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 Anotace 

 Bakalářská práce je zaměřena na posouzení vlivu vybraných 

tepelných mostů na tepelné ztráty a potřebu tepla na vytápění řešeného 

objektu.  Termodiagnostickým měření byla analyzována problematická 

konstrukční místa. Byly navrhnuty jiné konstrukční varianty s ohledem 

na eliminaci tepelných mostů a bylo provedeno ekonomické porovnání 

variant.  
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Bachelor thesis  is focused on  an assessment  of an influence of selected 

thermal bridges, a  thermal losses and  the heat demand for the heating 

of a solved object. Problematic construction site was analyzed 

by the thermodiagnostic measurement. Other design variants have been 

proposed with regard to the elimination of thermal bridges and economical 

comparison of variants has been  made. 
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Použité značení 

Ꜫ emisivita [-] 

ρ odrazivost [-] 

τ prostup [-] 

Todr zdánlivá odražená teplota [°C] 

U součinitel prostupu tepla [W/m2K] 

UN,20 požadovaná hodnota součinitel prostupu tepla [W/m2K] 

T rosný bod [°C] 

R tepelný odpor [m2K/W] 

Rsi tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně [m2K/W] 

Rse tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně [m2K/W] 

λ součinitel tepelné vodivosti [W/mK] 

d tloušťka [m] 

Uem průměrný součinitel prostupu tepla [W/m2K] 

HT měrný tepelný tok prostupem tepla [W/K] 

A plocha [m2] 

b činitel teplotní redukce [-] 

∆Utbm Průměrný vliv tepelných vazeb [W/m2K] 

Uem,N požadovaný součinitel prostupu tepla budovy [W/m2K] 

Ф celková tepelná ztráta [W] 

ФT návrhová tepelná ztráta prostupem vytápěného prostoru    [W] 

ФV návrhová tepelná ztráta větráním vytápěného prostoru [W] 

ФZ  tepelný zisk [W] 

ϴi vnitřní výpočtová teplota [°C] 

ϴe vnější výpočtová teplota [°C] 

Hv součinitel návrhové tepelné ztráty větráním [W/K] 

V průměrný objemový tok větracího vzduchu [m3/h] 

ρ hustota vzduchu při vnitřní výpočtové teplotě [kg/m3] 

c měrná tepelná kapacita vzduchu při výpočtové teplotě [J/(kg.K)] 



 

QVYT,R roční potřeba tepla na vytápění [Wh/rok] 

QC tepelná ztráta objektu rovna [W] 

Ꜫ opravný součinitel [-] 

D počet denostupňů [d.K)] 

ti průměrná výpočtová vnitřní teplota [°C] 

te průměrná výpočtová venkovní teplota [°C] 

ei nesoučasnost tepelné ztráty infiltrací a prostupem [-] 

et snížení teploty v místnosti během dne respektive v noci [-] 

ed zkrácení doby vytápění u objektu s přestávkami v provozu [-] 

ηr účinnost rozvodů [-] 

ηo účinnost obsluhy resp. možnosti regulace soustavy [-] 

ti,s průměrná výpočtová vnitřní teplota v budově [°C] 

te,s průměrná výpočtová venkovní teplota v otopném období [°C] 

d počet dnů v otopném období v roce [°C] 
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1 Úvod 

 V dnešní době je téma tepelných mostů, tepelných ztrát, potřeby 

tepla na vytápění či zateplování budov jedním z nejdiskutovanějších. Dříve, 

kdy se mnoho rodinných domů stavělo svépomocí nebyl kladen takový důraz 

na použití stejného zdícího materiálu nebo eliminaci tepelných mostů. Fakt, 

že často sehnat potřebný materiál nebylo jednoduché a mnohdy se pro něj 

muselo jezdit desítky či stovky kilometrů daleko tomu nijak nepomohl. Výběr 

stavebního materiálu byl také dost omezen a jeho množství nebylo mnoho.  

  Dnes je doba jiná a výrobci zdících systému a stavebních prvků, 

vymýšlí a stále přicházejí s novými a lepšími zdícími prvky, materiály, 

konstrukčními variantami detailů nebo technologiemi zdění, aby se zvyšovaly 

tepelně izolační schopnosti materiálů a eliminovaly se tepelné mosty a tím 

docházelo ke snižování celkových tepelných ztrát objektu.  

 Cílem této bakalářské práce je na základě termografického měření 

obálky objektu lokalizovat tepelné mosty, které budou zohledněny při výpočtu 

tepelných ztrát a potřeby tepla na výtápění. Následně bude navrženo 

vhodnější konstrukční řešení lokalizovaných tepelných mostů s ohledem na 

doporučené varianty od výrobců a poté budou porovnány obě varianty 

z ekonomického hlediska a určena výhodnost investice do těchto 

konstrukčních řešení.   
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2 Termodiagnostika 

2.1.1 Úvod do problematiky 

 Jedná se o nedestruktivní metodu pro stanovení povrchových teplot 

na předmětech, konstrukcích, živočiších atd. Termodiagnostika je založena 

na měření intenzity infračerveného záření, které vyzařují měřené subjekty. 

Výsledné povrchové teploty jsou dopočítány na základě několik parametrů, 

které jsou uvedeny níže. Výsledkem práce s temografickou kamerou 

je nejčastěji termovizní snímek neboli termogram. Termogram je obrázek 

na kterém jsou jednotlivé teploty znázorněni různými barvami. V České 

republice je platná pouze jediná platná norma v oblasti stavebnictví, 

zabývající se termodiagnostikou a to ČSN EN 13187. [1] 

2.2 Teorie termografie 

 Objektiv kamery zaznamenává záření ze tří zdrojů a to záření 

vyzařující z povrchu snímaného objektu, záření okolí, které je odráženo 

snímaným povrchem a záření okolního prostředí mezi objektivem 

termokamery a snímaným povrchem. Přenos tepla zářením (radiací) 

se nachází v rozsahu vlnových délek od 0,75 μm do 1000 μm, které jsou 

rozděleny do 5 oblastí. Předměty a konstrukce při běžných podmínkách 

vyzařují dlouhovlnné IC záření od 8 do 12 μm, proto se ve stavebnictví 

nejčastěji používají právě dlouhovlnné termografické systémy. [1] [2] 

2.3 Emisivita, Odrazivost, Prostup 

 Záření, které zachycuje termokamera se skládá z vyzářené, 

odražené a přenesené složky infračerveného záření. Složky záření jsou 

znázorněny na obrázku 1.  

Obr. 1: Emisivita, odrazivost a prostup [autor] [36] 
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Emisivita ε [-] 

 Jedním z hlavních parametrů, které ovlivňují měření je emisivita. 

Emisivita vyjadřuje schopnost tělesa vyzařovat tepelnou energii z jeho 

povrchu do okolí. Pro běžné měření lze hodnoty emisivity převzít 

z příslušných tabulek. Pro přesnější měření je možné emisivitu změřit 

kontaktní metodou nebo využitím materiálu s referenční emisivitou. 

Absolutně černá tělesa mají emisivitu ε = 1 [-], naopak kovové materiály nebo 

materiály s lesklým povrchem mají hodnotu emisivity nízkou (např. měď 

leštěná má emisivitu ε = 0,02 [-]). Většina materiálu v budovách má matný 

povrch s emisivitou ε = 0,9 - 0,95 [-]. Hodnoty emisivity běžných materiálů 

jsou uvedeny v následující tabulce 1. [2] [3] 

Tab. 1: Hodnoty emisivity běžných materiálů [autor] [4] 

Materiál Emisivita  ε [-] 

beton neopracovaný 0,97 
cihla, červená 
normální 0,93 
cihla, šamot 0,85 
omítnutá zeď 0,95 
dřevo 0,98 
hliníková fólie 0,04 
chrom, leštěný 0,10 
měď, leštěná  0,02 
měď, oxidovaná 0,60 

Odrazivost ρ [-] 

 Odrazivost (reflexe) je konstanta, která udává schopnost materiálu 

odrážet tepelné záření. Závisí na vlastnostech povrchu materiálu. Hladký 

a lesklý povrch odráží záření mnohem lépe než povrch matný a hrubý. 

Teplotu odráženého záření je možné v některých termokamerách nastavit 

ručně. [3] 

Prostup τ [-] 

 Prostup (transmise) je schopnost materiálu propouštět infračervené 

záření a závisí na druhu a tloušťce materiálu. Většina materiálů není však 

pro dlouhovlnné infračervené záření průchozí. [3]   
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Kirchhofův zákon záření 

 Jak bylo již zmíněno výše, infračervené záření zachycené 

termokamerou se skládá ze záření vyslaného měřeným objektem, 

odraženým zářením ostatních těles a jejich okolí a propuštěným zářením 

tělesa. Z těchto tří složek se skládá kirchhofův zákon záření: 

                      (1) 

kde je: 

Ꜫ emisivita, [-]; 

ρ odrazivost, [-]; 

τ prostup, [-]. 

 Jelikož v praxi prostup infračerveného záření tělesem nehraje 

žádnou roli, součinitele prostupu τ [- ] zanedbáme a dostane rovnici:  

                   (2) 

kde je: 

Ꜫ emisivita, [-]; 

ρ odrazivost, [-]; 

 Z této rovnice plyne, že čím nižší bude emisivita měřeného povrchu, 

tím vyšší bude podíl odraženého záření na výsledné teplotě povrchu. Z toho 

plyne, že při nízké emisivitě je obtížnější přesné měření teploty. Avšak 

vzhledem k tomu, že běžně používané materiály ve stavebnictví mají 

emisivitu ε = 0,9 - 0,95 [-] je měření pomocí termokamery, při správném 

nastavení této hodnoty a dalších parametrů, velice přesné. [1] [3] 

2.4  Další termografické parametry 

 Důležitým temografickým parametrem je zdánlivá odražená teplota 

Todr [°C]. Jedná se o teplotu objektů, které se mohou odrážet od měřeného 

povrchu a ovlivnit tak výslednou teplotu měřeného povrchu. Se snižující se 

emisivitou materiálu se zvyšuje vliv zdánlivé odražené teploty na stanovení 

výsledné povrchové teploty.  Dalšími parametry jsou relativní vlhkost 
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vzduchu a vzdálenost mezi měřeným objektem a termokamerou. Parametry 

se po změření zadají do termokamery. Avšak některé termografické systémy 

neumožňují zohlednit všechny tyto parametry. [1] 

2.5 Metodiky termografických měření 

 Ve stavebnictví se využívají dvě metodiky měření, absolutní měření 

povrchových teplot a srovnávací termografie. Nejčastěji se při měření 

v exteriéru používá srovnávací metoda a při měření v interiéru obě dvě. 

2.5.1 Absolutní měření povrchových teplot  

 Při absolutním měření se stanovují přesné povrchové teploty. Jedná 

se o náročnou metodu, která závisí na přesném stanovení termografických 

parametrů a použité termografické technice. Při této metodě lze doporučit 

pořízení několika snímků z různých úhlů pohledu, aby se poté eliminovaly 

vlivy odrazů okolí. 

2.5.2 Srovnávací termografie 

 Při srovnávací termografii se porovnávají jednotlivé povrchové 

teploty na jednom či více termografických snímcích, které byly pořízeny za 

stejných nebo různých podmínek. Jde o tzv. kvalitativní srovnávací 

termografii, která se ve stavebnictví používá nejčastěji. [1]   

2.6 Termovizní měření v exteriéru 

 Exteriérová měření a sledování povrchů staveb slouží především ke 

kontrole tepelně technických konstrukcí, které tvoří obálku budovy. 

Termografie dokáže podat rychlou informaci o stavu obvodového pláště 

a odhalit problematická místa, která mohou nejvíce ovlivňovat a přispívat 

k tepelným ztrátám.  

2.6.1 Podmínky termovizního měření v exteriéru 

 Měření v exteriéru je podmíněno existencí tepelných toků z interiéru 

do venkovního prostředí. Proto se měření provádí u vytápěných staveb 

v zimním období, kdy teplota exteriéru je optimálně pod bodem mrazu. Dle 

ČSN EN 13187 by měl být teplotní rozdíl mezi interiérem a exteriérem 

alespoň 8 °C nebo 3/U [°C], kde U [W/m2K] je součinitel prostupu tepla 
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měřené konstrukce. Tento teplotní rozdíl musí být dodržen alespoň 10 hodin 

před měřením, aby došlo k ustálení tepelných toků. Povrch měřených objektů 

nesmí být ovlivňován slunečním zářením alespoň 10 hodin před měřením 

a během měření, proto se doporučuje měření provádět v ranních hodinách 

před východem slunce. Dalšími omezeními je vítr, déšť a sníh. Mokré nebo 

větrem ovlivňované povrchy konstrukcí mohou vést ke zkreslení celého 

měření. [2] [5] [6] 

2.6.2 Využití termovizního měření v exteriéru 

Termovizní měření v exteriéru slouží převážně k: 

 K posouzení a kontrole tepelně technických vlastností obvodového 

pláště před koupí objektu, při kontrole kvality provedených prací po 

rekonstrukcích a zatepleních budov. 

 K určení a lokalizaci vad a poruch v obvodovém plášti budov (např. 

různé druhý materiálů, dutiny, trhliny, špatně řešené konstrukční 

detaily).   

 Termovizní měření může být podkladem pro návrh opatření, které 

bude nejvýhodnější ke snížení spotřeby tepla.  

 Pro správné vyhodnocení stavu objektu je potřeba termovizní 

průzkum celého obvodového pláště a pořízení několika termografů z různých 

míst. [2] 

2.7 Termovizní měření v interiéru 

 Termografie má samozřejmě využití v interiéru. Může odhalit riziková 

místa s nízkou povrchovou teplotou, u kterých  hrozí kondenzace vodních 

par a následně vznik plísní. Slouží také k lokalizaci vad ve skladbách 

a poruch rozvodů systémů TZB. [2]  
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3 Tepelné mosty 

 V dnešní době, kdy se všichni snaží o co největší úspory energie na 

výtápění a tím i o snížení provozních nákladů objektu, nabývají tepelné 

mosty stále většího významu.  

3.1 Definice 

 Tepelný most je místo v konstrukci, kde dochází k větším tepelným 

tokům než v okolních částech konstrukce. V místě tepelného mostu uniká 

více tepelné energie na jednotku plochy než v okolní konstrukci o stejné 

ploše. Tepelný most se projevuje v exteriéru teplejším povrchem a naopak 

v interiéru studenějším povrchem. V těchto místech se tak zvyšuje riziko 

kondenzace vodní páry a následný vznik plísní.  Na obrázku 2 je uveden 

příklad tepelných mostů, které vznikly v místech železobetonových překladů 

nad oknem, projevující se červenými odstíny barev na termogramu. [7] 

   Obr. 2: tepelné mosty v místech překladů nad okny u panelového domu [8] 

3.2 Systémové tepelné mosty 

 Systémové tepelné mosty jsou mosty, které se pravidelně opakují 

v konstrukci objektu. Tyto mosty musí být zahrnuty do případného výpočtu 

součinitele prostupu tepla U [W/m2K] dané konstrukce.  Jedná se například 

o trámy a krokve, mezi kterými je uložena tepelná izolace, osazení okna do 

stěny nebo o ložné a styčné spáry u zděných staveb. Vliv maltového lože na 

součinitele prostupu tepla závisí na jeho tloušťce a při použití běžné malty 
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není malý. Těmto tepelným mostům se někdy říká také tepelné vazby, 

protože se jedná o styk dvou odlišných konstrukcí. [9] [10] 

3.3 Nahodilé tepelné mosty 

 Nahodilé tepelné mosty jsou takové, které se pravidelně v konstrukci 

neopakují. Jsou to například ztužující věnce, niky pro uložení plynovodního či 

elektrického měření nebo hydrantu. Tyto tepelné mosty se musí do výpočtu 

prostupu tepla zahrnout zvýšením součinitele prostup tepla U [W/m2K]  

o přirážku od 0,1 do 0,25 [W/m2K] nebo je do výpočtu zahrnout přesným 

výpočtem. [7] 

3.4 Bodové tepelné mosty 

 Bodové tepelné mosty jsou například kotevní hmoždinky kontaktního 

zateplovacího systému ETICS. Tyto mosty se při výpočtu součinitele 

prostupu tepla U [W/m2K] zohledňují součinitelem tepla daného mostu 

vynásobeného počtem bodových prvků v konstrukci. [7] [10] 

3.5 Vlivy tepelných mostů  

 Tepelné mosty nezapříčiňují jen vyšší tepelné ztráty objektu nebo 

kondenzaci vodní páry a vznik plísní, ale i možné zhoršení statických 

vlastností konstrukce.  Statiku konstrukcí a staveb mohou zhoršit tepelné 

mosty díky kondenzaci vodní páry. Kondenzace může mít za následek vznik 

hniloby u dřevěných prvků, vznik korozi u ocelových prvků nebo porušení 

konstrukcí mrazem. Všechny tyto stavy mohou vést k deformacím 

a statickému narušení konstrukcí.  

 V následujícím grafu 1 je zobrazen podíl vlivu tepelných mostů na 

celkových tepelných ztrátách objektu. Na grafu jsou znázorněny tepelné 

ztráty jednotlivými konstrukcemi objektu včetně tepelných ztrát a tepelné 

zisky z interiéru a zisky ze slunce. První sloupec grafu představuje rodinný 

dům ze 70. let, druhý pak ten samý dům s dodatečným zateplením. Třetí 

sloupec představuje rodinný dům postavený dle požadovaných hodnot 

současné normy a poslední sloupec dle doporučených hodnot.  Z hodnot 

zobrazených v grafu je patrné, že vzrůstá procentuální podíl tepelných mostů 

a větrání na celkových tepelných ztrátách. U domu ze 70. let tvořily tepelné 
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ztráty tepelnými mosty pouze 7% a převažovaly ztráty obvodovými stěnami. 

Naopak u rodinného domu postaveného dle doporučených hodnot současné 

normy, tvoří ztráty tepelnými mosty 28 % a ztráty stěnami 30 %. Z toho 

vyplývá, že je zapotřebí se při návrhu a realizaci zabývat problematikou 

tepelných mostů, jejich eliminací a lepšími konstrukčními řešení detailů 

a míst rizikových ke vzniku budoucích tepelných mostů. [7] [10] 

 Graf 1: Procentní vliv tepelných mostů na celkové ztráty objektu [autor] [10] 

 

3.6 Eliminace tepelných mostů 

 Eliminace tepelných mostů je závislá na mnoha faktorech 

a příčinách, proto neexistuje žádné obecné řešení na jejich omezení 

a zamezení vzniku. Pokud se budeme zabývat pouze tepelnými mosty 

v obvodových stěnách, lze jim předejít použitím uceleného stavebního 

systému a dodržet předepsané postupy na provádění od výrobce. 

Dodatečným řešením může být kontaktní zateplovací systém ETICS 

(external thermal insulation composite system), o kterém psáno v další části. 

[9] [11] 
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4 Zateplování budov 

 V současné době je zateplení novostaveb nebo dodatečné zateplení 

starších budov jednou z nejčastěji prováděných stavebních úprav. Hlavním 

důvodem jsou neustále se zvyšující náklady na vytápění. Ne vždy, však má 

zateplení budovy za následek pouze ušetření finančních prostředků za 

energie.  

4.1  Proč zateplovat dům 

 Důvodem k zateplování budov nemusí být vždy jen úspora energie 

na vytápěn, ale důvodů proč zateplovat budovy je hned několik. Primárním 

důvodem by měla být především snaha o zvýšení vnitřních povrchových 

teplot konstrukcí a vyloučení tepelných mostů viz obrázek 3. Díky tomu se 

sníží nebo úplně odstraní riziko kondenzace a možný vznik plísní na površích 

konstrukcí. U dřevostaveb nebo panelových domů dodatečná izolace 

zpomaluje stárnutí celé konstrukce budovy a tím zvyšuje celkovou životnost 

stavby. To však může platit i u ostatních budov.   

Obr. 3 : Termogram - částečně zateplený panelový dům 

 U vytápěných budov můžeme také docílit relativně stabilní teploty 

jednotlivých konstrukcí a tím vyloučit objemové změny. Omezí se teplotní 

rozdíly mezi letním období, kdy povrchová teplota dosahuje více než 50 °C 

a zimním obdobím, kdy se naopak teplota povrchu může pohybovat i okolo 

−20 °C, což má za následek dilatační pohyby konstrukcí. Zamezením 
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dilatačních pohybů se předejde možnému vzniku prasklin, popřípadě se již 

vzniklé praskliny nebudou rozšiřovat. Toto platí zejména pro budovy z tuhých 

konstrukcí, jako jsou například starší panelové domy nebo objekty 

z železobetonových konstrukcí. U zděných staveb nejsou  dilatační pohyby, 

které jsou vyvolané rozdílem teplot, tak podstatné, protože dochází pouze 

k minimální pohybu mezi jednotlivými tvárnice.  

 Důležité je také, zmínit, že tepelná izolace má své využití i v letím 

období, kdy dokáže zamezit přehřívání interiéru objektu a tak napomáhá 

k tepelné pohodě po celé roční období. [12] [13] 

4.2 Zateplení budovy z pohledu ekonomické výhodnosti 

 Výhodnost zateplení z ekonomické stránky je ovlivněna především 

cenou tepelné energie na vytápění a náklady na zateplení budovy. Mnozí lidé 

berou investici do zateplení jako ušetření financí za energie, která pro ně 

bude výhodná až v budoucnu, kdy budou například v důchodovém 

věku. K tomu musíme uvažovat i s rostoucími cenami za energie  

a u vytápění tuhými palivy jako je dřevo nebo uhlí, je zapotřebí počítat i se 

zvýšenou fyzickou námahou při tomto způsobu vytápění, především ve 

starším věku majitelů budov. 

 Pokud chceme zateplovat a nemáme dostatek finančních prostředků 

na zateplení například celé obálky budovy, lze určit problematická místa, kde 

by zateplení mělo relativně velký vliv na celkové ztráty a nebylo by finančně 

náročné. Za takové stavební úpravy lze považovat například zateplení stěny 

mezi domem a garáží nebo nevytápěným prostorem popřípadě zateplení 

stropu. Tyto úpravy nemusí vyžadovat dodatečné povrchové úpravy a stačí 

pouze připevnit nebo položit tepelnou izolaci. [12] [13] 

4.3 Požadavky součinitele prostupu tepla 

 Zateplování obvodových stěn a konstrukcí obecně vede ke zlepšení 

součinitel prostupu tepla U [W/m2K]. Požadované hodnoty vybraných 

konstrukcí jsou zobrazeny v tab. 2. Čím je hodnota U zdiva popřípadě celé 

konstrukce nižší, jsou tepelně-izolační vlastnosti lepší. V případě, že budeme 

zateplovat více než 25 % obálky budovy, musíme splnit alespoň jeden 

požadavek dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.  o energetické náročnosti budov: 
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 1. rekonstruovaná konstrukce musí splnit požadované hodnoty součinitele 

prostupu tepla UN,20 [W/m2K],  

2. celý objekt musí splnit požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla 

obálkou maximálně Uem,N,20 = 0,5  W/m2K a zároveň musí být Uem ≤ Uem,N,20,R, 

kde je Uem,N,20,R, pro stávající budovy rovno Uem,N, pro novostavby rovno 

0,8 * Uem,N a pro budovy s téměř nulovou potřebou energie rovno 0,7 * Uem,N. 

[14] 

Tab. 2: Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle  

ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. (výběr z normy) 

Vybrané požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy  

s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim v intervalu 18 °C až 22 °C včetně. [15] 

Požadované 

hodnoty UN,20

Doporučené 

hodnoty Urec,20

Doporučené hodnoty pro 

pasivní budovy Upas ,20

těžká: 0,25

lehká: 0,20

Střecha strmá se sklonem nad 

45°
0,3 0,2 0,18 až 0,12

Střecha plochá a šikmá se 

sklonem do 45° včetně
0,24 0,16 0,15 až 0,10

Strop pod nevytápěnou půdou 

(se střechou bez tepelné 

izolace)

0,3 0,2 0,15 až 0,10

Podlaha a stěna vytápěného 

prostoru přilehlá k zemině 4), 6) 0,45 0,3 0,22 až 0,15

Strop mezi prostory s rozdílem 

teplot do 10 °C včetně
1,05 0,7 -

Stěna mezi prostory s rozdílem 

teplot do 10 °C včetně
1,3 0,9 -

Strop vnitřní mezi prostory s 

rozdílem teplot do 5 °C včetně
2,2 1,45 -

Stěna vnitřní mezi prostory s 

rozdílem teplot do 5 °C včetně
2,7 1,8 -

0,9

Součinitel prostupu tepla U [W/m2K]

Dveřní výplň otvoru z vytápěného 

prostoru do venkovního prostředí 

(včetně rámu)

Stěna vnější 0,30 1) 0,18 až 0,12

1,5 2) 1,2 0,8 až 0,6

Popis konstrukce

Výplň otvoru ve vnější stěně a 

strmé střeše, z vytápěného 

prostoru do venkovního prostředí, 

kromě dveří

1,7 1,2

 

4.4 Druhy zateplení obvodových stěn 

 Pří zateplení obvodových stěn je důležitá správná volba 

zateplovacího systému podle stávajících a požadovaných vlastností 

konstrukce, abychom docílili co nejefektivnějšího řešení. Používají se 

v zásadě dva druhy zateplení, jedná se o kontaktní zateplovací systém 

ETICS (external thermal insulation composite system) a o provětrávané 

systémy. Existuje však i zateplení z vnitřní strany konstrukce. Důležitým 
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faktorem pro dodatečné zateplení je změna umístění rosného bodu viz 

obrázek 4. V místě rosného bodu, může docházet ke kondenzaci vodních par 

a vzniku plísní, proto je důležité zvolit vhodný zateplovací systém. [14] [16] 

Obr. 4 : Průběh teplot a místa rosného bodu [17] 

4.4.1 Interiérové zateplení 

 Při použití vnitřního zateplení se posune teplota rosného bodu do 

vnitřní tepelné izolace. Tím je obvodová konstrukce vystavena teplotním 

rozdílům v zimní a letním období až Δt = 70 °C a spolu s extrémními 

povětrnostními vlivy je konstrukce velice namáhána a snižuje se její 

životnost. Asi největším rizikem interiérového zateplení je místo rosného 

bodu, které je v tomto případě pod vrstvou tepelné izolace v interiéru 

a v tomto místě může docházet ke kondenzaci vodní páry a sražená voda 

bude stékat po stěně dolů na podlahu nebo pod ní. Aby tomu nedocházelo 

doporučuje se použití vápeno-křemíkových izolačních desek s nízkým 

difúzním odporem, které dokážou vlhkost propustit až do interiéru a tím 

nedojde ke kondenzaci  ve skladbě. Zateplení z vnitřní strany, lze použít 

u tzv. staveb suchých, kde je relativní vlhkost maximálně 40 % při teplotě 

20°C. Dalším problémem je minimální možnost akumulace tepla ve zdivu, 

což má za následek sice rychlejší vyhřátí místnosti, ale také rychlejší 

vychladnutí, proto se musí častěji vytápět. 

 Výhodami při interiérovým zateplení je zlepšení tepelně technických 

a akustických vlastností, možnost vedení rozvodů TZB a při provádění není 

potřeba stavět lešení [14] [18] 

T - ROSNÝ BOD 

T - ROSNÝ BOD T - ROSNÝ BOD 

T - ROSNÝ BOD 

T - ROSNÝ BOD 

T - ROSNÝ BOD 
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4.4.2 Exteriérové zateplení - ETICS  

 Vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS - External Thermal 

Insulation Contact System, v ČR VKZS - vnější kontaktní zateplovací systém) 

se umísťuje přímo na obvodovou konstrukci budovy, bez meziprostoru viz 

obrázek 5. skladba ETICS. Provádění se řídí normou ČSN 73 2091 

Provádění vnějších tepelně-izolačních kompozitních systémů (ETICS).  

 U tohoto zateplení se posune teplota rosného bodu z obvodové 

konstrukce do tepelné izolace. Díky tomu se zamezí promrzání konstrukce 

a během celého roku je konstrukce vystavována téměř stejným podmínkám. 

Zvyšuje se celková životnost konstrukce a akumulační schopnosti zdiva. Při 

správně použité tloušťce a typu izolace lze zabránit vzniku tepelných mostů 

a tím i kondenzaci v místech s nižší povrchovou teplotou. Hlavní výhodou 

však zůstává snížení spotřeby energií na vytápění a tím snížení provozních 

nákladů.  

 Nevýhodami tohoto systému je snížení odolnosti pláště vůči 

mechanickému poškození, náročnost na kvalitu provedení a složitější 

přípravná fáze (odborný návrh zateplení, montáž lešení). Hlavní nevýhodou 

a nejčastěji zmiňovaným problémem u VKZS je zhoršení difúzních vlastností 

konstrukce. Zvýší se difúzní odpor Rd konstrukce, který má za následek horší 

propustnost vodních par skrz konstrukci. [14] [19] 

Obr. 5: Skladba ETICS [37] 
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5 Tepelné ztráty  

 Při výpočtu tepelných ztrát se použije průměrný součinitel prostupu 

tepla Uem, podle kterého se hodnotí stavebně energetické vlastnosti budov 

v zimním období. Výpočet celkové tepelné ztráty objektu lze určit podle 

tzv. obálkové metody, která se používá jako rychlá a přesná metoda bez 

stanovení tepelných ztrát jednotlivých místností. 

5.1 Výpočet součinitele prostupu tepla U a tepelný odpor R 

 Součinitel prostupu tepla U [W/m2K] a tepelný odpor R [m2K/W] jsou 

základními veličinami, které udávají tepelněizolační vlastnosti konstrukcí. 

Součinitel prostupu tepla U vyjadřuje jaké množství tepla unikne konstrukcí 

o ploše 1 m2 při rozdílu teplot povrchů 1 K. Tepelný odpor R udává míru 

odporu proti pronikání tepla a jedná se o převrácenou hodnotu U. Požadavky 

a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U jsou uvedeny v normě 

ČSN 73 054-2.  

 Nejdůležitějším parametrem při výpočtu součinitele prostupu tepla 

U a tepelného odporu R je tepelná vodivost materiálu λ [W/mK]. Součinitel 

tepelné vodivosti udává jak rychle se teplo šíří z teplejší ke chladnější straně 

dané látky. Hodnoty, které jsou udávány výrobce se v praxi, zvyšují přibližně 

o 10 %, z důvodu stanovení hodnot v laboratorních podmínkách, které 

neodpovídají reálnému prostředí. Návrhové hodnoty součinitele tepelné 

vodivosti pro některé materiály jsou uvedeny v  normě ČSN 73 0540-3.  

 Součinitel prostupu tepla U je dán vztahem: 

 
   

 

  
 

 

   
 

 

   
  

 

   
  

 

   
 

 

 
  

  

  
 

   
                      

(3) 

kde je: 

RT celkový tepelný odpor konstrukce, [m2K/W]; 

Rsi tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně, [m2K/W]; 

Rse tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně, [m2K/W]; 

Ri tepelný odpor i-té vrstvy konstrukce, [m2K/W]; 

di tloušťka i-té vrstvy konstrukce, [m]; 
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λi součinitel tepelné vodivosti i-té vrstvy konstrukce, [W/mK]. 

  Hodnoty tepelných odporů při přestupu tepla Rse a Rsi pro 

výpočet součinitele prostupu tepla jsou uvedeny v následující Tab. 3. [20] 

[21] 

Tab. 3: Tepelné odpory při přestupu tepla dle ČSN 73 0540-3 [22] 

Povrch Konstrukce/povrch Rse a Rsi [m
2K/W] 

vnější - Rse 
jednoplášťová 0,04 

dvouplášťová stejné jako Rsi 
zemina styk se zeminou 0 

vnitřní - Rsi 
stěna 0,13 

střecha 0,1 

podlaha 0,17 

5.2 Průměrný součinitel prostupu tepla Uem 

 Průměrný součinitel prostupu tepla objektu nebo její ucelené části 

se stanoví podle ČSN 73 0540-3 ze vztahu:  

      
  

 
                      (4) 

kde je:  

HT měrný tepelný tok prostupem tepla budovy nebo její části, [W/K]; 

A celková plocha konstrukcí ohraničujících vytápěný objem budovy 

 nebo její části, [m2]. 

 Měrný tepelný tok prostupem tepla HT  lze stanovit v různé úrovni 

přesnosti např. podle ČSN EN 12831, ČSN EN ISO 13789 nebo podle 

ČSN 73 0540-4. Pro zjednodušený výpočet se nechá použít vztah: 

                                         (5) 

kde je: 

Ai plocha i-té konstrukce ohraničující vytápěný prostor, [m2]; 

Ui součinitel prostupu tepla i-té konstrukce, [W/m2K]; 

bi činitel teplotní redukce pro i-tou konstrukci nebo, [-]; 

A celková plocha konstrukcí ohraničující vytápěný objem budovy nebo

 její části, [m2]; 
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∆Utbm průměrný vliv tepelných vazeb,  [W/m2K]. 

  Činitel teplotní redukce b se stanoví orientačně z tabulkových 

hodnot v ČSN 73 0540-3 nebo výpočtem. Jelikož se jedná o zjednodušený 

výpočet  měrného tepelného toku prostupem tepla HT budou při výpočtu 

použity tabulkové hodnoty viz tabulka 4. [23] 

Tab. 4: Vybrané hodnoty činitele teplotní redukce b podle ČSN 73 0540-3 [22] 

Popis konstrukce 
Typ 

konstrukce 
Činitel teplotní redukce 

b [-] 

Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° 
včetně,    Podlaha nad venkovním prostorem 

lehká 1,25 

Strop pod nevytápěnou půdou se střechou 
bez tepelné izolace, Podlaha a stěna 
s vytápěním 

těžká 1 

Stěna venkovní lehká 1,25 

Střecha strmá se sklonem nad 45° těžká 1 

Půda, podstřešní prostor (přilehlé 
k nevytápěnému prostoru) 

izolované, 
těsné 

0,57 

Podlaha a stěna přilehlá k zemině 0,66 

Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 0,49 

Okno a jiná výplň otvoru 1 

 Hodnota průměrného vlivu tepelných vazeb ∆Utbm se nejčastěji 

odhaduje na základě kvality navržených konstrukčních styků a detailů dle 

normy ČSN 73 0540-4, dle tabulky 5. Hodnotu je možno vyjádřit přesněji 

výpočtem jsou-li známy parametry tepelných vazeb. [23]  

Tab. 5: Hodnoty průměrného vlivu tepelných vazeb ∆Utbm dle ČSN 73 0540-4 [24] 

Typ konstrukce 
Hodnota ∆Utbm 

[W/(m
2
.K)] 

konstrukce téměř bez teplených mostů 
(úspěšně optimalizované řešení) 

0,02 

konstrukce s mírnými tepelnými mosty 
(typové či pakované řešení) 

0,05 

konstrukce s běžnými tepelnými mosty 
(dříve standardní řešení) 

0,10 

konstrukce s výraznými tepelnými 
mosty (zanedbané řešení) 

0,15 
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5.2.1 Požadavky 

 Požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla Uem jsou uvedeny 

v ČSN 73 0540-2. Uváděné požadavky vyjadřují vliv samotného 

konstrukčního řešení na potřebu tepelné energie na vytápění. Nezohledňují 

žádné vedlejší faktory, jako např. chování uživatelů nebo vliv klimatických 

podmínek. Průměrný součinitel prostupu tepla Uem musí mít takovou 

hodnotu, aby splňoval podmínku: 

                                (6) 

kde je: 

Uem,N požadovaný součinitel prostupu tepla budovy nebo dílčí vytápěné 

 zóny, [W/m2K]. 

 Požadovaná hodnoty Uem,N se stanovouje pro budovy, ve kterých 

převažuje vnitřní návrhová teplota od 18 do 22 °C ze vztahu: 

       
           

   
                           (7) 

kde je: 

UN,j požadovaný součinitel prostupu tepla j-té konstrukce na obálce 

 budovy nebo dílčí vytápěné zóny, [W/m2K]; 

Aj plocha j-té konstrukce, [m2]; 

bj činitel teplotní redukce j-té konstrukce, [-]; 

 Při použití vztahu (7) platí následující pravidla, která je nutná dodržet 

pro správné stanovení požadavku: 

 hodnota Uem,N vypočtená ze vztahu (5) nesmí překročit následující 

limity: 

o pro nové obytné budovy hodnotu  

 Uem,N = 0,5 W/m2K  

o pro ostatní budovy  hodnotu vyjádřenou vztahem 
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 kde A [m2] je celková plocha konstrukcí ohraničujících vytápěný 

 objem budovy a V [m3]  je vytápěný objem budovy. Obě veličiny se

 stanovují z vnějších rozměrů. Pro poměr A/V ≤ 0,2 se uvažuje 

 Uem,N = 1,05 W/m2K, pro poměr A/V > 1,0 se pak uvažuje 

 Uem,N = 0,45 W/m2K. 

 pro výplně otvorů se neuplatní dříve používané zvýšení činitele b 

o 15 % 

 pokud součet průsvitných ploch tvoří více než 50 % plochy 

teplosměnné části obvodových stěn budovy (neprůsvitných 

i průsvitných, přilehlých k venkovnímu prostředí), započte se na 50 % 

plochy teplosměnné části obvodových stěn budovy odpovídající 

požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla UN,j výplní otvorů 

a ve zbytku se uvažuje požadovaná hodnota součinitele prostupu 

tepla UN,j  neprůsvitného obvodového pláště [23] 

5.3 Tepelné ztráty - obálková metoda 

 Při výpočtu návrhových hodnot tepelných ztrát vytápěného prostoru 

se uvažují tepelné ztráty prostupem a tepelné ztráty větráním. Pro 

zjednodušení výpočtu nebudeme uvažovat tepelné zisky z oslunění 

a vnitřních zdrojů. Protože, přesný výpočet tepelných zisků závisí na mnoha 

faktorem, jako orientace ke světovým stranám, zastínění, zašpinění, 

propustnost zasklení, lokalitě, počtu spotřebičů, počtu osob a další. Přesný 

výpočet těchto hodnot je uveden v normě ČSN 73 0542.  Celková tepelná 

ztráta Ф se vypočte ze vztahu: 

  Ф  Ф  Ф  Ф                (8) 

kde je: 

ФT návrhová tepelná ztráta prostupem tepla vytápěného prostoru, [W]; 

ФV návrhová tepelná ztráta větráním vytápěného prostoru, [W]; 

ФZ tepelný zisk, [W]; pro zjednodušení nebudeme uvažovat. 
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 Tepelná ztráta prostupem tepla ФT se určí z následující vztahu, 

pomocí průměrného součinitele prostupu tepla Uem,N: 

  Ф                             (9) 

kde je: 

A celková plocha konstrukcí ohraničujících vytápěný objem budovy 

 nebo její části, [m2]; 

Uem průměrný součinitel prostupu tepla budovy nebo dílčí vytápěné 

 zóny, [W/m2K]; 

ϴi  vnitřní výpočtová teplota, [°C]; 

ϴe vnější výpočtová teplota, [°C]. 

 Tepelná ztráta větráním ФV se určí z následující vztahu: 

  Ф                         (10) 

kde je: 

Hv součinitel návrhové tepelné ztráty větráním, [W/K]; 

ϴi  vnitřní výpočtová teplota, [°C]; 

ϴe vnější výpočtová teplota, [°C]. 

 Součinitel návrhové tepelné ztráty větráním Hv se stanoví ze vztahu: 

                       (11) 

kde je: 

V průměrný objemový tok větracího vzduchu, [m3/h]; 

ρ hustota vzduchu při vnitřní výpočtové teplotě, [kg/m3]; 

c měrná tepelná kapacita vzduchu při výpočtové teplotě, [J/(kg.K)]. 

 Průměrný objemový tok větracího vzduchu V se pro zjednodušení 

může stanovit dle požadavků ČSN EN 15 665/Z1, jako doporučená hodnota 

dávky venkovní vzduchu na osobu Vmin = 25 [m3/(h.os)]. [25] [26] 
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6 Roční potřeba tepla - denostupňová metoda 

 Denostupňová metoda je jedním ze způsobů jak určit spotřebu tepla 

pro vytápění. Jedná se však o metodu při které se stanoví pouze orientační 

roční spotřeba, protože je založena na principu předpokládaných, tedy 

odhadovaných okrajových podmínek, které mohou během roku nastat. 

Výpočet vychází ze záznamů o teplotách v průběhu roku. Jelikož má tato 

metoda několik nedostatků, tak se dnes v praxi již nevyužívá. Nicméně, pro 

studijní účely a bakalářskou práci tento postup výpočtu bude dostačující.  

Roční potřeba tepla na vytápění QVYT,R se podle denostupňové metody určí 

ze vztahu:  

        
         

     
                    (12) 

kde je: 

QC tepelná ztráta objektu rovna Ф, [w]; 

Ꜫ opravný součinitel, [-]; 

D počet denostupňů, [d.K]; 

ti průměrná výpočtová vnitřní teplota, [°C]; 

te průměrná výpočtová venkovní teplota, [°C]. 

 Opravný součinitel Ꜫ je dán vztahem: 

   
        

     
               (13) 

kde je: 

ei nesoučasnost tepelné ztráty infiltrací a prostupem, protože tepelná 

 ztráta infiltrací tvoří běžně 10-20% celkové tepelné ztráty, volíme  

 ei = 0,8-0,9 [-]; 

et snížení teploty v místnosti během dne respektive v noci, volíme  

 et  = 0,8-1,0 [-] pro 100 % výkon otopní soustavy po 24h; 
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ed zkrácení doby vytápění u objektu s přestávkami v provozu, podle 

 využití objektu v průběhu týdne volíme ed = 0,8 [-] pro budovy 

 s 5 denním provozem až ed  = 1 [-] pro 7 denní provoz během týdne; 

ηr účinnost rozvodů, volíme podle kvality provedení ηr  = 0,95-0,98[-]; 

ηo účinnost obsluhy resp. možnosti regulace soustavy, volíme v rozmezí 

 od ηo = 0,9 [-] pro kotelnu na pevná paliva až po ηo = 1,0 [-] pro 

 plynovou kotelnu s otopnou soustavou a automat. regulací. [27] [28] 

 Počet denostupňů D se určí pomocí databáze naměřených 

průměrných teplot venkovního vzduchu a počtu topných dnů v roce. Výpočet 

počtu denostupňů se provede podle vztahu: 

                                   (14) 

kde je: 

ti,s průměrná výpočtová vnitřní teplota v budově, [°C]; 

te,s průměrná výpočtová venkovní teplota v otopném období dle 

 ČSN 38 3350, [°C]; 

d počet dnů v otopném období v roce dle ČSN 38 3350, [dny]. [27] 
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7 Popis řešeného objektu 

 Objekt se nachází v obci Kyjov u Havlíčkova Brodu. Původní objekt 

byl postaven v roce 1985. Jednalo se o podsklepený zahradní domek 

s obytným podkrovím o půdorysné ploše 16 m2 viz obr. 6. Objekt byl určen 

pouze pro víkendové užívání, svým účelům tedy plně vyhovoval. V roce 2007 

došlo ke změně majitele, kterému stávající stav nevyhovoval, a proto byla 

provedena přístavba k původnímu objektu. S přístavbou má nyní objekt 

zastavěnou plochu 65,4 m2. Půdorys nynějšího stavu je zobrazen na obr. 7. 

V příloze 1 a 2 jsou přiloženy další půdorysy a snímky stavby. 

 Obr. 6: Půdorys 1.NP - původní objekt 

Konstrukční řešení původního objektu 

 Obvodové zdivo je tvořeno plynosilikátovými tvárnicemi tl. 300 mm. 

Na stropní konstrukci nad suterénem byly použity ocelové nosníky tvaru I  

a stropní vložky hurdis.Strop nad 1. NP je dřevěný trámový. Střešní 

konstrukce se skládá ze smrkových krokví s prkenným záklopem, pokrytým 

eternitem. Okna dřevěná.   

Rekonstrukce původního objektu 

Obvodové zdivo bylo při rekonstrukci zatepleno polystyrenem EPS 

tl. 100 mm. Mezikrokevní prostor byl vyplněn minerální vatou tl. 180 mm. 
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Střešní konstrukce byla pokryta novým eternitem Dacora. Původní dřevěná 

okna v celém objektu byla vyměněna za plastová DECEUNNINCK ZENDOW 

s 5 komorovým systémem a trojskly. 

Konstrukční řešení přístavby 

 Přístavba k původnímu objektu je vyzděna z nebroušených tvárnic 

Heluz SUPERTHERM 44 STI tl. 440 mm.  Nosnou část stropní konstrukce 

tvoří dřevěné trámy, které jsou na jednom konci uloženy do dvou k sobě 

svařených profilů tvaru U a na konci druhém na zdivo. Nad zádveřím 

a koupelnou je strop řešen systémem Miako. Střešní konstrukce je stejná 

jako u původního objektu viz výše.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytápění objektu 

 Objekt je vytápěn starým kotlem na tuhá paliva Emka Viadrus, 

hnědým uhlím ořech 2. 

  

Obr. 7 : Půdorys 1.NP - stávající stav 
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8 Termografické měření řešeného objektu 

 Termografické měření bylo provedeno termokamerou Fluke TiS 

(Thermal Imaging Scanner). Jedná se o základní model, který je určen 

převážně pro kontrolu budov.  

 U tohoto modelu termokamery se nechá nastavit pouze jeden 

termografický parametr ovlivňující měření a to emisivita měřeného povrchu. 

Emisivita je předem nastavena na hodnotu ε = 0,95 [-], hodnota se nechá 

poté změnit v programu SmartView 3.1, který je určen na úpravu 

termosnímků ve formátu IS2. [39] 

Měření in-situ 

 Termografické měření proběhlo dne 31. 01. 2018 v 9:00. Po celou 

dobu měření byla zatažená obloha bez nepříznivých podnebných vlivů. 

Venkovní teplota dosahovala hodnoty te = −6,5 °C a vnitřní teplota hodnoty 

ti = +22 °C.     

 Během měření byl nasnímám celý objekt kolem dokola a poté bylo 

zachyceno několik detailnějších snímků. Snímky byly pořízeny z několika 

úhlů pro eliminace odrazů z okolí. Z těchto všech termografů byly následně 

vybrány pouze snímky, na kterých byly zachyceny viditelné tepelné mosty. 

Tyto vybrané snímky jsou detailněji rozebrány níže. Několik pořízených 

termosnímků je zobrazeno na obrázku 8. 

 

  

Obr. 8 - Termosnímky objektu [autor] 
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8.1 Obvodová konstrukce - nová část 

 

  Obr. 9: Zprava termografický snímek - spára, fotografie řešeného místa [autor] 

Tab. 6: Teplotní údaje z obr. 9 [autor] 

Název Průměr Min. Max. Zářivost 

L0 - Zdivo -3,8°C -4,1°C -3,4°C 0,95 

L1 - Spára -3,3°C -3,6°C -2,9°C 0,95 

 Na obr. 9 jsou znázorněny teplotní čáry L0 - zdivo a L1 - spára, které 

nám ukazují prochládání obvodové konstrukce ve vodorovných spárách mezi 

zdivem. Vidíme tepelný rozdíl přibližně 0,5 °C mezi povrchovou teplotou na 

spáře a na zdivu.  

 Do ložných spár byly vloženy 2 pásy polystyrenu o výšce 10 mm 

a šířce 50 mm a mezi pásy byla nanesena vápenocementová malta. 

Realizované provedení spár je zobrazeno na obr. 10 a 11. Tímto řešením 

došlo k vzniku tepelných mostů, které zhoršují tepelně technické vlastnosti 

obvodové konstrukce, a tak budou muset být zahrnuty při výpočtu součinitele 

prostupu tepla u obvodové konstrukce. Ve styčné spáře tvárnice jsou spojeny 

systémem pero drážka.  
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Obr. 11 : Schéma realizované skladby obvodového pláště [autor] 

Navrhované konstrukční řešení 

 Z hlediska lepších tepelně technických vlastností obvodové 

konstrukce a zamezení vzniku tepelných mostů ve spáře je lepším řešením 

použití zdění na PUR pěnu (tenkovrstvé lepidlo), popřípadě použití malty pro 

celoplošnou tenkou spáru nebo malty pro tenkou spáru. Při těchto řešeních 

je však nutné použít broušené cihly o rozměrech 247 x 440 x 249 mm. 

Schéma skladby je zobrazeno na obrázku 13. 

 Lepením tenkovrstvým lepidlem vznikají ložné spáry tloušťky ≤1 mm. 

Pěna se nanáší pomocí aplikační pistole cca 5 cm od lícového strany tvárnic 

v tzv. housenkách o průměru cca 3 cm. Aplikace je vidět na obrázku 12. [29] 

 

Obr. 13: Schéma vhodnější skladby obvodového pláště [autor]  

 

  

Obr. 10 : Fotografie skutečného provedení 

ložných spár [autor] 

 Obr. 12: Fotografie lepení zdiva 

tenkovrstvým lepidlem [38] 



38 

Ekonomické hledisko 

 V tabulce 7 je provedena kalkulace obou typů technologií zdění. 

Prvním typem je technologie, která byla použita při realizace, tedy 

nebroušené cihly Heluz SUPERTHERM 44 STI (247 x 440 x 238 mm) lepené 

vápenocementovou maltou. Druhým typem je technologie doporučená  

z hlediska eliminace tepelných mostů v ložných spárách a to broušené zdivo 

Heluz 44 STI (247 x 440 x 249 mm) lepené tenkovrstvým lepidlem. 

Tab. 7: Kalkulace realizované a doporučené varianty zdiva a zdící technologie [autor] [30] 

 TYP ZDIVA 
MNOŽSTVÍ 
CIHEL [ks] 

CENA CIHLY za ks 
CENA CIHEL 

CELKEM 

Heluz 44 STI (247 x 440 x 238 
mm) 

1168 63,89 Kč 74 623,52 Kč 

Heluz 44 STI broušená                    
(247 x 440 x 249 mm) 

1168 79,39 92 727,52 Kč 

 

TECHNOLOGIE ZDĚNÍ 
MNOŽSTVÍ  
MATERIÁLU 

[ks] 

CENA ZDÍCÍHO 
MATERIÁLU za ks 

CENA ZDÍCÍHO 
MATERIÁLU 

CELKEM 

Zdící malta HELUZ CEMIX M5     
(40kg pytel) 

44 129,78 Kč 6 282,23 Kč 

  

Spotřeba 
celkem na  

73 m
2
 zdiva 

CENA za m
2
 CENA CELKEM 

EPS 70 tl. 10 mm                               
(1 m

2
 zdiva 0,56 m

2
 EPS) 

40,88 13,99 Kč 571,91 Kč 

  

MNOŽSTVÍ  
MATERIÁLU 

[ks] 

CENA ZDÍCÍHO 
MATERIÁLU za ks 

CENA ZDÍCÍHO 
MATERIÁLU 

CELKEM 

PUR pěna Heluz 5 (750ml)  15 316,69 Kč 4 750,35 Kč 

 
 

VARIANTA TYP ZDIVA A TECHNOLOGIE 
CELKOVÁ CENA 

s DPH  

REALIZOVANÁ VARIANTA 
Heluz 44 STI (247 x 440 x 238 mm) + Zdící malta 
HELUZ CEMIX M5 (40kg pytel) + EPS 70 

             81 477,66 Kč  

DOPORUČENÁ VARIANTA 
Heluz 44 STI broušená (247 x 440 x 249 mm) + 
PUR pěna Heluz 5  

             97 477,87 Kč  

Pozn.: Pro porovnání cen jsou použity aktuální ceny materiálů. Ceny byly převzaty z nabídky 

společnosti DEK a.s [30]., vzhledem k tomu, že  společnost Heluz v.o.s. již nemá v nabídce 

tvárnice Heluz STI. Do porovnání nejsou zahrnuty ceny za pracnost a stroje. 
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 Z porovnání vyplývá, že vzhledem k aktuálním cenám materiálu 

vychází levněji realizovaná varianta z nebroušených tvárnic lepených 

na zdící maltu s proložením tepelné izolace EPS. Tato technologie zdění sice 

vychází zhruba o 2 000 Kč dráž, nicméně, broušené cihly jsou přibližně 

o 18 000 Kč dražší. Celkově realizovaná varianta vyšla s použitím dnešních 

cen o 16 000 Kč levněji.  Při cenovém porovnání nejsou zahrnuty ceny 

za pracnost a stroje, investor má vlastní stroje a stavba byla prováděna 

svépomocí.  
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8.2 Okenní překlady - nová část 

 

 Obr. 14: Zleva termografický snímek - překlad, fotografie [autor] 

Tab. 8: Teplotní údaje z obr. 14 [autor] 

 

  

 Na obrázku 14 můžeme vidět promrzání obvodové konstrukce 

v místě uložení překladů, které je vyznačeno teplotním polem A1 - překlad. 

Teplotní pole vykazuje průměrnou povrchovou teplotu −2,9 °C, oproti tomu 

pole A0 - zdivo vykazuje teplotu −4,0 °C. Hodnoty viz tabulka 8. Z těchto 

hodnot je patrné, že tepelné mosty v místech uložení překladů budou mít vliv 

na tepelné ztráty a tím na celkovou potřebu tepla na vytápění. 

 Při realizace objektu byly použity železobetonové plné překlady 

o rozměrech profilu 140 x 140 mm, které byly uloženy do cementové malty 

tl. 15 mm. Mezi překlady byla směrem 

k vnějšímu líci vložena tepelná izolace 

EPS tl. 70 mm a ve zbylé části byla 

provedena dobetonávka v tloušťce 

90 mm. Skladba je zobrazena v řezu 

na obrázku 16 a na snímku č. 15.   

Název Průměr Min. Max. Zářivost 

A0 - Zdivo -4,0°C -4,5°C -3,3°C 0,95 

A1 - Překlad -2,9°C -3,4°C -2,4°C 0,95 

Obr. 15: Fotografie skutečného provedení 

nadokenních překladů [autor] 
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Obr. 16: Řez nadpražím - realizovaná skladba [autor] 

Navrhované konstrukční řešení 

 Abychom co nejvíce zamezili vzniku tepelných mostů v místech 

uložení nadokenní překladů, je vhodnější použit doporučené řešení překladů 

od společnosti Heluz, které je zobrazeno na obrázku 17 a 18.  

 Toto řešení vyžaduje na jeden okenní nebo dveřní otvor použití čtyř 

nosných překladů Heluz 23,8 o rozměrech profilu 70 x 238 mm. Překlady 

jsou uloženy na výšku do cementové malty tl. 10 mm. Tři překlady jsou 

umístěny k vnitřnímu okraji a jeden 

k vnějšímu okraji. Zbylý prostor 

je vyplněn tepelnou izolací EPS 

tl. 160 mm. Uložení překladů 

a tepelné izolace je vidět na obrázku 

č. 17. Na vnější stranu nadpraží 

se ze spodní strany přilepí tepelná 

izolace XPS tl. 30 mm. [29] 

Obr. 17: Fotografie doporučeného řešení 

nadokenních překladů [38] 
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Obr. 18: Řez nadpražím - doporučená skladba [31] 

Ekonomické hledisko 

 Na následující stránce v tabulce č. 9 jsou naceněny obě varianty 

konstrukčního řešení překladů. Prvním je realizované řešení, které je 

provedené pomocí železobetonových překladů, dobetonávky a tepelné 

izolace a dalším je doporučené řešení, při kterém jsou použity překlady 

Heluz 23,8 a tepelná izolace.  

 Z porovnání cen materiálu potřebného na obě varianty vyplývá, 

že realizovaná varianta skladby překladů vychází ekonomicky výhodněji. 

Při současných cenách na trhu by provedená varianta vyšla přibližně na 

6 800 Kč vč. DPH. Oproti tomu doporučená konstrukční varianta by stála 

zhruba 11 200 Kč vč. DPH. Rozdíl v cenách je tedy skoro dvojnásobný, 

což nejspíše vedlo investora zvolit levnější konstrukční řešení. Při cenovém 

porovnání nejsou zahrnuty ceny za pracnost a stroje, investor má vlastní 

stroje a stavba byla prováděna svépomocí.  
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Tab. 9: Kalkulace realizované a doporučené konstrukční varianty překladů [autor] 

ŽB PŘEKLADY - 140 x 140 mm 

 

TEPELNÁ IZOLACE EPS 70 tl. 70 mm 

DÉLKA 
[mm] 

ks 
Cena za 

kus s DPH 
Celková cena 

s DPH 
Množství [m

2
] 

Cena za 
m

2
 

Celková cena 
s DPH 

890 4 235,5 Kč 942,0 Kč 1,6 97,9 Kč 156,6 Kč 

1191 4 300,0 Kč 1 200,3 Kč 
 

1490 6 372,6 Kč 2 236,1 Kč 
DOBETONÁVKA - C25/30 - X0 - Dmax 22 

- S5 + OCEL Ø 8 mm 

2390 2 682,4 Kč 1 364,9 Kč 
Množství 

[m
3
] 

Cena za 
m

3
 

Celková cena 
s DPH 

∑ 5 743,3 Kč 0,14 2732,0 Kč 924,8Kč* 

 
CELKOVÁ CENA REALIZOVANÉHO ŘEŠENÍ NADOKENNÍCH PŘEKLADŮ 6 824,6 Kč 

 
Nosné překlady HELUZ 23,8 

 

TEPELNÁ IZOLACE EPS 70 tl. 160 mm 

DÉLKA 
[mm] 

ks 
Cena za 

kus s DPH 
Celková cena 

s DPH 
Množství [m

2
] 

Cena za 
m

2
 

Celková cena 
s DPH 

1000 8 194,0 Kč 1 552,0 Kč 2,9 223,8 Kč 649,1 Kč 

1250 8 259,0 Kč 2 072,0 Kč 
 

1500 12 311,0 Kč 3 732,0 Kč TEPELNÁ IZOLACE XPS tl. 30 mm 

2500 4 766,0 Kč 3 064,0 Kč Množství [m
2
] 

Cena za 
m

2
 

Celková cena 
s DPH 

∑ 10 420,0 Kč 1,4 98,2 Kč 137,6 Kč 

 
CELKOVÁ CENA DOPORUČENÉHO ŘEŠENÍ NADOKENNÍCH PŘEKLADŮ 11 206,6 Kč 

Pozn.: * Do celkové ceny dobetonávky je započtena cena 13,15 Kč/m za 41,2 m bet. oceli 

Ø 8 mm dle ceníku společnosti Kondor [32]. Ceny byly převzaty z aktuálních ceníků 

společností PREFA ŽATEC  s.r.o., DEK a.s [30], ZAPA beton [33] a Heluz v.o.s. [34]. Do 

cenového porovnání nejsou zahrnuty ceny za pracnost a stroje.Ceny jsou včetně DPH. 
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9 Výpočet tepelných ztrát a potřeby tepla 

 Pro výpočet tepelných ztrát a potřeby tepla objektu byly určeny 

vlastnosti jednotlivých obalových konstrukcí ve freeware Teplo 2014 EDU. 

Tento program vypočítá jednotlivé součinitele prostupu tepla U, které se pak 

použijí pro určení měrných tepelných toků HT. 

9.1 Provedené konstrukční řešení objektu 

 Při prvním výpočtu tepelných ztrát a potřeby tepla jsou uvažovány 

vybrané tepelné mosty, které byly zjištěny termodiagnostikou objektu. Jedná 

se tedy o stávající stav objektu, tak jak je postaven.  

9.1.1 Zadání tepelných mostů do výpočtu 

 Vybrané tepelné mosty byly do výpočtu orientačně zahrnuty 

při výpočtu součinitele prostupu tepla U pro jednotlivé konstrukce pomocí 

korekce součinitele prostupu tepla na vliv systematických tepelných mostů 

∆U. Při výpočtu se započítají skladby systematických tepelných mostů podle 

procentuálního zastoupení v celé ploše konstrukce. Díky výpočtu jsou 

tepelné mosty brány, tak že jimi teplo proudí pouze v 1D směru. Jedná se 

o velmi přibližný výpočet, jelikož správně se vzduch šíří různými směry 

v určitých místech objektu, jako je například okenní nadpraží nebo rohové 

styky konstrukcí.  

 Pro správné a přesné určení součinitele prostupu tepla tepelných 

mostů by tyto mosty musely být vymodelovány např. v programu Area 2017, 

který zohledňuje i více rozměrné šíření tepla. Nicméně, pro školní účely 

a rozsah bakalářské práce, je použit tento zjednodušený výpočet, který má 

za následek pouze orientační určení hodnoty potřeby tepla na vytápění, 

avšak procentuální rozdíl vlivu tepelných mostů na potřebu tepla, 

dle provedení konstrukcí, je korektní.   
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9.1.2 Vlastnosti konstrukcí a výpočet průměrného součinitele 

prostupu tepla Uem 

 V následující tabulce 10 jsou uvedeny výpočtové hodnoty součinitelů 

prostupu tepla U, celková plocha konstrukcí A, činitele teplotní redukce a dle 

rovnice (5) vypočtená celková hodnota měrného tepelného toku prostupem 

tepla HT pro jednotlivé skladby konstrukcí. 

Tab. 10: Tabulka hodnot velikosti plochy A, součinitele prostupu tepla U, činitele teplotní 

redukce a měrného tepelného toku HT pro jednotlivé konstrukce a celkových hodnot [autor] 

OZN. NÁZEV A [m
2
] U [W/m

2
K] b [-] HT [W/K] 

OS1 OS - nová část 67,477 0,280 1 18,894 

OS2 
OS - nová část (se zateplením - 
severní štítová stěna) 

4,762 0,170 1 0,810 

OS3 OS - původní část  21,768 0,269 1 5,856 

OS4 
OS - původní část (dřevěný 
obklad) 

6,522 0,282 1 1,839 

ST1 STŘECHA 54,816 0,230 1 12,608 

ST2 STŘECHA - balkon 9,375 0,225 1 2,109 

S1 STROP 15,792 0,175 0,57 1,575 

P1 PODLAHA - nová (keram. dlažba) 12,445 0,323 0,66 2,653 

P2 PODLAHA - nová (laminátová) 23,755 0,317 0,66 4,970 

S2 STROP - nad suterénem 11,668 1,525 0,49 8,719 

O OKNA 18,564 1,200 1 22,277 

D DVEŘE 1,890 1,200 1 2,268 

 

∑ A [m
2
] 228,380 ∑ HT [W/K] 84,577 

Pozn.: Hodnoty součinitele prostupu tepla U okna a dveří byly převzaty jako doporučené 

hodnoty z ČSN 73 0540-2 viz Tab. 2.  

 Následně je vypočten průměrný součinitel prostupu tepla Uem ze 

vztahu (4), ke kterému je připočtena přirážka vlivu dalších tepelných vazeb 

∆Utbm = 0,05 (konstrukce s mírnými tepelnými mosty) viz tabulka 5: 
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9.1.3 Výpočet tepelných ztrát prostupem a větráním  

 Řešený objekt se nachází v lokalitě poblíž Havlíčkova Brodu, proto je 

při výpočtu uvažována venkovní teplota vzduchu te = −17 °C dle programu 

Teplo 2014 EDU. Pro vnitřní teplotu vzduchu je brána hodnota ti = 20 °C. 

Hodnota tepelné ztráty prostupem ФT  je pak dle vztahu (9): 

  Ф                                       

                           

 Při výpočtu tepelné ztráty větráním si nejdříve určíme součinitele 

návrhové tepelné ztráty větráním Hv dle vztahu (11):   

                                     

- Při výpočtu průměrného objemového toku větracího vzduchu V je uvažován 

průměrný počet osob v budově n = 2, přičemž na 1 osobu je dán minimální 

objemový tok vzduchu Vmin = 25 m3/h. Pak je tedy V = 50 m3/h, tuto hodnotu 

převedeme na m3/s a dostaneme hodnotu V = 0,0139  m3/s; 

-Hustota vzduchu ρ = 1,2 kg/m3  pro teplotu 20 °C; 

-Měrná tepelná kapacita vzduchu c = 1010 J/(kg.K) pro teplotu 20 °C. 

 Tepelná ztráta větráním ФV je pak dle vztahu (10):  

 Ф                                        

 Celková tepelná ztráta objektu Ф  je dle vztahu (8) rovna:   

  Ф  Ф  Ф                              
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9.1.4 Výpočet potřeby tepla 

 Pro výpočet roční potřeby tepla na vytápění podle denostuňová 

metody si nejdříve určíme opravný součinitel Ꜫ ze vztahu (13): 

  
        

     
 

         

        
           

 Následně určíme počet denostupňů D ze vztahu (14) pro lokalitu 

Havlíčkův Brod: 

                                            

 Roční potřeba tepla na vytápění QVYT,R řešeného objektu při 

stávajícím stavu budovy s tepelnými ztráty Ф =Qc = 4 173,45 W je dle 

vztahu (12) rovna:  

       
         

     
 

                         

        
  

                                                             

9.2 Objekt s navrženým konstrukčním řešením 

 Při dalším výpočtu tepelných ztrát a potřeby tepla je uvažováno 

s navrženým konstrukčním řešením z broušených cihel lepených 

tenkovrstvým lepidlem viz obr. 13 a s použitím doporučené skladby 

nadokenních překladů viz obr. 16. Při výpočtu je postupováno stejně jako při 

výpočtu stávajícího stavu objektu v předešlé kapitole 9.1. Vypočtené hodnoty 

jsou zobrazeny v porovnání obou variant v následující kapitole 9.3.  

9.3 Porovnání variant 

 Porovnání konstrukčních variant je zaměřeno na rozdíl hodnot 

součinitele prostupu tepla U, měrného tepelného toku prostupem tepla HT, 

průměrného součinitele prostupu tepla Uem, tepelných ztrát Ф a potřeby tepla 

na vytápění objektu QVYT,R. 
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9.3.1 Porovnání součinitele prostupu tepla U a měrného 

tepelné toku prostupem tepla HT 

 Z prvního porovnání v tabulce 11 vyplývá, že je součinitel prostupu 

tepla U obvodové stěny provedeného konstrukčního řešení v porovnání 

s navrhovaným řešením přibližně o 8 % horší. Stejně tak je na tom 

provedená varianta s hodnotou měrného tepelného toku prostupem tepla HT. 

Celková hodnota HT objektu je pak o 1,85 % vyšší, tedy horší než 

u navrhovaného řešení. 

Tab. 11: Porovnání součinitele prostupu tepla U a měrného tepelného toku HT stávajícího 

a navrhovaného řešení[autor] 

OZN
. 

NÁZEV  

STÁVAJÍCÍ 
STAV 

NAVRHOVANÉ 
ŘEŠENÍ 

STÁVAJÍCÍ 
STAV 

NAVRHOVANÉ 
ŘEŠENÍ 

U [W/m2K] U [W/m2K] HT [W/K] HT [W/K] 

OS1 OS - nová část 0,280 0,258 18,894 17,409 

OS2 OS - nová část (se zateplením) 0,170 0,153 0,810 0,729 

OS3 OS - původní část  0,269 0,269 5,856 5,856 

OS4 OS - původní část (dře. obklad) 0,282 0,282 1,839 1,839 

ST1 STŘECHA 0,230 0,230 12,608 12,608 

ST2 STŘECHA - balkon 0,225 0,225 2,109 2,109 

S1 STROP 0,175 0,175 1,575 1,575 

P1 PODLAHA - nová (keram. dl.) 0,323 0,323 2,653 2,653 

P2 PODLAHA - nová (laminátová) 0,317 0,317 4,970 4,970 

S2 STROP NAD SUTERÉNEM 1,525 1,525 8,719 8,719 

O OKNA 1,200 1,200 22,277 22,277 

D DVEŘE 1,200 1,200 2,268 2,268 

   

∑ HT [W/K] 84,577 83,012 

Pozn.: Zelenou a modrou barvou jsou označeny pole s rozdílnými hodnotami, které jsou 

primární pro porovnání. 

 Celkový průměrný součinitel prostupu tepla Uem  obálkou budovy 

provedeného řešení je Uem = 0,420 W/m2K. Oproti tomu navrhované 

konstrukční řešení dosahuje hodnoty Uem = 0,414 W/m2K viz tabulka 12. 

Tab. 12: Porovnání průměrného součinitele prostupu tepla Uem [autor] 

KONSTRUKČNÍ VARIANTA Uem [W/m2K] 

PROVEDENÉ ŘEŠENÍ - stávající stav 0,420 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 0,414 
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9.3.2 Porovnání tepelných ztrát a potřeby tepla na vytápění 

 Z následujícího porovnání v tabulce 13 vidíme, že při navrhovaném 

řešení zdění a skladby nadokenních překladů dosahuje objekt o pouhých 

58 W lepších tepelných ztrát, což dělá úsporu na vytápění 135 kWH/rok. 

Nicméně, jedná se o přibližnou hodnotu. Procentuální rozdíl potřeby tepla 

QVYT,r [GJ/rok] na vytápění za rok konstrukčních variant činí přibližně 1,5 %.    

Tab. 13: Porovnání tepelných ztrát Ф a potřeby tepla na vytápění za rok Q [autor] 

KONSTRUKČNÍ 
VARIANTA Ф v [W] Ф T [W] Ф [W] 

QVYT,r 
[kWh/rok] 

QVYT,r 
[GJ/rok] 

PROVEDENÉ ŘEŠENÍ 
- stávající stav 

621,6 3551,9 4173,5 9725,0 35,0 

NAVRHOVANÉ 

ŘEŠENÍ 
621,6 3493,9 4115,5 9590,0 34,5 

9.4 Ekonomické vyhodnocení  

 Z ekonomického porovnání nákladů na vytápění hnědým uhlím za 

rok pro provedené a navrhované konstrukční řešení, které je zobrazeno 

v následující tabulce 14, vyplývá, že při navrhovaném řešení by se ušetřilo 

průměrně 1,4 % nákladů na vytápění, což činí 175 Kč ročně. Z porovnání 

nákladů za materiál je zřejmé, že by doba návratnosti investice do dražšího 

řešení při ročním ušetření 175 Kč za vytápění, byla zhruba 115 let. 

Tab. 14: Porovnání nákladů na vytápění provedeného a navrhovaného konstrukčního řešení 

[autor] 

  

PROVEDENÉ ŘEŠENÍ - 
stávající stav 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

ROČNÍ POTŘEBA 
TEPLA NA 
VYTÁPĚNÍ 

QVYT,r [kWh/rok] 9725,0 9590,0 

QVYT,r [GJ/rok] 35,0 34,5 

Průměrná výhřevnost 
hnědého uhlí 

Qi
r
  [GJ/kg] 0,018 

Cena tepla 
[Kč/GJ] 

(Kč/kWh) 
359 (1,29) 

spotřeba paliva / rok [kg] 3535 3485 

Průměrná paliva [Kč/kg] 3,55 

NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ ZA ROK                  12 569 Kč                      12 394 Kč  

NÁKLADY ZA MATERIÁL PRO 
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

                 88 302 Kč                    108 685 Kč  

Pozn.: Při výpočtu spotřeby paliva je uvažován klasický kotel na uhlí s účinnosti 55 %. 

Při porovnání je použita průměrná cena hnědého uhlí a jeho výhřevnosti dle údajů 

dostupných z webového kalkulátoru nákladů na vytápění podle druhu paliva. [35] 
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10 Závěr 

 Cílem této bakalářské práce bylo na základě termografického měření 

obálky budovy lokalizovat tepelné mosty a zohlednit je při výpočtu tepelných 

ztrát a potřeby tepla na vytápění. Následně navrhnout vhodnější konstrukční 

řešení vybraných tepelných mostů dle doporučení výrobců stavebních 

materiálů a vyhodnotit z ekonomického hlediska výhodnost investice do 

variant s ohledem na vliv roční potřeby tepla.   

 Vzhledem k dostupnosti výpočetního softwaru a rozsahu bakalářské 

práce je použito zjednodušených metod výpočtu tepelných ztrát a potřeby 

tepla. Pro přesné výsledky by musely být tepelné mosty modelovány jako 3D 

detaily v softwaru Area 2017 a budova by měla být zhodnocena např. dle 

vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy.  

 Výstupem práce je tedy porovnání ekonomické výhodnosti investice 

do doporučeného konstrukčního řešení nadokenních překladů a do 

technologie zdění z broušených keramických cihel lepených na tenkovrstvé 

lepidlo. Z porovnání vyplývá, že při navrhovaném řešení by se ušetřilo 

průměrně 1,4 % nákladů na vytápění, což při vytápění hnědým uhlím činí 

zhruba 175 Kč ročně. Hodnota je ovšem závislá na cenách paliva na trhu a 

hlavně zimním počasí. Pokud vezmeme v úvahu rozdíl pořizovací ceny 

materiálu potřebného k provedení dražšího navrhovaného a provedeného 

konstrukčního řešení, který činí 20 382 Kč, je při ročním snížení nákladů na 

vytápění o 175 Kč doba návratnosti 115 let. Doba návratnosti není ovšem 

zcela správná vzhledem k přibližným výpočtům a ne zcela správnému 

započítání tepelných mostů. Více korektním tvrzením je, že při navrhovaném 

řešení by se oproti provedenému ušetřilo v průměru 1,4 % nákladů na 

vytápění za rok.    

 Z uvedených hodnot vyplývá, že by se ne vždy musela vyplatit 

investice do dražších stavebních materiálů s ohledem na snížení tepelných 

ztrát a následného ušetření za náklady na vytápění, vzhledem k době 

návratnosti. Musíme ovšem brát v úvahu několik dalších rizik spojených 

s volbou levnějšího a mnohdy méně kvalitnějšího stavebního materiálu, jako 

je samotná životnost materiálu, únosnost a především vznik tepelných mostů 
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spojených s rizikem kondenzace a vzniku plísní.  Tepelným mostům lze 

předejít, u již stávajícího objektu, kontaktním zateplovacím systémem, který 

je také obecně popsán v této práci.  

 Závěrem bych dodal, že je vždy potřeba dbát na správnou a vhodnou 

volbu stavebních materiálů a jednotný stavební systém s ohledem na 

využívání a účel stavby, aby se předešlo následným možným komplikacím 

spojených s volbou méně vhodného materiálového řešení skladeb 

a konstrukcí.  
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