃𝑎𝑖 − 𝜃𝑒
= 1 − 𝜉𝑅𝑠𝑖 

(13) 

𝜉𝑅𝑠𝑖 =
𝜃𝑎𝑖 − 𝜃𝑠𝑖

𝜃𝑎𝑖 − 𝜃𝑒
= 1 − 𝑓𝑅𝑠𝑖 

(14) 

kde fRsi [W/m2 . K] teplotní faktor vnitřního povrchu. 

ξRsi [W/m2 . K] poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu. 

θsi [°C] vnitřní povrchová teplota. 
 

 Teplotní faktor vnitřního povrchu a poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu 

usnadňuje skládání výsledků z jednorozměrných a dvourozměrných případů. Používá se 

pro rozklad trojrozměrného teplotního pole na dvojrozměrné a jednorozměrné. 

Hodnocení kritických detailů pomocí dvojrozměrného teplotního pole je dle 

ČSN 73 0540-3 přípustné zjednodušení. Jednorozměrným teplotním polem lze dle této 

normy hodnotit pouze kouty konstrukcí. U konstrukce obsahující větranou vzduchovou 

mezeru nejdříve hodnotíme průběh teplot a relativních vlhkostí vzduchu ve větrané 

vzduchové mezeře podle ČSN 73 0540-3 přílohy A.4. Po té následuje hodnocení 

konstrukce od vnitřní strany po větranou vrstvu a od větrané vzduchové vrstvy 

po exteriér pro nejvíce nepříznivé okrajové podmínky. 

4.1.3 Součinitel prostupu tepla 

Součinitel prostupu tepla uvádí šíření tepla konstrukcí a k ní přilehlých vrstev. 

Norma ČSN 73 0540 stanovuje hodnoty pro jednotlivé typy konstrukcí při ustáleném 

proudění tepla pro zimní návrhové hodnoty při průměrné vnitřní povrchové teplotě θsim. 

Hodnoty jsou značeny jako požadované, doporučené a pro pasivní domy. Požadované 

hodnoty musí být vždy splněny. Součinitel prostupu tepla se určí ze vztahů:  

𝑈 =
1

𝑅𝑇
=

1

𝑅𝑠𝑖 + 𝑅 + 𝑅𝑠𝑒
 

(15) 

𝑅 =
1

𝑈
− (𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒) = 𝑅𝑇 − (𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒) 

(16) 

𝑈 =
(𝜃𝑎𝑖 − 𝜃𝑠𝑖𝑚)

𝑅𝑠𝑖(𝜃𝑎𝑖 − 𝜃𝑠𝑖𝑚)
 

(17) 
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𝑈 =
1 − 𝑓𝑅𝑠𝑖𝑚

𝑅𝑠𝑖
=

𝜉𝑅𝑠𝑖𝑚

𝑅𝑠𝑖
 

(18) 

𝑅 = ∑
𝑑𝑖

𝜆𝑖
𝑖

 
(19) 

kde  U [W/m2 . K] je součinitel prostupu tepla. 

Rsi [m2 . K/W] je odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce, platný 

pro hodnocení prostupu tepla. 

Rse [m2 . K/W] je odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce(popř. Rse
* 

v letním období, pro který je součinitel prostupu tepla U*). 

R [m2 . K/W] je tepelný odpor konstrukce 

RT [m2 . K/W] je odpor při prostupu tepla. 

fRsim je průměrný teplotní faktor vnitřního povrchu, který se stanoví ze vztahu 

pro průměrnou vnitřní povrchovou teplotu θsim místo vnitřní povrchové teploty 

θsi. 

ξRsim průměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu, který se stanoví ze vztahu 

pr průměrnou vnitřní povrchovou teplotu θsim místo vnitřní povrchové teploty θsi. 

d [m] je tloušťka i-té vrstvy. 

λ [W/K . m] je součinitel tepelné vodivosti. 

𝜆 =
�⃗�

−𝑔𝑟𝑎𝑑𝜃
 

(20) 

   kde �⃗�  [W/m2] je vektor hustoty tepelného toku. 

𝑔𝑟𝑎𝑑𝜃 [K/m] je gradient teploty. 

    λ [W/m K] je součinitel tepelné vodivosti. 
 

 U konstrukcí obsahující tepelné mosty je nutné tyto odchylky zahrnout. Je nutné 

stanovit tepelný odpor zahrnující tepelné mosty a ekvivalentní součinitel tepelné 

vodivosti λev pro danou vrstvu (nejčastěji tepelnou izolaci). K zohlednění dojde 

použitím vícerozměrného šíření tepla.  

 Vliv lineárních teplotních vazeb ΨN [W/m . K] a bodových činitelů prostupu 

tepla ϰ [W/m2 . K]  je zahrnut až ve výpočtu ztráty prostupem tepla HT a průměrného 

součinitele prostupu tepla budovy Uem. 

 Součinitel prostupu tepla je závislý na součiniteli tepelné vodivosti, který je 

ovlivňován tepelnou vodivostí, objemovou hmotností odpovídající míře 

stlačení/zatížení, střední teplotě, stáří, tloušťce u výrobků s intenzivním přenosem tepla 

sáláním nebo prouděním.  
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𝜆𝑢,𝑙 = 𝜆𝑘 (21) 

kde  λu,l [W/K . m] je návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti pro vnitřní 

konstrukce, ve kterých nedochází ke kondenzaci a jsou ve styku s vnitřním 

prostředím s částečným tlakem vodní páry 𝑝𝑣𝑖 ≤ 191 𝑃𝑎 

λk[W/K . m] je charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti určená 

pro charakteristickou hmotnostní vlhkost u23/80, případně              

z ČSN 73 0540-3 tabulky A1 sloupce 7 

𝜆𝑢 = 𝜆𝑘 ⋅ [1 + 𝑧1 ⋅ 𝑍𝑢 ⋅ (𝑧2 + 𝑧3)] (22) 

kde  λu [W/K . m] je návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti pro vnitřní 

konstrukce, ve kterých dochází ke kondenzaci a jsou ve styku s vnitřním 

prostředím s částečným tlakem vodní páry 𝑝𝑣𝑖 > 191 𝑃𝑎 

λk [W/K . m] je charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti 

Zu je vlhkostní součinitel materiálu z ČSN 73 0540-3 tabulky A1 sloupce 6 

z1 je součinitel vnitřního prostředí pro vnitřní konstrukce, kde dochází 

ke kondenzaci vodní páry z ČSN 73 0540-3 tabulky A7 

z2 je součinitel materiálu z ČSN 73 0540-3 tabulky A8 

z3 je součinitel způsobu zabudování materiálu/výrobku do stavební konstrukce 

z ČSN 73 0540-3 tabulky A9 

𝜆𝑢 = 𝜆𝑘 ⋅ [1 + 𝑧1 ⋅ 𝑍𝑢 ⋅ 𝑧23)] (23) 

kde  λu [W/K . m] je návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti pro vnitřní 

i vnější konstrukce, pro okamžitou hmotnostní vlhkost materiálu uexp ve stavební 

konstrukci, nebo odhadnutou hodnotu návrhové vlhkosti stavebního materiálu 

uu1 v %  

λk [W/K . m] je charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti 

Zu je vlhkostní součinitel materiálu z ČSN 73 0540-3 tabulky A1 sloupce 6 

z23 je sdružený součinitel podmínek působení (součinitel materiálu a způsobu 

zabudování materiálu ve stavební konstrukci) 

𝑧23 = 𝑢𝑒𝑥𝑝 − 𝑢23/80 (24) 

𝑧23 = 𝑢𝑒𝑥𝑝 − 𝑢23/80 (25) 

kde  uexp [%] je okamžitá hodnota hmotnostní vlhkosti stavebního materiálu 

odebraná ze stavební konstrukce. 

u23/80 [%] je charakteristická hmotnostní vlhkost při teplotě vzduchu              

23 °C ± 2 °C a relativní vlhkosti 80 % ± 3 %. 

uu [%] je odhad návrhové hodnoty hmotnostní vlhkosti. 
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Grafika  21. Vliv vlhkosti na součinitele tepelné vodivosti  [23] 

 

4.1.4 Pokles dotykové teploty 

Jedná se o množství odnímaného tepla při dotyku nejčastěji u podlahy nebo 

vnější stěna přilehlá k lůžku. Stanovuje se pro zimní návrhové podmínky a neustálené 

šíření tepla dle podmínek ČSN 73 0540-3. Pokles dotykové teploty je závislý na tepelné 

jímavosti a průměrné vnitřní povrchové teplotě. 

4.1.5 Kondenzace vodní páry v konstrukci 

Ke kondenzaci dochází v nejchladnějších měsících roku. Vzduch obsahuje určité 

množství vodní páry, pokud dojde k poklesu teploty pod rosný bod, dojde 

ke kondenzaci. Jedná se o 100% množství vodní páry, která bude při dané teplotě 

kondenzovat.  

Výpočet kondenzace pro ustálené šíření tepla a vodní páry za zimních 

návrhových podmínek je uveden v ČSN 73 0540-3 příloze D.3 a uvažuje bezpečnostní 

rezervu 5 % pro relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 

U stavební konstrukce, kde by mohla zkondenzovaná vlhkost ohrozit její funkci, 

nesmí dojít ke kondenzaci. Ohrožením funkce konstrukce se rozumí zkrácení 

předpokládané životnosti, snížení povrchové teploty a s tím spojený vznik plísní, 

objemové a výrazné hmotnostní změny, zvýšení hmotnostní vlhkosti na úroveň 

způsobující degradaci. Podmínky pro použití dřevěných prvků v konstrukcích jsou 

uvedeny v ČSN 73 0540-2. 
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𝑀𝑐 = 0  𝑘𝑔/𝑚2 ∙ 𝑎 (26) 

kde  Mc [kg /m2 a] je odhad návrhové hodnoty hmotnostní vlhkosti. 
 

Množství zkondenzované vodní páry u konstrukcí, kde kondenzace neohrozí 

požadovanou funkci konstrukce, musí splnit následující podmínku: 

𝑀𝑐 ≤ 𝑀𝑐,𝑁 (27) 

kde  𝑀𝑐,𝑁 = 𝑚𝑖𝑛. [0,10  𝑘𝑔/𝑚2 ∙ 𝑎 nebo 3 % plošné hmotnosti materiálu] 

pro jednoplášťovou střechu, konstrukci se zabudovanými dřevěnými prvky, 

konstrukci s vnějším tepelně izolačním systémem nebo vnějším obkladem nebo 

obvodovou konstrukci s difúzně málo propustnými vnějšími povrchovými 

úpravami 

𝑀𝑐,𝑁 = 𝑚𝑖𝑛. [0,50  𝑘𝑔/𝑚2 ∙ 𝑎 nebo 5 % plošné hmotnosti materiálu] pro ostatní 

stavební konstrukce 

 Dovolená hmotnostní vlhkost dřeva nebo materiálů na jeho bázi je 

pro zabudování do konstrukce podle ČSN 73 0540 18 %. Tato hodnota hmotnostní 

vlhkosti  představuje rizikovou hodnotu biologického napadení dřevokaznými houbami 

a hmyzem. 

4.1.6 Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry 

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry se hodnotí 

pro konstrukce, ve kterých kondenzace neohrozí jejich požadovanou funkci. Posuzuje 

se množství kondenzátu, které již konstrukce obsahuje a jeho nárůst. Výpočet je podle 

ČSN 73 0540 možné provádět jako měsíční nebo roční. 

4.1.7 Průvzdušnost 

Šíření vzduchu v objektu je závislé na těsnění především výplní otvorů. 

Rozlišuje se součinitel spárové průvzdušnosti, součinitel průvzdušnosti a ekvivalentní 

plocha průvzdušnosti.  

4.1.8 Výměna vzduchu v místnosti 

Intenzita výměny vzduchu udává množství dodaného čistého vzduchu. Množství 

je dáno hygienickými a technologickými požadavky ovlivňuje funkce a účel místnosti. 
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4.1.9 Chladnutí místnosti v zimním období 

Chladnutí místnosti je hodnoceno poklesem výsledné teploty místnosti v zimním 

období. Chladnutí a tepelná setrvačnost se vyhodnocuje pro kritickou místnost nejčastěji 

pro rohovou místnost pod střechou s nejvyšší hodnotou prostupu tepla. Norma 

doporučuje ověřit i místnosti, které se od hodnot průměrného součinitele prostupu tepla 

liší o 0,05 W/m2 K. 

4.1.10 Ohřev místnosti v letním období 

Ohřev kritické místnosti a tepelná setrvačnost v letním období se posuzuje 

nejvyšším denním vzestupem teploty vzduchu nebo denní teplotou vzduchu. 

4.1.11  Průměrný součinitel prostupu tepla 

Stavebně energetické vlastnosti budovy jsou posuzovány konstrukce 

na systémové hranici tj. obálce budovy průměrným součinitelem prostupu tepla 

budovy Uem podle ČSN 73 0540-4 přílohy H v souladu s ČSN EN 12831. Tento 

součinitel je součástí hodnocení energetické náročnosti budovy při ustáleném stavu. 

4.2 Neustálený teplotní stav 

V ustálených (stacionárních) teplotních stavech se zanedbává průběh teplotních 

změn v čase. Výpočty pro šíření tepla při ustáleném stavu jsou jednodušší, ale plně 

neodpovídají reálnému šíření tepla. Skutečné šíření tepla je závislé na čase a je tedy 

funkcí času: 

𝜃 = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)           

 

(28) 

Rovnice popisuje neustálené (nestacionární) teplotní pole. Teplo se může šířit jedním 

až třemi směry. Rozlišujeme tedy teplotní pole na jednorozměrné, dvourozměrné 

a třírozměrné. 

 Schopnost materiálu vyrovnávat rozdílné teploty při neustáleném vedení tepla 

vyjadřuje součinitel teplotní vodivost, který je dán rovnicí: 

𝑎 =
𝜆

𝜌 ∙ 𝑐
 

(29) 

kde  a [m2/s] je součinitel teplotní vodivosti 

ρ [kg /m3] je objemová hmotnost materiálu 

c [J/kg K] je měrná tepelná kapacita 
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Z rovnice vyplývá, že u těles s vyšší vodivostí tepla se mění teplota v čase 

rychleji. Při vyšší teplotě se celé těleso rychleji ohřívá a opačně. Tepelná kapacita 

a objemová hmotnost je závislá na vlhkosti.  

 Furierova diferenciální rovnice vedení tepla za neustáleného teplotního stavu se 

pro svou náročnost řeší pomocí výpočtových programů. Pro jednorozměrné vedení tepla 

je možné použít zjednodušení podle Schmidta. Metoda nahrazuje plynulý průběh 

výpočty po skocích v čase a prostoru. 

 V tepelné technice se uvažuje periodické kolísání teploty venkovního vzduchu 

po 24 hodinách, které způsobí změnu teploty nejdříve na vnější straně konstrukce, 

následně uvnitř a postupně i na vnitřním povrchu. Průnik tepla má za následek zmenšení 

amplitudy a fázové posunutí teplotních kmitů. Teplotní útlum konstrukce a fázové 

posunutí teplotních kmitů se využívá k posouzení tepelné stability místnosti v letním 

období při neustáleném teplotním stavu. 

 Neustálené teplotní pole se využívá například pro stanovení tepelné stability 

místnosti v letním i zimním období, teplotní útlum konstrukce, fázové posunutí 

teplotního kmitu a pro návrh a posouzení podlahových konstrukcí. 

4.2.1 WUFI software 

WUFI software se využívá pro dynamické modelování šíření tepla 

v jednorozměrném nebo dvourozměrném teplotním poli, vlhkosti a energie stavebními 

konstrukcemi a materiály. Přesná simulace umožní vyhodnocení rizika spojená 

s nadměrnou akumulací vlhkosti, kondenzací nebo růstem plísní.  

Systém WUFI do výpočtů zohledňuje orientaci stavební konstrukce vůči 

světovým stranám, sklon konstrukce vůči horizontální rovině, vliv barvy vnějšího 

povrchu stavební konstrukce na šíření tepla, akumulaci tepla a vlhkosti v konstrukci, 

závislost součinitele tepelné vodivosti materiálu na množství vlhkosti v materiálu, 

závislost faktoru difúzního odporu na množství vlhkosti v materiálu, šíření kapalné 

vlhkosti v porézních materiálech, absorpci hnaného deště na vnější povrch stavební 

konstrukce. 

Databáze okrajových podmínek zahrnuje vnější teplotu vzduchu, relativní 

vlhkost vnějšího vzduchu, množství srážek, rychlost větru, směr větru, přímé sluneční 

záření, difúzní sluneční záření a  dlouhovlnné záření oblohy. 

Databáze materiálů obsahuje objemovou hmotnost, porositu, měrnou tepelnou 

kapacitu, součinitele tepelné vodivosti v závislosti na množství vlhkosti v materiálu, 
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faktor difusního odporu v závislosti na množství vlhkosti v materiálu, sorpční isotermu 

(rovnovážnou vlhkost), součinitele kapilárního transportu vlhkosti-sání v závislosti 

na množství vlhkosti v materiálu a součinitele kapilárního transportu vlhkosti 

redistribuce v závislosti na množství vlhkosti v materiálu. 

Software kontinuálně modeluje dynamické fyzikální jevy například čas potřebný 

k vysušení vlhké konstrukce, riziko kondenzace na vnitřním povrchu konstrukce, riziko 

růstu plísní na vnitřním povrchu konstrukce, vliv hnaného deště na chování obvodové 

konstrukce, riziko nadměrné akumulace vlhkosti uvnitř stavební konstrukce, chování 

konstrukce pří zatékání dešťové vody a porovnání různých skladeb při rekonstrukci 

stávající konstrukce. 
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5 Cíle práce 

1. Numerické modely vybraných detailů založení dřevostavby 

2. Vytvoření experimentu na výseku konstrukce vybraného detailu založení 

dřevostavby 

3. Stavebně-fyzikální posouzení experimentu na výseku konstrukce vybraného 

detailu založení dřevostavby 

4. Porovnání experimentálního řešení s výsledky numerického řešení 

 

Rámcová metodika pro naplnění cílů práce 

1. Numerické modely vybraných detailů založení dřevostavby 

- Vybrané detaily 

- Popis vybraných detailů 

- Výběr detailu na experimentální část 

- Optimalizace detailu na experimentální měření 

- Zhotovení modifikovaného modelu včetně nosného rámu v programu Area 

2. Vytvoření experimentu na výseku konstrukce vybraného detailu založení 

dřevostavby 

- Použitá čidla k měření 

- Výroba modelu na experimentální měření 

- Fyzikální posouzení napojení klimakomory na model v softwaru 

- Řešení napojení klimakomory na model a zapojení čidel 

- Zvolení klimatických dat 

3. Stavebně-fyzikální posouzení experimentu na výseku konstrukce vybraného 

detailu založení dřevostavby 

- Tvorba modelu v softwaru 

- Posouzení modelu v softwaru při různých okrajových podmínkách 

4. Experimentální měření 

- Úprava modelu 

- Exteriérové experimentální měření 

5. Porovnání experimentálního řešení s výsledky numerického řešení 

- Porovnávání nestacionárního pole a softwaru 

- Vyhodnocení výsledků 
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6 Numerické modely vybraných detailů založení 

dřevostavby 

6.1 Vybrané detaily 

U dřevostaveb hraje zásadní roli vlhkost v konstrukci. Jedním z nejzásadnějších 

detailů stavby je její správné založení, z toho důvodu byla tato práce zaměřena 

na tepelně-vlhkostní posouzení tohoto detailu.  

První fáze spočívala ve vybrání tří řešení založení stavby v návaznosti na vnější 

stěnu dřevostavby. Variantní řešení se liší v typu nosného konstrukčního systému, 

tepelného izolantu, způsobu založení atd. Tyto detaily byly následně zpracovány 

v programu Area.  

6.1.1 Použitý software k posouzení tepelně-vlhkostního chování 

Program Stavební fyzika - Area 2017 slouží k posouzení stavebních detailů 

v dvourozměrném stacionárním poli z hlediska teplotního a vlhkostního. Umožňuje 

stanovení nejnižší vnitřní povrchové teploty, teplotního faktoru vnitřního povrchu, 

tepelných toků, lineárního činitele prostupu tepla, kondenzaci a roční bilanci 

zkondenzované a vypařené vodní páry. Vyhodnocení program provádí podle 

ČSN 73 0540, STN 73 0540 a ISO 10211. [3] 

Pomocí programu Tepelná technika 1D je možné vypočítat a posoudit skladby 

konstrukcí a výplní otvorů. Program umožňuje zohlednit např. systematické tepelné 

mosty, vliv perforace na faktor difúzního odporu materiálu atd. Program je možné 

použít k tepelně-technickému posouzení skladeb konstrukcí a výplní otvorů podle ČSN 

73 0540-2 nebo STN 73 0540-2, protokol výpočtů součinitelů prostupu tepla konstrukcí 

pro dotační program Nová zelená úsporám. Program umožňuje stanovit součinitele 

prostupu tepla konstrukcí a výplní otvorů, nejnižší vnitřní povrchovou teplotu, pokles 

dotykové teploty podlahy, množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce 

a roční bilanci kondenzace včetně vypařování vodní páry uvnitř konstrukce, hmotnostní 

vlhkost dřevěných prvků v konstrukci pro vyhodnocení rizika biologického ohrožení 

zabudovaných dřevěných prvků, teplotu a relativní vlhkost vzduchu na rozhraní 

jednotlivých vrstev skladby pro podrobné vyhodnocení rizika vlhkostních poruch, 

vysychání konstrukce a dynamické parametry konstrukcí. [28]  
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6.1.2 Varianta 1 

Nosná konstrukce prvního variantního řešení se skládá ze sloupkového  systému 

z KVH profilů průřezu 120/60 mm, který je založen na dvou základových KVH prazích 

dimenze 120/60 mm. Mezery mezi rámovou konstrukcí vyplňuje dřevovláknitá izolace. 

Nosná konstrukce je zaklopena ze strany exteriéru sádrovláknitou deskou tl. 12,5 mm 

a z interiéru OSB 3 deskou tl. 12 mm, na které je navržena fóliová parozábrana 

tl. 0,2 mm. Následuje instalační předstěna tvořená KVH latěmi 60/40 mm vyplněnými 

dřevovláknitou izolací tl. 60 mm a sádrokartonová deska tl. 12,5 mm opatřená nátěrem 

disperzní barvou ve dvou vrstvách. Stěna je ze strany exteriéru zateplena systémem 

ETICS s tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu tl. 160 mm. Povrchová úprava 

ze strany exteriéru je vnější silikonová omítka. Soklová část je zateplena extrudovaným 

polystyrenem v tl. 140 mm.  

 Mezi betonovou mazaninou a terénem je celoplošně položen extrudovaný 

polystyren v tl. 160 mm. 

Tab. 5:Skladba stěny S1  

MATERIÁL VRSTVY TL.          

[mm] 

FAKTOR 

DIFÚZNÍHO 

ODPORU 

[-] 

SOUČINITEL 

TEPELNÉ 

VODIVOSTI        

[W/m K] 

VNĚJŠÍ OMÍTKA - TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ  3 25 0,8 

PROBARVENÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR        

LEPÍCÍ STĚRKA CEMENTOVÁ + VÝZTUŽNÁ SÍŤ  3 20 0,8 

EPS 70F  160 50 0,032 

LEPÍCÍ HMOTA NA BÁZI CEMENTU PRO ETICS 5 30 0,7 

SÁDROVLÁKNITÁ DESKA 12,5 13 0,32 

NOSNÉ KVH TRÁMY 120/60 mm + DŘEVOVLÁKNITÁ 

IZOLACE TL. 120 mm 

120 157/5 KVH/ 

IZOLANT 

0,22/0,042 

KVH/IZOLANT 

OSB 3 DESKA P+D 12 50 0,13 

PAROZÁBRANA LEHKÉHO TYPU Z POLYETYLENU 0,22 100000 0,35 

LATĚ 60/40 mm + DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE TL. 60 mm 60 157/5 

KVH/ 

IZOLANT 

0,022/0,038 

KVH/ 

IZOLANT 

SÁDROKARTONOVÉ DESKY DO BĚŽNÉHO PROSTŘEDÍ 12,5 9 0,22 

PENETRAČNÍ NÁTĚR        

DVOUVRSTVÝ DISPERZNÍ INTERIÉROVÝ NÁTĚR   20 0,7 

POZNÁMKY: 

- VLHKOST ZABUDOVANÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ 15 ± 3 % 
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SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 

UN,20 = 0,30 W/m2 K 

Urec,20 = 0,25 W/m2 K 

U = 0,145 W/m2 K 

U ≤ Urec,20 

FAKTOR VNITŘNÍHO POVRCHU 

fRsi,N = 0,744   

fRsi = 0,964 

fRsi ≥ fRsi,N 

ŠÍŘENÍ VODNÍ PÁRY V KONSTRUKCI 

Mc,N = 0,000 kg/m2 a 

Mc = 0,000 kg/m2 a 

Mc ≤ Mc,N 

SKLADBA DLE ČSN 730540-2 (TEPELNÁ OCHRANA BUDOV - POŽADAVKY) VYHOVUJE  

 

Tab. 6: Skladba podlahy na terénu P1  

MATERIÁL VRSTVY TL.          

[mm] 

FAKTOR 

DIFÚZNÍHO 

ODPORU   

[-] 

SOUČINITEL 

TEPELNÉ 

VODIVOSTI        

[W/m K] 

PODLAHOVÁ KRYTINA NA BÁZI POLYVINYLCHLORIDU  4 17000 0,17 

LITÝ ANHYDRID 60 20 1,2 

FÓLIE PE 0,07 kg/m 0,2 100000 0,32 

EPS 200S VE DVOU VRSTVÁCH 2 x 50 mm  100 40 0,034 

NATAVITELNÝ SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS 

S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY O PLOŠNÉ 

HMOTNOSTI 200 g/m2 

4 29000 0,21 

PENETRAČNÍ NÁTĚR        

PODKLADNÍ BETON, C20/25 + 2x KARI SÍŤ 150 23 1,43 

XPS 300 160 100 0,038 

KAMENNÁ DRŤ FRAKCE 16/32 50   

ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU HUTNĚNOU NA 200 kPa 

PO 200 mm, Edef2 = 45 MPa 

100 5 0,046 

ROSTLÁ ZEMINA   9 0,22 

POZNÁMKY: 

- DILATAČNÍ SPÁRY BUDOU TVOŘENY KOVOVÝMI LIŠTAMI NAVAZUJÍCÍ NA 

DILATAČNÍ SPÁRY V BETONU, OKOLO STĚN DILATAČNÍ SPÁRA MIN. 10 mm – 

PŘEKRYTA LIŠTOU, DILATAČNÍ SPÁRY VYPLNĚNY PRUŽNÝM TMELEM 

- NÁŠLAPNÉ VRSTVY PRO OBYTNÉ BUDOVY BUDOU ODPOVÍDAT SOUČINITELU 

SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,3/HODNOTÁM VÝKYVU KYVADLA MIN. 30/ÚHELU 

SKLUZU MIN. 6° 
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SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 

UN,20 = 0,45 W/m2 K 

Urec,20 = 0,30 W/m2 K 

U = 0,105 W/m2 K 

U ≤ Urec,20 

FAKTOR VNITŘNÍHO POVRCHU 

fRsi,N = 0,402  

fRsi = 0,974  

fRsi ≥ fRsi,N 

SKLADBA DLE ČSN 730540-2 (TEPELNÁ OCHRANA BUDOV - POŽADAVKY) VYHOVUJE  

 

Relativní vlhkosti  

 

Grafika  22. Výstup z programu Area – relativní vlhkosti  

 

Vyhodnocení vlhkosti v konstrukci 

- Podle 1D pole v běžném výseku plochy stěny při normových návrhových 

podmínkách nedochází ke kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce.  

- Vymodelováním detailu v programu Area byla za sádrokartonovou deskou 

v polovině výšky prahu předstěny zjištěna teplota 8 °C a relativní vlhkost 97 %. 

Tyto hodnoty byly použity jako vnitřní okrajové podmínky pro vyhodnocení 

skladby v 1D poli. Při těchto podmínkách nebyla v konstrukci zjištěna 
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kondenzace vodní páry. Požadované maximální roční množství zkondenzované 

vodní páry je 0 kg/m2 a. Roční množství zkondenzované vodní páry bylo 

vypočteno 0 kg/m2 a.  

- Hmotnostní vlhkost dřevěného prahu předstěny přesahuje hranici 18 %. Podle 

ČSN 73 0540 18% hmotnostní vlhkost dřevěných prvků představuje rizikovou 

hodnotu biologického napadení dřevokaznými houbami a hmyzem. Vlhkostí 

dochází ke zhoršení tepelných parametrů a statických vlastností konstrukcí.  

 V posuzovaném detailu dochází k vlhkostnímu namáhání dřevěného prahu 

předstěny. V důsledku nekvalitního provedení nebo rozšíření vlhkosti vlivem degradace 

prahu předstěny může dojít k porušení konstrukce. 

 

Pole teplot, izotermy a teplotní faktor 

 

Grafika  23. Výstup z programu Area – pole teplot, izotermy 
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Vyhodnocení tepelných požadavků 

- Podle ČSN 73 0540 při návrhové teplotě vnitřního vzduchu 20 °C, relativní 

vlhkosti vnitřního vzduchu 50 %, návrhové venkovní teplotě -15 °C a relativní 

vlhkosti venkovního vzduchu 84 % je minimální povrchová teplota 0,744. 

Nejnižší povrchová teplota konstrukcí v interiéru byla programem stanovena 

na 0,961. Požadavek normy ČSN 73 0540 na nejnižší povrchovou teplotu je 

splněn. 

- Součinitel prostupu tepla a faktor vnitřního povrchu vyhovuje požadavkům 

ČSN 73 0540.  

- Izoterma s hodnotou 0 °C prochází tepelnou izolací z EPS a XPS. V soklové 

části na rozhraní XPS a betonové mazaniny může vlivem tepelných mostů 

(kotvení) nebo nekvalitního provedení docházet k promrzání. 

- Izoterma o teplotě 11,02 °C (teplotní faktor povrchu = 11,02 °C) se nachází 

uvnitř konstrukce. 

 

Pozn.: Detail, podrobnější výpis skladby a tepelně-vlhkostní posouzení detailu 

v programu Area je součástí přílohové části diplomové práce. 

6.1.3 Varianta 2 

Ve druhé variantě plní nosnou funkci CLT dřevěný panel tl. 84 mm. Na který ze strany 

interiéru navazuje dřevěný rošt z KVH latí 60/40 mm vyplněný dřevovláknitou izolací. 

Rošt je z interiérové strany opláštěn sádrokartonovou deskou s disperzním nátěrem 

provedeným ve dvou vrstvách. Z druhé strany je na CLT panel přikotven rošt z KVH 

latí a přířezů OSB 3 desek, který je zafoukaný izolací z celulózy v tl. 160 mm a zakrytý 

dřevovláknitými deskami tl. 60 mm. Na dřevovláknité desky je nanesena lepící stěrka 

s výztužnou sítí, penetrační nátěr a vnější silikonová omítka. Soklová část je zateplena 

extrudovaným polystyrenem v tl. 140 mm.  

Stavba má plošné založení. Podkladní betonová deska je podložena v celé ploše 

expandovaným polystyrenem tl. 200 mm ve dvou vrstvách. 
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Tab. 7: Skladba stěny S2 

MATERIÁL VRSTVY TL.          

[mm] 

FAKTOR 

DIFÚZNÍHO 

ODPORU    

[-] 

SOUČINITEL 

TEPELNÉ 

VODIVOSTI        

[W/m K] 

VNĚJŠÍ OMÍTKA - TENKOVRSTVÁ  3 25 0,8 

PROBARVENÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR        

LEPÍCÍ STĚRKA CEMENTOVÁ + VÝZTUŽNÁ SÍŤ 3 20 0,8 

DŘEVOVLÁKNITÉ IZOLAČNÍ DESKY 4x P + D 60 5 0,046 

DŘEVOVLÁKNITÉ IZOLAČNÍ DESKY P + D 160 5 0,042 

CLT DŘEVĚNÝ STĚNOVÝ PANEL 125 200/70 

SUCHÝ/ 

VLHKÝ 

0,13 

LATĚ 60/40 mm + DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE TL. 60 mm 60 157/5 

KVH/  

IZOLANT 

0,22/0,038 

KVH/ 

IZOLANT 

SÁDROVLÁKNITÁ DESKA 12,5 13 0,32 

PENETRAČNÍ NÁTĚR        

DVOUVRSTVÝ DISPERZNÍ INTERIÉROVÝ NÁTĚR   20 0,7 

POZNÁMKY: 

- VLHKOST CLT PANELU 10 % ± 3, VLHKOST OSTATNÍCH ZABUDOVANÝCH 

DŘEVĚNÝCH PRVKŮ 15 ± 3 % 

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 

UN,20 = 0,30 W/m2 K 

Urec,20 = 0,25 W/m2 K 

U = 0,149 W/m2 K 

U ≤ Urec,20 

FAKTOR VNITŘNÍHO POVRCHU 

fRsi,N = 0,744 

fRsi = 0,963  

fRsi ≥ fRsi,N 

ŠÍŘENÍ VODNÍ PÁRY V KONSTRUKCI 

Mc,N = 0,000 kg/m2 a 

Mc = 0,000 kg/m2 a 

Mc ≤ Mc,N 

SKLADBA DLE ČSN 730540-2 (TEPELNÁ OCHRANA BUDOV - POŽADAVKY) VYHOVUJE  
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Tab. 8: Skladba podlahy na terénu P2  

MATERIÁL VRSTVY TL.          

[mm] 

FAKTOR 

DIFÚZNÍHO 

ODPORU   

[-] 

SOUČINITEL 

TEPELNÉ 

VODIVOSTI        

[W/m K] 

PODLAHOVÁ KRYTINA NA BÁZI POLYVINYLCHLORIDU 4 17000 0,17 

LITÝ ANHYDRID 60 20 1,2 

FÓLIE PE 0,07 kg/m 0,2 100000 0,32 

EPS 200S VE DVOU VRSTVÁCH 2 x 50 mm 100 70 0,034 

ZÁKLADOVÁ DESKA Z BETONU C20/25 + 2x KARI SÍŤ 200 23 1,43 

GEOTEXTÍLIE 100% POLYPROPYLEN 300 g/m2       

NATAVITELNÝ SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS 

S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY O PLOŠNÉ 

HMOTNOSTI 200 g/m2 

4 29000 0,21 

PODKLADNÍ BETON PROSTÝ C20/25 50 17 1,05 

GEOTEXTÍLIE 100% POLYPROPYLEN 300 g/m2       

NÁSYP Z PĚNOVÉHO SKLA OBLÉHO TVARU  400 10 0,078 

DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 16/32 mm HUTNĚNO 

NA 200 kPa PO 200 mm, Edef2 = 45 MPa 

150   

GEOTEXTÍLIE 100% POLYPROPYLEN 300 g/m2     

ROSTLÁ ZEMINA     

POZNÁMKY: 

- DILATAČNÍ SPÁRY BUDOU TVOŘENY KOVOVÝMI LIŠTAMI NAVAZUJÍCÍ 

NA DILATAČNÍ SPÁRY V BETONU, OKOLO STĚN DILATAČNÍ SPÁRA MIN. 10 mm – 

PŘEKRYTA LIŠTOU, DILATAČNÍ SPÁRY VYPLNĚNY PRUŽNÝM TMELEM 

- NÁŠLAPNÉ VRSTVY PRO OBYTNÉ BUDOVY BUDOU ODPOVÍDAT SOUČINITELU 

SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,3/HODNOTÁM VÝKYVU KYVADLA MIN. 30/ÚHELU 

SKLUZU MIN. 6° 

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 

UN,20 = 0,45 W/m2 K 

Urec,20 = 0,30 W/m2 K 

U = 0,121 W/m2 K 

U ≤ Urec,20 

FAKTOR VNITŘNÍHO POVRCHU 

fRsi,N = 0,402 

fRsi = 0,970  

fRsi ≥ fRsi,N 

SKLADBA DLE ČSN 730540-2 (TEPELNÁ OCHRANA BUDOV - POŽADAVKY) VYHOVUJE  
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Relativní vlhkosti 

 

Grafika  24. Výstup z programu Area – relativní vlhkosti  
 

Vyhodnocení vlhkosti v konstrukci 

- Množství vstupující vodní páry je při zadaných okrajových podmínkách menší 

než množství vystupující vodní páry z konstrukce. Ke kondenzaci v konstrukci 

nedochází.  

- Posuzovaný detail splňuje požadavky na množství vodní páry a kondenzace 

v konstrukci. 
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Pole teplot, izotermy a teplotní faktor 

 

Grafika  25. Výstup z programu Area – pole teplot, izotermy 
 

Vyhodnocení tepelných požadavků 

- Podle ČSN 73 0540 při návrhové teplotě 20 °C, relativní vlhkosti vnitřního 

vzduchu 50 % a návrhové venkovní teplotě -15 °C je minimální povrchová 

teplota 0,744. Nejnižší povrchová teplota konstrukcí V interiéru byla programem 

stanovena na 0,945. Požadavek normy ČSN 73 0540 na nejnižší povrchovou 

teplotu je splněn. 

 

Pozn.: Detail, podrobnější výpis skladby a tepelně-vlhkostní posouzení detailu 

v programu Area je součástí přílohové části diplomové práce. 

6.1.4 Varianta 3 

Stěna třetího řešení má nosnou konstrukci stejně jako předchozí varianta z CLT 

panelu tl. 125 mm. Předstěna je navržená ze stejných materiálů a tlouštěk jednotlivých 
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vrstev jako ve variantě 2. CLT panel je z exteriérové strany opatřen dřevěným roštem 

z KVH prvků a zateplen deskami z čedičové vlny tl. 160 mm. Následují dřevovláknité 

desky v tl. 60 mm, lepící stěrka se sklotextilní výztužnou sítí, penetrační nátěr a vnější 

silikonová omítka. Sokl je zateplený 140 mm extrudovaného polystyrenu. 

 Založení je zde provedeno plnoplošné. Betonová podkladní deska je na násypu 

z pěnového skla tl. 400 mm. 

Tab. 9: Skladba stěny S3 

MATERIÁL VRSTVY TL.          

[mm] 

FAKTOR 

DIFÚZNÍHO 

ODPORU   [-] 

SOUČINITEL 

TEPELNÉ 

VODIVOSTI        

[W/m K] 

VNĚJŠÍ OMÍTKA - TENKOVRSTVÁ  3 25 0,8 

PROBARVENÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR        

LEPÍCÍ STĚRKA CEMENTOVÁ + VÝZTUŽNÁ SÍŤ 3 20 0,8 

DŘEVOVLÁKNITÉ IZOLAČNÍ DESKY P + D 60 5 0,048 

FOUKANÁ IZOLACE Z CELULÓZY V ROŠTU                        

Z LATÍ S PŘÍLOŽKAMI Z OSB 

160 2 0,04 

CLT DŘEVĚNÝ PANEL 84 200/70 

SUCHÝ/VLHKÝ 

0,13 

LATĚ 60/40 mm + DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE 

TL. 60 mm 

60 157/5 

KVH/ IZOLANT 

0,22/0,038 

KVH/ 

IZOLANT 

SÁDROVLÁKNITÁ DESKA 12,5 13 0,32 

PENETRAČNÍ NÁTĚR        

DVOUVRSTVÝ DISPERZNÍ INTERIÉROVÝ NÁTĚR   20 0,7 

POZNÁMKY: 

- VLHKOST CLT PANELŮ 10 ± 3 %, VLHKOST OSTATNÍCH ZABUDOVANÝCH 

DŘEVĚNÝCH PRVKŮ 15 ± 3 % 

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 

UN,20 = 0,30 W/m2 K 

Urec,20 = 0,25 W/m2 K 

U = 0,153 W/m2 K 

U ≤ Urec,20 

FAKTOR VNITŘNÍHO POVRCHU 

fRsi,N = 0,744  

fRsi = 0,962 

fRsi ≥ fRsi,N 

ŠÍŘENÍ VODNÍ PÁRY V KONSTRUKCI 

Mc,N = 0,000 kg/m2 a 

Mc = 0,000 kg/m2 a 
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Mc ≤ Mc,N 

SKLADBA DLE ČSN 730540-2 (TEPELNÁ OCHRANA BUDOV - POŽADAVKY) VYHOVUJE  

 

Tab. 10: Skladba podlahy na terénu P3  

MATERIÁL VRSTVY TL.          

[mm] 

FAKTOR 

DIFÚZNÍHO 

ODPORU   

[-] 

SOUČINITEL 

TEPELNÉ 

VODIVOSTI        

[W/m K] 

PODLAHOVÁ KRYTINA NA BÁZI POLYVINYLCHLORIDU 4 17000 0,17 

LITÝ ANHYDRID 60 20 1,2 

FÓLIE PE 0,07 kg/m 0,2 100000 0,32 

EPS 200S VE DVOU VRSTVÁCH 2 x 50 mm 100 70 0,034 

NATAVITELNÝ SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS 

S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY 

O PLOŠNÉ HMOTNOSTI 200 g/m2 

4 29000 0,21 

PENETRAČNÍ NÁTĚR        

PODKLADNÍ BETON C20/25 + 2x KARI SÍŤ 150 23 1,43 

PODKLADNÍ BETON PROSTÝ C20/25 50 17 1,23 

SAMOLEPÍCÍ SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS 

S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY 

O PLOŠNÉ HMOTNOSTI 200 g/m2 

4 29000 0,21 

GEOTEXTÍLIE 100% POLYPROPYLEN 300 g/m2       

XPS 300 VE DVOU VRSTVÁCH 2 x 100 mm 200 140 0,035 

ŠTĚRK NEHUTNĚNÝ FRAKCE DO 8 mm 30 5   

GEOTEXTÍLIE 100% POLYPROPYLEN 300 g/m2       

ŠTĚRKOVÉ LOŽE POSTUPNĚ ZMENŠUJÍCÍ SE FRAKCE 

32/63-8/16 HUTNĚNÉ NA 200 kPa PO 200 mm, Edef2 = 45 MPa 

150 5 0,046 

GEOTEXTÍLIE 100% POLYPROPYLEN 300 g/m2       

ROSTLÁ ZEMINA   9 0,22 

POZNÁMKY: 

- DILATAČNÍ SPÁRY BUDOU TVOŘENY KOVOVÝMI LIŠTAMI NAVAZUJÍCÍ NA 

DILATAČNÍ SPÁRY V BETONU, OKOLO STĚN DILATAČNÍ SPÁRA MIN. 10 mm – 

PŘEKRYTA LIŠTOU, DILATAČNÍ SPÁRY VYPLNĚNY PRUŽNÝM TMELEM 

- NÁŠLAPNÉ VRSTVY PRO OBYTNÉ BUDOVY BUDOU ODPOVÍDAT SOUČINITELU 

SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,3/HODNOTÁM VÝKYVU KYVADLA MIN. 30/ÚHELU 

SKLUZU MIN. 6° 

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 

UN,20 = 0,45 W/m2 K 

Urec,20 = 0,30 W/m2 K 

U = 0,114 W/m2 K 

U ≤ Urec,20 
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FAKTOR VNITŘNÍHO POVRCHU 

fRsi,N = 0,402  

fRsi = 0,972 

fRsi ≥ fRsi,N 

SKLADBA DLE ČSN 730540-2 (TEPELNÁ OCHRANA BUDOV - POŽADAVKY) VYHOVUJE 

 

Relativní vlhkosti 

 

Grafika  26. Výstup z programu Area – relativní vlhkosti  
 

Vyhodnocení vlhkosti v konstrukci 

- Množství vstupující vodní páry je při zadaných okrajových podmínkách menší 

než množství vystupující vodní páry z konstrukce. Ke kondenzaci v konstrukci 

nedochází.  

- Posuzovaný detail splňuje požadavky na množství vodní páry a kondenzace 

v konstrukci. 
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Pole teplot, izotermy a teplotní faktor 

 

Grafika  27. Výstup z programu Area – pole teplot, izotermy 
 

Vyhodnocení tepelných požadavků 

- Podle ČSN 73 0540 při návrhové teplotě 20 °C, relativní vlhkosti vnitřního 

vzduchu 50 % a návrhové venkovní teplotě -15 °C je minimální povrchová 

teplota 0,744. Nejnižší povrchová teplota konstrukcí v interiéru byla programem 

stanovena na 0,950. Požadavek normy ČSN 73 0540 na nejnižší povrchovou 

teplotu je splněn. 

 

Pozn.: Detail, podrobnější výpis skladby a tepelně-vlhkostní posouzení detailu 

v programu Area je součástí přílohové části diplomové práce. 



56 

 

6.2 Výběr detailu na experimentální část 

Následně byl z těchto detailů vybrán jeden pro zhotovení experimentálního měření. 

Účelem bylo porovnání teoretických výsledků softwaru s měřením na modelu 

napojeném na klimakomoru. Realizované konstrukce oproti navrženým často vykazují 

odchylky z důvodu realizace nebo chyby v provedení. V CAD programech je možné 

konstrukce modelovat s vysokou přesností (setiny milimetrů). Ve stavební praxi se 

nejčastěji dosahuje centimetrové přesnosti. Projektované konstrukce se ve většině 

případů uvažují jako kompaktní. V reálné situaci dochází k napojování materiálů nebo 

jejich porušení například rozvody, zásuvkami nebo kotvícími předměty ze strany 

realizační firmy nebo uživatele. Z důvodu porovnání výstupů softwaru s reálnou 

konstrukcí bylo provedeno experimentální měření. 

Na experimentální měření byla zvolena v České republice nejrozšířenější varianta 

skladby stěny, tedy sloupková konstrukce vyplněná vatou zateplená ze strany exteriéru 

systémem ETICS s fasádním polystyrenem. Součástí konstrukce stěny je i instalační 

předstěna a parozábrana. Sokl je zateplen tepelným izolantem z XPS. Založení bylo 

zvoleno na betonové podkladní desce podložené v celé ploše extrudovaným 

polystyrenem, na který navazují betonové monolitické základy a soklová část zateplená 

XPS. Detailně je skladba popsaná v odstavci 6.1.1. Varianta 1 a v přílohové části 

diplomové práce.  

6.3 Posouzení modelu v softwaru při různých okrajových 

podmínkách 

Detail byl nejdříve posouzen podle normových návrhových podmínek podle 

ČSN 73 0540: návrhová teplota venkovního vzduchu -15 °C, relativní vlhkost 

venkovního vzduchu 84 %, návrhová teplota vnitřního vzduchu 20 °C a relativní 

vlhkost vnitřního vzduchu 50 % viz 6.1.2 Varianta 1.  

Následně byly zadány okrajové podmínky, které jsou v průběhu zimního období 

běžnější: návrhová teplota venkovního vzduchu 5 °C, relativní vlhkost venkovního 

vzduchu 90 %, návrhová teplota vnitřního vzduchu 20 °C a relativní vlhkost vnitřního 

vzduchu 40 %. 
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Relativní vlhkosti 

 

Grafika  28. Výstup z programu Area – relativní vlhkosti  

 

Vyhodnocení vlhkosti v konstrukci 

- Podle 1D pole v běžném výseku plochy stěny při daných návrhových 

podmínkách nedochází ke kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce.  

- Vymodelováním detailu v programu Area byla za sádrokartonovou deskou 

v polovině výšky prahu předstěny zjištěna teplota 14 °C a relativní vlhkost 

59 %. Tyto hodnoty byly použity jako vnitřní okrajové podmínky 

pro vyhodnocení skladby v 1D poli. Při těchto podmínkách v místě základových 

prahů nedochází ke kondenzaci vodní páry. Požadované maximální roční 

množství zkondenzované vodní páry je 0 kg/m2 a.  

- Hmotnostní vlhkost dřevěných prvků za uvedených podmínek nepřesáhne 18 %. 

Podle ČSN 73 0540 je hranice hmotnostní vlhkosti dřevěných prvků 
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představující rizikovou hodnotu biologického napadení dřevokaznými houbami 

a hmyzem stanovena na 18 %.  

V posuzovaném detailu při daných okrajových podmínkách nedochází 

k vlhkostnímu namáhání nosného prahu. 

 

Pole teplot, izotermy a teplotní faktor 

 

Grafika  29. Výstup z programu Area – pole teplot, izotermy 

 

Vyhodnocení tepelných požadavků 

- Podle ČSN 73 0540 při návrhové teplotě vnitřního vzduchu 20 °C, relativní 

vlhkosti vnitřního vzduchu 40 %, návrhové venkovní teplotě 5 °C a relativní 

vlhkosti venkovního vzduchu 90 % je doporučená minimální povrchová teplota 

0,379. Nejnižší povrchová teplota konstrukcí v interiéru byla programem 

stanovena na 0,955. Doporučení normy ČSN 73 0540 na nejnižší povrchovou 

teplotu je splněno. 
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- Součinitel prostupu tepla a faktor vnitřního povrchu vyhovuje ČSN 73 0540.  

- Izoterma o teplotě 14,08 °C (teplotní faktor povrchu = 14,08 °C) se nachází 

uvnitř konstrukce. 

 

V další variantě byl detail posouzen s vnitřními návrhovými podmínkami 

odpovídajícími prostorám s vyšší relativní vlhkostí a teplotou vzduchu např. koupelna: 

návrhová teplota venkovního vzduchu -15 °C, relativní vlhkost venkovního vzduchu 

30 %, návrhová teplota vnitřního vzduchu 24 °C a relativní vlhkost vnitřního vzduchu 

70 %. 

 

Relativní vlhkosti 

 

Grafika  30. Výstup z programu Area – relativní vlhkosti  
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Vyhodnocení vlhkosti v konstrukci 

- Podle 1D pole v běžném výseku plochy stěny při daných návrhových 

podmínkách dochází ke kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce. Při těchto 

podmínkách byla v místě parozábrany a základového prahu předstěny zjištěna 

kondenzace vodní páry. Požadované maximální roční množství zkondenzované 

vodní páry je 0 kg/m2 a. Roční množství zkondenzované vodní páry bylo 

vypočteno 0,095 kg/m2 a. Roční množství vypařitelné vodní páry bylo 

vypočteno 5,796 kg/m2 a. Roční bilance zkondenzované a vypařitelné páry 

ve skladbě konstrukce v místě dřevěných prahů byla vypočtena jako aktivní. 

- Vymodelováním detailu v programu Area byla za sádrokartonovou deskou 

v polovině výšky prahu předstěny zjištěna teplota 10 °C a relativní vlhkost 

99 %. Tyto hodnoty byly použity jako vnitřní okrajové podmínky 

pro vyhodnocení skladby v 1D poli. Při těchto podmínkách byla v místě 

základového prahu předstěny zjištěna kondenzace vodní páry. Požadované 

maximální roční množství zkondenzované vodní páry je 0 kg/m2 a. Roční 

množství zkondenzované vodní páry bylo vypočteno 0,047 kg/m2 a. Roční 

množství vypařitelné vodní páry bylo vypočteno 0,400 kg/m2 a. Roční bilance 

zkondenzované a vypařitelné páry ve skladbě konstrukce v místě dřevěných 

prahů byla vypočtena jako aktivní.  

- Hmotnostní vlhkost dřevěných prvků za uvedených podmínek nepřesáhne 18 %. 

Podle ČSN 73 0540 je hranice hmotnostní vlhkosti dřevěných prvků 

představující rizikovou hodnotu biologického napadení dřevokaznými houbami 

a hmyzem stanovena na 18 %.  

 

V posuzovaném detailu při daných okrajových podmínkách nedochází 

k vlhkostnímu namáhání nosného prahu, ale vlivem postupné degradace dřevěného 

prahu předstěny a parozábrany včetně případných chyb realizace může po určité době 

dojít k vlhkostnímu namáhání nosné konstrukce. 
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Pole teplot, izotermy a teplotní faktor 

 

Grafika  31. Výstup z programu Area – pole teplot, izotermy 

 

Vyhodnocení tepelných požadavků 

- Podle ČSN 73 0540 při návrhové teplotě vnitřního vzduchu 24 °C, relativní 

vlhkosti vnitřního vzduchu 70 %,  návrhové venkovní teplotě -15 °C a relativní 

vlhkosti venkovního vzduchu 30 % je doporučená minimální povrchová teplota 

0,912. Nejnižší povrchová teplota konstrukcí v interiéru byla programem 

stanovena na 0,960. Doporučení normy ČSN 73 0540 na nejnižší povrchovou 

teplotu je splněno. 

- Součinitel prostupu tepla a faktor vnitřního povrchu vyhovuje ČSN 73 0540.  

- Izoterma s hodnotou 0 °C prochází tepelnou izolací z EPS a XPS. V soklové 

části na rozhraní XPS a betonové mazaniny může vlivem tepelných mostů 

(kotvení) nebo nekvalitního provedení docházet k promrzání. 
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- Izoterma o teplotě 20,59 °C (teplotní faktor povrchu = 20,59 °C) se nachází 

uvnitř konstrukce. 

 

Pozn.: V zemině bylo u všech detailů v hloubce 3 m uvažováno 5 °C, hodnoty 

součinitele tepelné vodivosti tepelných izolací byly poníženy o 5 % a faktor difúzního 

odporu parozábrany byl snížen o 20 %. 

 

Výpočtem zjištěné stavy budou ovlivněny zabudovanou vlhkostí. Nad rámec 

hodnotících postupů se do reálného chování studovaného detailu projeví provoz 

systémů technického zařízení budov např. podlahového vytápění. 

6.4 Vliv kotvících prvků 

6.4.1 Detail D1 včetně chemické kotvy v místě nosného dřevěného 

prahu 

V detailu je použit pro kotvení nosného prahu kotva z korozivzdorné oceli 

10 x 100. 

 

Relativní vlhkosti 

 

Grafika  32. Výstup z programu Area – relativní vlhkosti  
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Pole teplot, izotermy a teplotní faktor 

 

Grafika  33. Výstup z programu Area – pole teplot, izotermy 
 

6.4.2 Detail D1 včetně chemické kotvy v místě nosného dřevěného 

prahu a kotvení EPS 

Následně bylo provedeno posouzení detailu s chemickou kotvou z korozivzdorné 

oceli 10 x 100 včetně talířové hmoždinky s plastovým talířkem průměru 60 mm 

a kovovým nerezovým trnem o průměru 6 mm. Zakládací lišta je v detailu použita 

plastová s nerezovým kotvícím vrutem. Okapnička je plastová. 
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Relativní vlhkosti 

 

Grafika  34. Výstup z programu Area – relativní vlhkosti  
 

Pole teplot, izotermy a teplotní faktor 

 
Grafika  35. Výstup z programu Area – pole teplot, izotermy 
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6.4.3 Porovnání detailů 

 

Grafika  36. Vyznačení míst, ve kterých byly porovnávány vlhkosti a  teploty  
 

Tab. 11: Porovnání teplot  stanovených programem Area 

Ozn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Detail 1 se zanedbáním kotvení 

Teplota [°C] 6,6 9 19,5 6 5,7 5,3 6 -14,6 8 7,4 12,2 6,5 

Detail 1 včetně chemické kotvy v místě nosného dřevěného prahu  

Teplota [°C] 6,6 9 18,7 5,2 5,2 5,4 6 -14,6 8 7,2 10,5 5,6 

Detail 1 včetně chemické kotvy v místě nosného dřevěného prahu a kotvení EPS 

Teplota [°C] 4,5 7 18,2 1,3 1,4 2,7 3,6 -14,8 -6 -7,7 -12,3 2,6 

 

V tabulce je uvedeno teplotní porovnání jednotlivých míst detailu se zanedbáním 

kotvících prvků, s kotvou v místě nosného prahu a se zohledněním kotvy nosného 

prahu, talířové hmoždinky pro ukotvení ETICS včetně zakládací a okapní lišty.  

Kotvy jsou bodové tepelné mosty, ale program Area počítá tyto prvky jako 

liniové. Vliv kotvících prvků je tedy zohledněn více než ve skutečnosti. Výpočet 

program provede oproti reálnému případu s vyšší rezervou. 
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6.4.4 Vyhodnocení 
Započítáním kotvících prvků dojde ke snížení nejnižší povrchové teploty. 

U detailu s ukotvením nosného prahu byla nejnižší povrchová teplota snížena o 0,8 °C 

oproti detailu bez zohlednění kotvících prvků. Při započítání lišt a kotvení ETICS dojde 

ke snížení teploty o 1,1 °C. 

Použitím kotvy v nosném prahu je teplota v okolí hlavy kotvy snížena o 0,9 °C, 

v kombinaci s kotvením ETICS klesne teplota o 3,9 °C. V místě dřevěných prahů je 

teplota ovlivněna použitím základové lišty. Její použití v kombinaci s ostatními 

kotvícími prvky sníží teplotu o 2,4 °C. V místě nerezového vrutu pro uchycení plastové 

zakládací lišty EPS je teplota snížena o 5 °C. K nejvýraznějšímu snížení teploty dochází 

při použití všech uvedených kotvících prvků v okolí talířové hmoždinky. V místech 

nad talířkem dochází ke změně teploty z 12 °C až na -12 °C. 

V závislosti na změně relativní vlhkosti a teploty vzduchu se mění i hodnota 

rosného bodu. Při relativní vlhkosti menší než 100 % je hodnota rosného bodu menší 

než teplota vzduchu. Rozdíl teploty vzduchu a teploty rosného bodu se označuje jako 

deficit teploty rosného bodu. Deficit teploty rosného bodu se zvyšuje se snižující se 

hodnotou relativní vlhkosti. Rosný bod se vypočítá podle následujícího vzorce: 

𝑇𝑑𝑝 =
243,5 𝑙𝑛 (

𝑉
100 ∙ 𝑒

17,67∙𝑇
243,5+𝑇)

17,67 − 𝑙𝑛 (
𝑉

100
∙ 𝑒

17,67∙𝑇
243,5+𝑇)

 

(30) 

kde Tdp [°C] teplota rosného bodu. 

V [%] relativní vlhkost vzduchu. 

T [°C] teplota vzduchu. 
 

Při dané teplotě je vzduch schopný pojmout pouze určité množství vodní páry. 

Se zvyšující teplotou pojme vzduch více vodních par. Tato závislost je popsána 

v Magnusově vzorci: 

𝐸𝑠 = 𝐸𝑠.273,16 ∙ 10
(

8,5∙𝑡
273,16+𝑡)

 
(31) 

kde Es [Pa] je tlak nasycené vodní páry vzhledem k vodě. 

Es.273,16 [Pa] je tlak nasycené vodní páry vzhledem k vodě při teplotě 273,16 K. 

t [°C] teplota vzduchu. 
 



67 

 

6.5 Optimalizace detailu na experimentální měření 

Exteriérové podmínky je možné simulovat pomocí klimakomory. Vnitřní rozměry 

klimakomory jsou 640/670/597 mm. Z důvodu rozměrového omezení klimakomorou 

bylo potřeba snížit výšku modelu. Detail byl modelován od základové desky z betonu. 

 Výška desky byla snížena z původních 150 mm na 100 mm. Základové desky 

se navrhují ve větších výškách ze statických důvodů. Fyzikální veličiny zkoumané touto 

diplomovou prací nejsou snížením výšky desky významně ovlivněny. Naopak touto 

modifikací získáme větší plochu pro měření. Z důvodu manipulace byla zvolena délka 

desky 300 mm.  

Z obdobných důvodu nebyly zhotoveny nášlapné vrstvy podlahy. Některé 

navržené materiály v detailu byly nahrazeny materiály dostupnými ve fakultních 

laboratořích. Navržený asfaltový pás byl nahrazený dostupným asfaltovým 

modifikovaným samolepícím pásem s hliníkovou výztužnou vložkou, dřevovláknitá 

izolace byla nahrazena minerální vlnou a místo dřevovláknitých desek byly aplikovány 

sádrokartonové desky. Tyto materiály mají obdobné charakteristiky nebo způsobem 

zabudování nedojde k výraznému ovlivnění výsledků měření. V rámci odchylek měření 

jsou odlišnosti zanedbatelné. Z těchto důvodů bylo možné přistoupit k modifikacím. 
 

Tab. 12: Přehled modifikací  

Navržený materiál 

Tl. 

[m] 

Faktor 

difúzního 

odporu   

[-] 

Součinitel 

tepelné 

vodivosti 

[W/m2 . K] 

Ekviva -

lentní 

difúzní 

tloušťka 

[-] 

Tepelný odpor 

[m2 . K /W] 

Použitý materiál 

Podkladní beton 0,1500 23 1,430 3,45 0,10 

Podkladní beton 0,1000 23 1,430 2,30 0,07 

Asfaltový modifikovaný 

pás se skelnou vložkou 
0,0040 29000 0,210 116,00 0,02 

Asfaltový modifikovaný 

pás tl. 2 mm 

s hliníkovou vložkou 

0,0020 280000 0,210 560,00 0,01 

Dřevovláknitá izolace 0,1200 5 0,046 0,60 2,61 

Minerální vlna 0,1200 1 0,036 0,12 3,33 

Sádrovláknitá deska 0,0120 13 0,320 0,16 0,04 

Sádrokartonová deska 0,0125 9 0,220 0,11 0,06 
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Navržený materiál 

Tl. 

[m] 

Faktor 

difúzního 

odporu   

[-] 

Součinitel 

tepelné 

vodivosti 

[W/m2 . K] 

Ekviva -

lentní 

difúzní 

tloušťka 

[-] 

Tepelný odpor 

[m2 . K /W] 

Použitý materiál 

EPS 70F 0,1600 30 0,039 4,80 4,10 

EPS 70F šedý 0,1800 50 0,032 9,00 5,63 

Nášlapné vrstvy podlahy 0,6420 - - 5,20 0,07 
 

 

Grafika  37. Modifikovaný detail  
 

 
Grafika  38. Modifikovaný model – příčný řez 
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Grafika  39. Modifikovaný model – podélný řez 

6.6 Zhotovení modifikovaného modelu včetně nosného rámu 

v programu Area 

V programu Area byl zhotoven modifikovaný model umístěný v dřevěném rámu 

napojeným na klimakomoru. Byly zhotoveny tři varianty, kterými bylo zjišťováno 

nejvhodnější umístění nosného sloupku.  

  
Grafika  40. Grafika vlevo teplotní pole včetně izotermy, grafika vpravo 

vlhkostní pole vymodelované v  Arei, konstrukce bez sloupku 
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Grafika  41. Grafika vlevo teplotní pole včetně izotermy, grafika vpravo 

vlhkostní pole vymodelované v  Arei, konstrukce se sloupkem uprostřed  
 

  
Grafika  42. Grafika vlevo teplotní pole včetně izotermy, grafika vpravo 

vlhkostní pole vymodelované v  Arei, konstrukce se sloupkem posunutým 

o 60 mm 
 

Pro měření byla zvolena konstrukce se sloupkem umístěným v oblasti s nejmenším 

zakřivením izotermy z důvodu nejmenšího zkreslení výsledků. Tedy detail se sloupkem 

uprostřed. Toto umístění bylo použito i při sestavování reálného modelu v laboratoři. 

7 Vytvoření experimentu na výseku konstrukce 

vybraného detailu založení dřevostavby 

Po dokončení návrhu detailu se 28. 8. 2017 v laboratořích Vysokého učení 

technického v Brně, Fakultě stavební zahájily práce na zhotovení reálného modelu. 

Materiál na stavbu modelu byl poskytnut fakultou. Na měření byla určena klimakomora 

Memmert CTC256, která simulovala podmínky vnějšího prostředí a čidla včetně 

snímacího zařízení MS6-Rack. 
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7.1 Použitá čidla k měření 

Na měření vlhkosti byla použita čidla Elbez WS-16/T, které pro měření využívají 

běžné stavební vruty o průměru 3 až 3,5 mm. Umožňující měření relativní vlhkosti 

v rozmezí 5-90 % s přesností 0,2 % při jmenovité teplotě 25 °C, s rozlišením 

0,1 %/0,1 °C. Čidla se používají v teplotním rozsahu 0-100 °C. Naměřená data 

zaznamenává měřící programovatelná ústředna Elbez/PLC Unitronics W130-33-R2/12 

vstupů. 

K teplotnímu měření na vybraných místech modelu byla použita čidla Sensit. 

Naměřené hodnoty byly zaznamenávány ústřednou MS6-Rack. Tyto odporové snímače 

měří teploty plynných a  kapalných látek v rozmezí -50 až 200 °C. Na měření byly 

použity dva typy snímačů. Čidla s označením TG8 mají průměr pouzdra 5,8 mm a měří 

s odezvou 7 s.  Přívodní kabel je opatřen silikonovou izolací a stíněním. Snímače TG12 

s průměrem pouzdra 2 mm a dobou odezvy 1,5 s. Umožňují měření na místech s horší 

dostupností. Přívodní kabel je u tohoto typu opatřen teflonovou izolaci bez stínění. [27] 

   
Grafika  43. Čidlo tepleně-vlhkostní Elbez WS-16/T, Teplotní čidlo Sensit 

TG8, Teplotní čidlo Sensit TG12  

7.2 Výroba modelu na experimentální měření  

V laboratoři Vysokého učení technického v Brně, Fakulty stavební probíhala 

montáž modelu konstrukce a výše zmíněných čidel. Na modifikovaný model 

se namontovalo celkem sedm čidel.  

Dne 28. 8. 2017 se zhotovila nosná konstrukce sloužící k uložení modelu 

a napojení na klimakomoru. Nosná konstrukce se vyrobila z dřevěných sloupků. Otvor 

v rámu, do kterého byl uložen model, se zhovil o rozměrech 650 mm/650 mm tak, aby 

gumové těsnění klimakomory doléhalo přímo na rám. Tato konstrukce se vymodelovala 

v programu Area.  
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Grafika  44. Grafika vlevo nosná konstrukce pro osazení modelu, Grafika 

vpravo model nosné konstrukce včetně osazení modelu a napojení 

na klimakomoru v programu Area s vyznačenými místy úniků tepla  
 

Zakřivení izotermy značí výrazné úniky tepla v místě napojení klimakomory 

na konstrukci. Bylo potřeba nežádoucí úniky tepla co nejvíce eliminovat. Z tohoto 

důvodu se vytvořila v softwaru další počítačová simulace, která zahrnovala nosnou 

konstrukci, model a zateplení šedým polystyrenem tl. 50 mm. Osazovací rám byl 

tl. 190 mm. Tepelným izolantem byla opatřena převislá část. Touto úpravou 

se docílí snížení úniků tepla a tím i narovnání izotermy. 

 
Grafika  45. Model nosné konstrukce včetně osazení modelu, napojení 

na klimakomoru a zateplení převislé části v  programu Area – podélný řez, 

červená izoterma 11,02 °C, modrá izoterma 0 °C 
 

EPS 70F 

šedý 
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Grafika  46. Model nosné konstrukce včetně osazení modelu, napojení 

na klimakomoru a zateplení převislé části v  programu Area – příčný řez, 

červená izoterma 11,02 °C, modrá izoterma 0 °C 
 

Následovalo zhotovování modifikovaného modelu a průběžné osazování čidel. 

Nejdříve byl připraven materiál potřebný na výrobu modelu a vyrobena bednící forma 

na základovou desku s vnitřním rozměrem 300/625/100 mm. 5. 9. 2017 byla vylita 

betonová deska. Z důvodu možného drolení betonu se deska vyztužila výztužnou 

tkaninou, která byla následně zakryta vrstvou betonu. Betonová směs se průběžně 

hutnila vpichováním. Po naplnění se celá forma z důvodu vysychání betonové směsi 

překryla asfaltovým pásem.  

Na dřevěném prahu dimenze 120/60 mm byla vyměřena poloha ocelové 

pozinkované kotvy, sloužící k ukotvení prahu do desky tak, aby kotva byla umístěna 

mimo dřevěné sloupky konstrukce stěny. V tomto místě se kotva osadila 

do podkladního prahu. Do mokré betonové směsi byla kotva vložena skrz asfaltový pás 

a tím došlo k osazení dřevěného podkladního prahu. Po sedmi dnech byla deska 

odbedněna. Asfaltový pás se zahnul přes soklovou hranu a seříznut na požadovaný 

rozměr.  

EPS 70F 

šedý 
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Grafika  47. Grafika vlevo příprava materiálu, Grafika vpravo zhotovená 

forma pro vylití betonu  
 

 

  

Grafika  48. Grafika vlevo zhotovování základové desky, Grafika vpravo 

vylitá betonová deska 
 

  
Grafika  49. Grafika vlevo vyměření polohy kotvy, Grafika vpravo kotvení 

podkladního prahu , předpokládané kritické místo detailu  
 

Dne 12. 9. 2017 byla sestavována stěnová konstrukce společně s průběžným 

osazováním měřících čidel, která byla umísťována na charakteristická nebo kritická 

místa. Jedním z předpokládaných kritických detailů modelu, na kterém by mohlo 

docházet ke kondenzaci vodní páry, bylo umístění ocelové kotvy sloužící k ukotvení 
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podkladního prahu. Na povrch této kotvy se pájkou připevnilo teplotní čidlo ozn. 1. 

K hornímu prahu o rozměrech 120/60 mm byl cca v polovině šíře modelu přikotven 

sloupek dimenze 120/60 mm. Tento práh se přikotvil ocelovými pozinkovanými vruty 

k podkladnímu dřevěnému prahu. Po té se ke sloupku a prahu přikotvila sádrokartonová 

deska pomocí TN vrutů. 

Následně se osazovala další čidla, která byla použita k měření teplotních 

a vlhkostních veličin na povrchu, ale i uvnitř prvků. Čidla sloužící k povrchovým 

měřením se ke konstrukci připevňují pájením nebo přelepením páskou. Pro měření 

pod povrchem konstrukcí byla čidla buď vložena přímo do předvrtaného otvoru, nebo 

přikotveny pomocí ocelových vrutů s pozinkovanou úpravou. V případě upevnění vruty 

čidla měří hodnoty na koncích dříků.  

Čidla byla osazována přednostně na dřevěný nosný sloupek, protože vlhkost 

prostupuje skladnou nejrychleji skrz dřevěné prvky. Tepelně-vlhkostní čidla ozn. 4 a 5 

byla osazena ocelovými pozinkovanými vruty 3,5 x 4 ze strany dřevěného nosného 

sloupku v rozdílných výškových úrovních. Teplotní čidlo ozn. 2 bylo vloženo 

do předvrtaného otvoru hloubky cca 2 cm z druhé strany sloupku. Tepelně-vlhkostní 

čidlo ozn. 3 bylo připevněno ocelovým pozinkovaným vrutem 3,5 x 5 k hornímu 

podkladnímu prahu. Čidlo ozn. 6 bylo umístěno na OSB desku ze strany blíže exteriéru. 

Tímto čidlem byly měřeny teplotně-vlhkostní podmínky těsně před vzduchotěsnící 

vrstvou. Rozmístění je zakresleno na následujících schématech.  

  
Grafika  50. Grafika vlevo půdorys zabudování čidel, Grafika vpravo řez     

A1-A1 zabudování čidel  
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Grafika  51. Grafika vlevo řez B1-B1 zabudování čidel, Grafika vpravo 

legenda osazovaných čidel  
 

  
Grafika  52. Grafika vlevo ukotvený spodní a horní práh, sloupek 

a sádrokartonová deska, rozmísťování čidel, Grafika vpravo osazená tepelně 

vlhkostní čidla 
 

  
Grafika  53. Grafika vlevo osazení čidel, Grafika vpravo značení čidel 
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Po označení a zaměření čidel se konstrukce z interiérové strany zaklopí OSB 3 

deskou, na kterou se přisponkuje parozábrana. Z důvodu perforace parozábrany 

se musely spony přelepit těsnící páskou. Měření se provádělo na výseku konstrukce. 

Z tohoto důvodu bylo potřeba v místech přerušení parozábrany konstrukci vzduchotěsně 

ukončit. V místě základového prahu se musí deska z důvodu umístění čidla vyříznout. 

Na tomto místě a po celé spodní hraně desky byla parozábrana utěsněna těsnící 

bitumenovou páskou. Dřevěné prvky měly v místech přerušení (rovinách řezu) vysoký 

difúzní tok. Z toho důvodu byla místa řezu přelepena těsnící hliníkovou páskou.  

  
Grafika  54. Grafika vlevo osazení OSB 3 desky, parozábrany a dotěsnění 

bitumenovou páskou, Grafika vpravo dotěsnění konstrukce pomocí fóliové 

parozábrany a těsnících pásek  
 

Následně se vyplní prostor mezi deskami minerální tepelnou izolací. 

  
Grafika  55. Grafika vlevo vyplnění konstrukce minerální izolací, Grafika 

vpravo vyplnění konstrukce minerální izolací  
 

Boční části skladby stěny mezi fóliovou parozábranou a sádrokartonovou deskou 

umístěnou blíže exteriéru byly opatřeny fóliovou parozábranou zakončenou těsnící 

hliníkovou páskou. Tyto opatření zajišťující omezení difúzního toku zaručují reálnější 

simulaci. 
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Grafika  56. Grafika vlevo dotěsnění konstrukce pomocí fóliové parozábrany 

a těsnících pásek, Grafika vpravo dotěsnění konstrukce pomocí fóliové 

parozábrany a těsnících pásek  
 

Po dotěsnění konstrukce byl k nosným prvkům ocelovými pozinkovanými vruty 

přikotven dřevěný rošt. Místa perforací parozábrany vruty byla opatřena těsnící 

bitumenovou páskou. Následně byl rošt vyplněn dřevovláknitou izolací a zaklopen 

sádrokartonovou deskou kotvenou k roštu TN vruty. 
 

  
Grafika  57. Grafika vlevo zhotovení dřevěného roštu a  jeho vyplnění 

dřevovláknitou izolací, Grafika vpravo zaklopení konstrukce  
 

Před dokončením modelu (nalepením EPS a XPS) se model osadil do dřevěné 

konstrukce. Z důvodu předsazení exteriérové části modelu před nosným dřevěným 

rámem celé konstrukce, byl zhotoven z laminových desek rám. Model se včetně 

laminátového rámu zapěnil do nosného rámu polyuretanovou pěnou. Na soklovou část 

se nalepil extrudovaný polystyren a stěna byla zateplena expandovaným šedým 

polystyrenem. Aby bylo možné sledovat tepelné namáhání blíže exteriéru, vtlačilo se 

před nalepením polystyrenu do lepící stěrky ve středu soklové části poslední čidlo 

ozn. 7. Na lamelový rám se na pěnu nalepil expandovaný šedý polystyren tl. 50 mm.  

Následně byl tepelný izolant omítnut. 
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Grafika  58. Grafika vlevo půdorys zabudování čidel, Grafika vpravo řez   

A-A zabudování čidel  
 

     

 Grafika  59. Řez B-B zabudování čidel, Legenda osazených čidel  
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Grafika  60. Grafika vlevo model osazený do nosné rámové konstrukce, 

Grafika vpravo nalepení tepelného izolantu na  model osazený do  nosné 

konstrukce 
 

  
Grafika  61. Nalepení tepelného izolantu na  model osazený do  nosné 

konstrukce 

7.3 Řešení napojení klimakomory na model a zapojení čidel 

Stěny klimakomory jsou opatřeny pryžovým těsněním, aby bylo zabráněno 

nežádoucím únikům, musí na toto těsnění přímo doléhat konstrukce modelu. Čidla se 

zapojí do příslušných měřících a záznamových ústředen MS6-Rack a Unitronics Vision 

W130-33-R2/12, které slouží pro monitoring fyzikálních veličin. Program pro měřící 

ústředny COMET MS umožňuje čtení, náhled a zpracování naměřených dat.   

7.3.1 Testovací komora Memmert CTC256 

K simulaci exteriérových podmínek byla použita Klimakomora Memmert 

CTC256. Klimakomora umožňuje simulaci teplot v rozmezí +10 °C až +95 °C 

s vlhkostí a  -40 °C až +210 °C bez vlhkosti v kombinaci s regulací vlhkosti 

od 10 do 99 %. Ohřev z -40 °C na +180 °C trvá 20 min. K ochlazení komory 

při stejném teplotním rozdílu dojde za 80 minut. Teplota je řízena mikroprocesorem, 
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regulátorem PID s digitálním programováním pomocí USB z počítače se softwarem 

CELSIUS, nebo přes čipovou kartu. Vnitřní rozměry klimakomory jsou 

640/670/597 mm. [25] 

 

Grafika  62. Testovací komora Memmert CTC256 [25] 

7.3.2 Měřící a záznamové ústředny 

Ústředna MS6-Rack měří a zpracovává až 16 vstupních veličin. Zařízení 

umožňuje pořizovat i časové záznamy. Dále umožňuje vytvoření alarmových stavů 

a následné akce např. akustická a optická signalizace, odesílání SMS zpráv, vysílání 

zpráv prostřednictvím Ethernetového rozhraní, ale i online monitoring měřených dat. 

Zařízení bylo použito pro zápis měření tepelně-vlhkostních čidel. [1] 

Unitronics Vision W130-33-R2/12 je měřící a záznamová ústředna obsahující 

dvanáct vestavěných vstupů. Tato ústředna byla použita pro záznam teplotních měření. 

 

 
Grafika  63. Grafika vlevo měřící ústředna MS6 - Rack [1], Grafika vpravo 

měřící ústředna Unitronics Vision 130  

7.3.3 COMET – MS 

Program umožňuje čtení a zpracovávání dat ve formě tabulek a grafů nebo 

případný export do MS Excel. Software automaticky odesílá naměřená data do počítače. 
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COMET MS komunikuje s ústřednami formou GSM modemu nebo sití Ethernet. 

Aktuální data je možné sledovat prostřednictvím HTML stránek. [1] 

7.4 Zvolení klimatických dat 

Klimatická data pro simulaci byla vybrána pro Brno z období                  

5. 1. 2017-10. 1. 2017. V těchto dnech byly meteostanicí v Brně na Kraví hoře 

naměřeny hodnoty uvedené v následující tabulce [2]: 

Tab. 13: Klimatická data  

Datum Hodina Teplota [°C] 

05. 01. 2017 0:00 -0,3 

05. 01. 2017 6:00 -2,6 

05. 01. 2017 12:00 -4,9 

05. 01. 2017 18:00 -6,3 

06. 01. 2017 0:00 -7,6 

06. 01. 2017 6:00 -8,5 

06. 01. 2017 12:00 -7,3 

06. 01. 2017 18:00 -9,2 

07. 01. 2017 0:00 -13,3 

07. 01. 2017 6:00 -17,2 

07. 01. 2017 12:00 -12,9 

07. 01. 2017 18:00 -9,5 

08. 01. 2017 0:00 -10,9 

08. 01. 2017 6:00 -11,4 

08. 01. 2017 12:00 -8,2 

08. 01. 2017 18:00 -8,9 

09. 01. 2017 0:00 -9,2 

09. 01. 2017 6:00 -8,6 

09. 01. 2017 12:00 -4,2 

09. 01. 2017 18:00 -5,6 

10. 01. 2017 0:00 -9,2 

10. 01. 2017 6:00 -9,9 

10. 01. 2017 12:00 -8,1 

10. 01. 2017 18:00 -10,6 
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Grafika  64. Naměřené teploty vzduchu – Brno Kraví hora  

8 Stavebně-fyzikální posouzení experimentu 

na výseku konstrukce vybraného detailu založení 

dřevostavby 

8.1 Tvorba modelu v softwaru 

Celý model byl včetně rámu nosné konstrukce a klimakomory vymodelován 

v programu Area. Model byl posouzen v příčném a podélném řezu. 

9 Experimentální měření 

9.1 Experimentální měření – Memmert CTC256 

Experimentální měření se simulací exteriérových podmínek pomocí klimakomory 

nebylo možné z důvodu její poruchy v září 2017 při zahájení prvotní temperace vzorku. 

Klimakomora nebyla do termínu odevzdání práce bohužel opravena a k dispozici 

pro měření. Z tohoto důvodu byl v prosinci zrealizován nový způsob měření využívající 

dosavadní model. 

9.2 Exteriérové experimentální měření 

Pro exteriérové experimentální měření byl model upraven a umístěn v zimním 

období do exteriéru a zahříván elektrickým topným tělesem s integrovaným 
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ventilátorem. Bylo přistoupeno k opačnému způsobu tepelného namáhání konstrukce. 

Původní návrhový teplotní spád 20 °C na -15 °C byl nahrazený teplotním spádem 35 °C 

na 0 °C. Toto nahrazení je možné provést z důvodu linearity přenosu tepla materiálem. 

Průběh teploty ve stavební konstrukci je lineární za ustáleného teplotního stavu 

při rozdílných teplotách na obou stranách konstrukce a při konstantním součiniteli 

tepelné vodivosti. Pokud je konstrukce složena z více vrstev, rozdíly teplot jsou přímo 

úměrné tepelným odporům vrstev.  

Lineární průběh teploty se využívá v grafické metodě pro určení průběhu teploty 

v konstrukci za ustáleného stavu. Stanovení rozložení teplot při různých okrajových 

teplotách je možné provést posunem teplotních spádu po svislých teplotních osách. 

9.2.1 Úprava modelu 

Konstrukce experimentálního modelu byla zvětšena, aby do ní bylo možné umístit 

elektrické topné těleso sloužící k vyhřívání konstrukce. Z důvodu zamezení úniku tepla 

byl vytvořen záklop konstrukce a celý model byl dodatečně zateplen PIR izolací 

a šedým extrudovaným polystyrenem. Řezné hrany izolantu byly z důvodu ochrany 

proti povětrnostním vlivům a odvodu kondenzátu oblepeny. Hrany napojení modelu 

na víko modelu byly opatřeny samolepícím pěnovým těsněním. 

  
Grafika  65. Grafika vlevo model zateplený PIR izolací, součástí modelu je 

elektrické otopné těleso, Grafika vpravo zaklopení modelu  
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Grafika  66. Grafika vlevo opatřování záklopu izolantem, Grafika vpravo 

oblepení hran proti stékání kondenzátu  
 

 

 

  
Grafika  67. Grafika vlevo zateplený model, Grafika vpravo model umístěný 

v exteriéru 
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Grafika  68. Příčný řez exterérovým modelem  
 

 

Grafika  69. Podélný řez exterérovým modelem  
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Upravený model byl zpracován v programu Area při návrhových okrajových 

podmínkách: teplota vnitřního vzduchu 20 °C, relativní vlhkost vnitřního vzduchu 

50 %, teplota venkovního vzduchu -15 °C a relativní vlhkost venkovního vzduchu 

84 %.  

  

Grafika  70. Podélný řez modelem v  programu Area: grafika vlevo teplotní 

pole včetně izotermy (červená 11,02  °C – teplotní faktor, modrá 0  °C), 

vpravo relativní vlhkosti v  konstrukci 28-100 % (nejtmavší části 100% 

relativní vlhkost) 
 

  

Grafika  71. Příčný řez modelem v  programu Area: grafika vlevo teplotní 

pole včetně izotermy (červená 11,02  °C – teplotní faktor, modrá 0  °C), 

vpravo relativní vlhkosti v  konstrukci 28-100 % (nejtmavší části 100% 

relativní vlhkost) 
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9.2.2 Umístění čidel 

Z důvodu měření teploty vzduchu uvnitř konstrukce bylo uvnitř modelu umístěno 

teplotní čidlo. Pro vyhodnocení teplotního namáhání konstrukce bylo potřeba osadit 

další teplotní čidlo na snímání teploty na spodní části modelu a poslední čidlo umístěné 

na nosné konstrukci modelu pro monitoring venkovní teploty a vlhkosti. Prostupy 

pro přívod elektrické energie a propojení čidel byly utěsněny PUR pěnou. 

 Grafika  72. Půdorys osazení čidel  
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Tab. 14: Legenda osazení  čidel 

 
 

 
Grafika  73. Příčný řez A-A osazení čidel  
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Grafika  74. Příčný řez B-B osazení čidel  
 

  
Grafika  75. Umístění čidel  

 



91 

 

  
Grafika  76. Grafika vlevo umístění čidel , Grafika vpravo utěsnění 

prostupujících prvků  

10 Porovnání experimentálního řešení s výsledky 

numerického řešení 

10.1 Výstupy software 

Pro ověření teoretických výsledků byl zhotoven v programu Area model stěny 

dřevostavby napojené na základovou desku s okrajovými podmínkami shodnými 

s podmínkami na experimentálním modelu. Rozdíl teplot interiérových a exteriérových 

teplot byl zachován. Pro výpočtový model byly zvoleny následující návrhové okrajové 

podmínky: teplota vnitřního vzduchu 35 °C, relativní vlhkost vnitřního vzduchu 70,8 %, 

teplota venkovního vzduchu 0 °C a relativní vlhkost venkovního vzduchu 84 %.  
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Grafika  77. Podélný řez modelem v  programu Area: grafika vlevo teplotní 

pole, vpravo relativní vlhkosti v  konstrukci 35-100 % (nejtmavší části 100% 

relativní vlhkost) 

 

  

Grafika  78. Příčný řez modelem v  programu Area: grafika vlevo teplotní 

pole), vpravo relativní vlhkosti v  konstrukci 35-100 % (nejtmavší části 

100% relativní vlhkost)  
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10.2 Porovnání výstupů programu Area při různých okrajových 

podmínkách. 

 

Grafika  79. Příčný řez modelem s  vyznačenými porovnávanými místy  
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Grafika  80. Podélný řez modelem s  vyznačenými  porovnávanými místy  
 

Tab. 15: Porovnání teplot jednotlivých míst modelu v  programu Area 

při různých okrajových podmínkách  

Označení porovnávaných míst 1 2 3 4 

Teplota [°C] Teplota vzduchu: v interiéru 20 °C, v exteriéru -15 °C; 

relativní vlhkost: v interiéru 50 %, v exteriéru 84 % 

1,2 27,1 19,1 3,9 

Teplota vzduchu: v interiéru 35 °C, v exteriéru 0°C; 

relativní vlhkost: v interiéru 70,8 %, v exteriéru 84 % 

16,2 12,1 34,1 18,9 

 

Model byl v softwaru posouzen na dva návrhové teplotní spády 20 °C na -15 °C 

a 35 °C na 0 °C. Průběh teploty ve stavební konstrukci je lineární za ustáleného 

teplotního stavu při rozdílných teplotách na obou stranách konstrukce a při konstantním 

součiniteli tepelné vodivosti (viz 9.2 Exteriérové experimentální měření). 
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Z důvodu očekávaných nižších exteriérových teplot byl model 20. 12. 2017 

ve spodní části částečně zateplen šedým EPS v tl. 180 mm. Celý model byl následně 

vytvořen v programu Area. Teplota na povrchu hlavy ocelové nerezové kotvy byla 

před přidáním EPS (při návrhových okolních podmínkách: interiérové teplotě vzduchu 

35 °C a relativní vlhkosti 70,8 %, exteriérové teplotě vzduchu 0 °C a relativní vlhkosti 

84 %) cca 16 °C. Dodatečným zateplením byla za stejných podmínek teplota 

na povrchu kotvy navýšena o cca 1 °C. V případě normových návrhových okolních 

podmínek (interiérové teplotě vzduchu 20 °C a relativní vlhkosti 50 %, exteriérové 

teplotě vzduchu -15 °C a relativní vlhkosti 84 %) byla teplota z 1 °C navýšena 

na cca 2 °C. Experimentálním měřením byl zjištěn nárůst teploty na šroubu 

o cca 1,5 °C. 

  
Grafika  81. Model dodatečně zateplený  ze spodní části šedým 

expandovaným polystyrenem  
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Grafika  82 Příčný řez s dodatečným zateplením  při návrhových okolních 

podmínkách: interiérové teplotě vzduchu 35  °C a relativní vlhkosti 70,8  %, 

exteriérové teplotě vzduchu 0 °C a relativní vlhkosti 84  %  

10.3 Naměřené hodnoty 

13. 12. 2017 bylo spuštěno měření experimentálního modelu v exteriéru. Označení 

a rozmístění snímacích čidel je znázorněno na schématech uvedených v kapitole 

9.2.3 Umístění čidel a v přílohové části. Komplexní naměřená data jsou součástí příloh 

této práce. 

10.3.1 Data zaznamenaná ústřednou Vision 130 Unitronics 

Tepelně-vlhkostní hodnoty byly zaznamenány ústřednou Vision 130 Unitronics.  

 

Grafika  83. Graf zaznamenaných relativních vlhkostí ve dnech                

14.-21. 12. 2017 
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Grafika  84. Graf zaznamenaných teplot ve dnech 14.-21. 12. 2017 

10.3.2 Data zaznamenaná ústřednou MS 6-Rack 

Teplotní záznamy byly pořizovány ústřednou MS 6-Rack. 

 

Grafika  85. Graf zaznamenaných teplot ve dnech 14.-21. 12. 2017 
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10.4 Porovnávání nestacionárního pole a softwaru 

Rozdílné hodnoty jsou způsobeny rozdílnou vlhkostí prvků. Výpočtové modely 

počítají s celistvými materiály. Ve skutečnosti dochází k perforacím a netěsnostem, 

které mohou být způsobeny například vlivem napojení dílčích prvků.  

Program Area automaticky neupravuje hodnoty součinitele tepelné vodivosti 

daného materiálu v závislosti na vlhkosti. Standardně počítá s charakteristickou 

hmotnostní vlhkostí dřevěných prvků u23/80 = 13 % (teplota vzduchu 23 °C ± 2 °C 

a relativní vlhkostí 80 % ± 3 %), pro minerální izolace je u23/80 = 1 % atd. Hodnota 

součinitele tepelné vodivosti narůstá s hmotnostní vlhkostí materiálu. Vlhkostní změny 

jsou nejvýraznější u dřevěných prvků, betonu, minerálních a vláknitých izolací. Vlhkost 

dřevěných prvků experimentálního modelu byla při zabudování do modelu 8 %, 

po umístění do exteriéru byla navýšena na cca 15 %.  

U dřevostaveb je možné zajistit vzduchotěsnost, ale v určitých místech nelze 

netěsnosti plně eliminovat. V místě napojení základového dřevěného prahu stěny 

na betonovou mazaninu je mezera, kterou dochází k průniku vzduchu 

a tím i k ochlazování konstrukce. Další netěsnosti vznikají v místech zakřivení prvků 

např. dřevěné prvky vlivem bobtnání, sesychání a kroucení.  

Odchylky hodnot jsou způsobeny i geometrickými nepřesnostmi. Příkladem může 

být zmíněné zakřivení materiálu nebo okolí kotvícího prvku. Nepřesnou geometrií 

vrtaného otvoru vzniká mezi kotvícím prvkem a kotveným materiálem uzavřená 

vzduchová dutina, vlivem nečistot nebo nevyplněním celého prostoru může docházet 

k promrzání nebo kondenzaci. Problematická místa jsou vyznačena na následujícím 

schématu. 
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Grafika  86. Schéma míst náročných na  opracování 
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Tab. 16: Porovnání naměřených a  vypočtených hodnot  za interiérové teploty 

vzduchu 0 °C a relativní vlhkosti 70,8  %, exteriérové teploty 0 °C 

a relativní vlhkosti 84  % 

Označení čidel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Naměřené 

hodnoty 

Relativní 

vlhkost [%] 
 -  - 13,9 13,3 12,7 13,1  -  -  - 11,3 

Teplota [°C] 7,8 10,6 8,0 9,1 13,0 7,4 10,9 34,4 0,0 -1,0 

Vypočtené 

hodnoty 

Relativní 

vlhkost [%] 
65,6 55,7 65,8 53,1 42,0 71,9 42,9 84,0 70,8  - 

Teplota [°C] 16,2 19,4 15,9 19,0 22,0 17,8 15,5 35,0 0,0  - 

Poznámky:  

        - Umístění čidel je uvedeno v kapitole 9.2.3 Umístění čidel 

        - Čidlo 1 uvádí hodnoty na povrchu kotvy, interiérové hodnoty jsou označeny 9, 

           data označená č. 8 uvádí exteriérové hodnoty 
 

Naměřené teploty byly v průměru o 6,5 °C nižší. Vzhledem k tomu, že vnitřní 

naměřená teplota dosahovala průměrné hodnoty 30 °C, byla interiérová okrajová 

podmínka uzpůsobena na tuto hodnotu. Hodnoty vypočtené softwarem byly porovnány 

s průměrnými hodnotami. Průměrné naměřené teploty byly po úpravě o 2,5 °C nižší. 

Tab. 17: Porovnání průměrných naměřených a  vypočtených hodnot  

Označení čidel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Naměřené 

hodnoty 

Relativní 

vlhkost [%] 
 -  - 14,2 13,4 13,0 13,4  -  -  - 11,0 

Teplota [ °C ] 11,8 14,2 11,6 12,6 15,6 11,0 14,2 30,4 1,4 0,5 

Vypočtené 

hodnoty 

Relativní 

vlhkost [%] 
67,1 56,3 63,0 57,2 46,5 73,2 51,6 77,6 70,8  - 

Teplota [°C] 13,9 16,6 15,6 16,6 20,3 15,0 12,8 30,0 0,0  - 

10.5 Vyhodnocení výsledků 

Posuzováním konstrukce pomocí klasických normových numerických postupů 

konstrukce vyhoví z hlediska tepelně-vlhkostního namáhání. Výpočty probíhají 

za stacionárních okrajových podmínek.  

Z rozdílných naměřených hodnot vyplývá, že uvedené výpočty mohou v případě 

materiálů náchylnějších na vlhkost nebo složitějších konstrukcí vykazovat odchylky 

od skutečnosti. V případě dřevěných nosných prvků, může nesprávným návrhem dojít 

k poškození celé konstrukce.  
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Řešením může být modelování v 3D s použitím nestacionárních okrajových 

podmínek. Použitím této metody budou konstrukce pravděpodobně vykazovat méně 

příznivé výsledky. 
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11 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zkoumat tepelně-vlhkostní namáhání konstrukce 

a porovnat výsledky softwaru s reálným namáháním konstrukce. Pro naměření reálných 

hodnot byl sestaven experimentální model. Ze tří detailů byl vybrán jeden pro provedení 

experimentu. Pro měření byl zvolen detail s nejběžnější skladbou stěny používanou 

v České republice. Jedná se o sloupkovou konstrukci vyplněnou minerální izolací, 

opláštěnou deskovými prvky a z exteriérové strany zateplenou systémem ETICS 

s tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu. 

Celá konstrukce byla posouzena pomocí softwaru (Area a 1D) podle klasických 

normových numerických postupů. Software, v tomto případě Area a 1D, uvažuje 

stacionární okrajové podmínky a konstrukce hodnotí v jednorozměrném 

a dvourozměrném stacionárním poli.  

Naměřené teploty byly oproti vypočteným v průměru o 2,5 °C nižší. Uvedený 

rozdíl je způsobený nepřesnou výpočtovou sítí softwaru, software nezohledňuje změnu 

hodnoty součinitele tepelné vodivosti vlivem změny hmotností vlhkosti materiálu, 

programy uvažují materiál celistvý, na reálné konstrukci není možné ve všech místech 

zajistit vzduchotěsnost, reálné konstrukce vykazují perforace, nepřesnosti atd.  

Porovnáním výstupů je patrné, že v případě složitějších konstrukcí nebo konstrukcí 

náchylnějších na změnu vlhkosti, mohou klasické výpočetní postupy oproti skutečnosti 

uvést příznivější výsledky. V případě výskytu vlhkosti může dojít k nepříznivému 

ovlivnění konstrukce v podobě dřevokazných hub a plísní, statickým poruchám, 

zhoršení tepelných vlastností materiálu atd.  

Kotvící prvky působí na konstrukci jako bodové tepelné mosty. Vlivem nižších 

teplot a možných perforací materiálu jsou tato místa náchylnější na kondenzaci vlhkosti 

a promrzání. Z těchto důvodů se práce zaměřila i na posouzení tepelně-vlhkostního 

namáhání okolí kotvy dřevěného nosného prahu. Zohledněním kotvy nosného prahu 

v softwaru je teplota v okolí hlavy kotvy snížena o 0,9 °C, v kombinaci s kotvením 

ETICS klesne teplota o 3,9 °C.  

 Součástí práce bylo i porovnání tepelně-vlhkostního namáhání konstrukce 

za různých okrajových podmínek. Při posuzování konstrukcí je potřeba zohlednit výskyt 

vlhkých provozů, prostory s rozdílnou teplotou atd. Výskyt kondenzace vlhkosti je 

nejvyšší u konstrukcí za vyšších vnitřních relativních vlhkostí a teplot vzduchu.  
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13 Seznam použitých zkratek a symbolů 

CAD (Computer aided design – 2D a 3D) počítačové projektování, počítačem 

podporované navrhování. 

CLT (Cross Laminated Timber) jsou panely z křížem vrstveného masivního dřeva 

(lamel). 

CO2 je oxid uhličitý. 

EPS je expandovaný polystyren. 

ETICS (external thermal insulation composite systém) je vnější kontaktní zateplovací 

systém. 

GL je označení pevnostních tříd. 

HB jsou tvrdé vláknité desky. 

KVH jsou konstrukční dřevěné hranoly. 

LLD nebo BSH je lepené lamelové dřevo. 

MDF je vláknitá deska se střední hustotou. 

MDF jsou vláknité desky se střední hustotou. 

OSB je deska z orientovaných plochých třísek. 

PD jsou překližky. 

PE polyethylen. 

PIR je polyisokianurátová pěna. 

PP je polypropylen. 

PU je polyuretan. 

PUR je polyuretanová pěna. 

PVC je polyvinylchlorid. 

SB jsou měkké vláknité desky. 

SM je dřevo smrku. 

TD jsou třískové desky. 

Tl. je tloušťka. 

TN je jemný závit. 

WPC je dřevo-plastová deska. 

XPS je extrudovaný polystyren. 

q⃗⃗ [W/m2] je vektor hustoty tepelného toku. 

𝑚𝐻2𝑂 [kg] je hmotnost vodní páry. 

�⃗⃗�θ [K/m] je gradient teploty. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Computer_aided_design
https://cs.wikipedia.org/wiki/2D
https://cs.wikipedia.org/wiki/3D


107 

 

a [m2/s] je součinitel teplotní vodivosti 

c [J/kg K] je měrná tepelná kapacita. 

c [mol/m3] je gradient koncentrace difundujících částic (molekul vodní páry). 

cA [mol/m3] je gradient koncentrace difundujících částic (molekul vodní páry). 

d [m] je tloušťka materiálu. 

DAB [m2/s] je difúzní koeficient pro plyn v materiálu. 

difundujících částic, pokud žádné nové částice nevznikají ani nezanikají j*  = 0. 

Edef2 [MPa] je modul přetvárnosti. 

fRsi [W/m2 . K] je teplotní faktor vnitřního povrchu. 

fRsim [W/m2 . K] je průměrný teplotní faktor vnitřního povrchu, který se stanoví ze 

vztahu pro průměrnou vnitřní povrchovou teplotu θsim místo vnitřní povrchové 

teploty θsi. 

j [mol/m2 s] je hustota difúzního toku. 

j* [mol/m3 s] je objemová hustota difúzního toku způsobená zdroji nebo pohlcovači 

m [kg] představuje 1 kg vlhkého vzduchu. 

Mc [kg /m2 a] je odhad návrhové hodnoty hmotnostní vlhkosti. 

N [1/s] je teplotní difúzní funkce, která závisí na teplotě a barometrickém tlaku.  

n je počet molů částic (molekul) v objemu substrátu (stavebního materiálu). 

pv [Pa] je částečný (parciální) tlak vodní páry ve vzduchu dané teplotě tzv. skutečný. 

pv,sat [Pa] je částečný (parciální) tlak nasycené vodní páry ve vzduchu při stejné teplotě. 

pvx [Pa] je částečný tlak vodní páry v příslušné vrstvě konstrukce. 

R [m2 . K/W] je tepelný odpor konstrukce 

Rse [m2 . K/W] je odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce(popř. Rse
* v letním 

období, pro který je součinitel prostupu tepla U*). 

Rsi [m2 . K/W] je odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce, platný 

pro hodnocení prostupu tepla. 

RT [m2 . K/W] je odpor při prostupu tepla. 

sd [m] je ekvivalentní difúzní tloušťka vyjadřuje ekvivalentní difúzní tloušťku vrstvy 

vzduchu, která by kladla stejný difúzní odpor jako tloušťka vrstvy konstrukce. 

U [W/m2 . K] je součinitel prostupu tepla. 

X [%] je absolutní vlhkost vzduchu. 

Zp [m/s] je difúzní odpor materiálu proti pronikání vodní páry. 
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δo [kg/Pa ∙ s ∙ m] je součinitel difúze vodní páry ve vzduchu. Hodnota součinitele závisí 

na teplotě a barometrickém tlaku. 

δp [kg/Pa ∙ s ∙ m] je součinitel difúze vodní páry materiálu, vyjadřuje schopnost 

materiálu propouštět vodní páru difúzí. 

θsi [°C] je vnitřní povrchová teplota. 

λ [W/m K] je součinitel tepelné vodivosti. 

μ [-] je faktor difúzního odporu, vyjadřuje relativní schopnost materiálu propouštět 

vodní páru difúzí. 

ξRsi [W/m2 . K] je poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu. 

ξRsim [W/m2 . K] je průměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu, který se stanoví ze 

vztahu pr průměrnou vnitřní povrchovou teplotu θsim místo vnitřní povrchové 

teploty θsi. 

ρ [kg /m3] je objemová hmotnost materiálu 

φ [%] je relativní vlhkost. 

𝑔𝑟𝑎𝑑θ [K/m] je gradient teploty. 
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