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1

Anotace / Annotation
Tématem disertační práce je metodika kvantifikace ekonomických dopadů

tepelných mostů a tepelných vazeb na provoz staveb a škod vznikajících chybným
návrhem i realizací stavebních detailů. Ověřování metod proběhlo zkoumáním různých
tepelných mostů.
The topic of this dissertation thesis is the methodology of quantification of
economic impacts of thermal bridges and thermal links on the operation of buildings
and damage resulting from incorrect design and implementation of construction details.
The verification of methods was carried out by examining various thermal bridges.
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3

Úvod
Tepelné mosty a tepelné vazby jsou místa v konstrukci, kde dochází k většímu

tepelnému toku mezi chladnějším a teplejším prostředím, jež konstrukce odděluje.
Jsou nedílnou součástí každé konstrukce a není možné se jim vyhnout. Je však
potřeba je minimalizovat tak, aby jejich vliv byl co nejmenší a nezpůsoboval žádné
funkční poruchy.
Tepelný most není žádný nový pojem. Např. v [1] se uvádí, že konstrukce musí
vykazovat minimální tepelný odpor daný normou s výjimkou tepelných mostů, kde je
nutné zajistit povrchovou teplotu nad rosným bodem. V této normě je dán požadavek
na maximální šíři tepelného mostu formou grafu – viz obr. 1. Je zde také uveden
jednoduchý vzorec pro výpočet tepelného odporu v místě tepelného mostu.
Obr. 1.

Graf pro odečet maximální šíře tepelného mostu. Pro křivku k1 platí obr. 1,
pro křivku k2 pak obr. 2 [1]

V době, kdy byly tepelně izolační schopnosti obvodových konstrukcí relativně
malé, byly tepelné mosty posuzovány pouze z hlediska konstrukčního a hygienického,
tedy aby v místě tepelného mostu nevznikaly lokální problémy.
V komentáři k ČSN 73 0540, který vyšel v roce 1982 [2] je již náznak
energetického hodnocení tepelných mostů. Je zde ukázán příklad výpočtu
průměrného tepelného odporu konstrukce tvořené tepelnými mosty a je zde naznačen
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i možný způsob výpočtů dvourozměrného vedení tepla pomocí sítí, nebo pomocí
konečných prvků.
V zahraničí byl tlak na řešení energetické náročnosti budov vyšší, a tak začaly
vznikat katalogy tepelných mostů. V německy mluvících zemích šlo např. o
WÄRMEBRÜCKEN ATLAS für den Mauerwerksbau autorů Gerda Hausera a Horsta
Stiegela z roku 1990 [3] a jeho pokračování WÄRMEBRÜCKEN ATLAS für den
Holzbau z roku 1992 [4].
V ČR první katalog vznikl v roce 2002. Jednalo se o publikaci Stavební detaily
– Tepelné mosty, autor Ing. Roman Šubrt, Ing. Michal Volf vydanou nakladatelstvím
GRADA [5], která úzce navazovala na publikaci určenou pro širokou veřejnost [6] a
rozpracovávala ji.
Po této publikaci následovalo několik dalších katalogů vznikajících pod vedením
Ing. Šubrta [7], [8], Zároveň o tepelné mosty začali projevovat zájem výrobci
stavebních materiálů, kteří si následně vydávají svoje katalogy. Pravděpodobně první
v ČR vydala produktově zaměřený katalog tepelných mostů firma HELUZ. Dále
následovali ostatní výrobci jako Xella, Vienerberger, Rockwool, Lignopor, Isover, KM
Beta a další. Vlastní katalog tepelných mostů také vydalo Centrum pasivního domu,
které jej má k dispozici online jako placenou službu.
Většina výpočtů tepelných mostů byla prováděna jako stacionární výpočty a
většinou se jednalo o lineární tepelné mosty.
Výjimkou v tomto výčtu je dynamický výpočet tepelného mostu hmoždinkami
v zateplovacím systému, kde se zároveň jedná o bodový tepelný most. Výpočtů
bodových tepelných mostů je několik. Vzhledem k tomu, že se jedná o obtížné výpočty,
dochází u nich obvykle ke zjednodušování tvarů (někdy i k převodu bodového
tepelného mostu na lineární), které však vede k určitému zkreslování výsledků.
Z tohoto

pohledu

byl

zajímavý

výpočet

bodového

tepelného

mostu

nadkrokevním ocelovým nosníkem systému rockwool, který má šikmou stojinu a v ní
jsou oválné otvory. Ukázka z tohoto výpočtu je na obr. 2, reálný nadkrokevní nosník
pak na obr. 3.
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Obr. 2.

Vizualizace rozložení teplot při výpočtu tepelného mostu nadkrokevním
nosníkem Rockwool
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Obr. 3.

Foto nadkrokevního nosníku

Zajímavým příkladem řešení důsledků tepelných mostů je empirický pokyn pro
zedníky, a sice že dřevěný trám osazený ve zdivu má mít okolo sebe vzduchovou
dutinu tl. 2-3 cm. (Tím dojde ke kondenzaci vodní páry na zdivu a ta se nemůže
vzlínavostí šířit do dřevěného trámu. Tam, kde tato zásada nebyla dodržena, došlo
velmi rychle k uhnití zhlaví trámů.)
Hodnocení tepelných mostů se pomalu vyvíjí, od jejich zanedbávání, přes jejich
hodnocení zejména ve vztahu k riziku tvorby kondenzace na vnitřním povrchu
konstrukce až po současné hodnocení z pohledu energetiky budovy. Drobným
odklonem v tomto hodnocení je dynamický výpočet zabývající se nestacionárními
stavy, které mají vliv na lokální estetické projevy v exteriéru (tzv. dalmatinový efekt u
budov zateplovaných vnějším tepelně izolačním systémem) či lokální tvorbu
kondenzátu v interiéru při přerušovaném vytápění.
Při neustále se zvyšujícím tlaku na úspory energie je snaha tepelné mosty
minimalizovat. Výrobci stavebních materiálů tak vyvíjejí stavební materiály a
technologické postupy, které tvorbu tepelných mostů minimalizují. Teoreticky tak
vznikají velmi kvalitní stavby.
Avšak vlivem technologické nekázně, vlivem chyb v konstrukci a dalšími vlivy
vzniká mnoho tepelných mostů, které nejsou v projektech uvažovány a se kterými
energetické hodnocení nepočítá. Tyto tepelné mosty jsou obvykle zjištěny pouze
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tehdy, pokud způsobují problémy při užívání stavby. A tak, ačkoliv výrobci stavebních
materiálů se snaží o systémové řešení s minimalizacemi tepelných mostů, vlivem
technologie staveb a nedodržováním systémových řešení dochází k nadměrným
únikům tepla. Tyto úniky tepla zatím nejsou kvantifikovány. Pokud probíhá vyčíslení
velikosti zvýšení tepelných ztrát tepelnými mosty, tak se to vždy děje na základě
projektových podkladů pro stavbu.
Velkým problémem je také neřešení tepelných mostů vznikajících prostupem
nosné konstrukce tepelnou izolací. V současné době je tento problém velmi častý tam,
kde se jedná o skeletovou konstrukci s otevřenými parkovacími stáními v suterénu či
na terénu.
Tepelné mosty a tepelné vazby se v posledních několika letech staly velmi
diskutovaným tématem, o které se již zajímá i laická veřejnost. Obecně je známé, že
způsobují problémy a škody, ale zatím není obvyklé tyto škody jakkoliv vyčíslovat, a
tak jsou vnímány pouze jako hypotetické zhoršení vlastností stavby, které se obvykle
ani neřeší. Dodavatelé se je snaží bagatelizovat a stále se snaží i očividné vady
projevující se vznikem plísní svést na špatné větrání či užívání stavby. Nezřídka se
stává, že vše se snaží dodavatel odbýt tím, že jde o novou stavbu, která musí nejdříve
vyschnout.
Pro praxi chybí metodika vyjádření ceny škody vzniklé nepatřičným tepelným
mostem či tepelnou vazbou a finanční ohodnocování se děje obvykle pouze na
základě pocitů smluvních stran.
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4

Současný stav problematiky
Současný stav problematiky lze chápat z několika pohledů. Prvním je

ekonomické hodnocení poškození investic chybně realizovanými stavebními detaily
z pohledu vzniku nadměrných tepelných mostů a tepelných vazeb, druhým jsou
teoretická východiska vedení tepla a třetím pak znalost praktických projevů tepelných
mostů a tepelných vazeb. V následujících podkapitolách bude toto přehledně
rozebráno.

4.01

Teoretická východiska ekonomické stránky problematiky
Tepelné mosty a tepelné vazby se obvykle řeší hlavně z pohledu vlhkostního,

tedy především proto, aby nedocházelo na vnitřním povrchu konstrukce či uvnitř
konstrukce k nadměrné, nepřípustné kondenzaci vodní páry.
V několika posledních desetiletích také dochází k optimalizaci stavebních
detailů pro snížení potřeby tepla na vytápění. V zahraničí i v ČR vzniklo mnoho
publikací, které se této problematice věnují, např. [3], [4], [5], [7], [8], [9]. Této
problematice se věnuje i mnoho firemních publikací, které kvantifikují tepelné mosty a
tepelné vazby u jimi dodávaných výrobků či systémů řešení z pohledu tepelných ztrát.
Obvykle již nenásledují dopočty, které by vliv tepelných ztrát objektu již dopočítaly na
roční spotřebu tepla na vytápění, byť tyto výpočty jsou triviální. A nenásleduje ani další
krok, který by roční tepelné ztráty kvantifikoval v závislosti na ceně energie ve
finančních jednotkách. I zde je nutné podotknout, že se jedná o triviální výpočty a
určující je zde především cena energie potřebná na pokrytí tepelných ztrát.
Ekonomické výpočty se uplatňují zejména v soudní praxi, kdy vlivem chybně
zkonstruovaného či chybně provedeného detailu dochází ke kondenzaci vodní páry
s následujícím vznikem plísní či dokonce hniloby konstrukčního dřeva.
Ve stavebnictví se obvykle vyčíslují ceny nemovitostí. Toto vyčíslení je možné
provést různými způsoby. Prvním je nákladový, kdy se uvažuje pořizovací cena stavby.
Tu je možné zjistit podle ceníku cen stavebních prací (obvykle výpočtové programy
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vycházejí z cen stavebních prací určených Ústavem racionalizace ve stavebnictví
(např. výpočtové programy Callida, Kros a další), případně ceníkem agregovaných
cen, kdy ceníková položka obsahuje veškeré související práce. Zákon [10] hovoří
v § 2 o následujících možnostech ocenění:
a) Cena obvyklá, tedy cena, která by byla dosažena při prodejích stejného,
popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné
služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se
zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se
nepromítají

vlivy

mimořádných

okolností

trhu,

osobních

poměrů

prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.
b) Nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na
pořízení předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni
ocenění.
c) Výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně
dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných
podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry).
d) Porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se
stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je
jím též ocenění věci odvozením z ceny jiné funkčně související věci.
e) Oceňování podle jmenovité hodnoty, které vychází z částky, na kterou
předmět ocenění zní nebo která je jinak zřejmá.
f) Oceňování podle účetní hodnoty, které vychází ze způsobů oceňování
stanovených na základě předpisů o účetnictví.
g) Oceňování podle kurzové hodnoty, které vychází z ceny předmětu ocenění
zaznamenané ve stanoveném období na trhu.
h) Oceňování sjednanou cenou, kterou je cena předmětu ocenění sjednaná při
jeho prodeji, popřípadě cena odvozená ze sjednaných cen.
Ve stavební praxi při oceňování nemovitostí se obvykle postupuje v souladu
s příslušnou oceňovací vyhláškou, podle které je zjišťována cena na základě různých
koeficientů [11].
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Je potřeba postupovat v souladu s Občanským zákoníkem [12], který ve svém
znění říká mimo jiné toto:
§ 2926
Škoda na nemovité věci
Kdo, byť oprávněně provádí nebo zajišťuje práce, jimiž se jinému působí škoda
na nemovité věci, nebo jimiž se držba nemovité věci znemožní nebo podstatně ztíží,
nahradí škodu z toho vzniklou.
§ 2951
(1) Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné,
anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.
§ 2952
Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk).
Z uvedeného vyplývá, že poškozený má právo na náhradu škody. Problém je
však její vyčíslení, neboť doposud se nikdo škodou vzniklou chybně provedenými
stavebními detaily nezabýval. Obvykle se pouze řeší případy, kdy vzniklé tepelné
mosty způsobují závažný problém, a to obvykle pouze pokud se jedná o statickou
poruchu stavby.
Podrobněji se teorii oceňování nemovitostí věnuje v České republice Prof. Ing.
Albert Bradáč, DrSc. např. v publikaci [13]. Pochopitelně se oceňování nemovitostí a
podniků věnuje i různá zahraniční literatura, např. [14], či ve Švýcarsku vyšlá příručka
[15]. Všechno toto jsou však díla věnovaná nemovitostem jako celku, nikoliv škodě
vniklé chybou díla. Problematice oceňování nemovitostí ve Velké Británii se věnuje
tzv. Červená kniha [16].
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4.02

Teoretická východiska vedení tepla

4.02.1

Teplotní pole

Teplotním polem se rozumí prostor, v jehož každém místě je zcela určitá
teplota, za stacionárních podmínek konstantní, za nestacionárních časově proměnná.
Teplotní pole je skalární (není určen směr působení) a potenciální (nabývá konkrétní
velikosti). Teplotou T [K] se rozumí teplota určovaná podle zákonů termodynamiky a
lze ji určit jako míru kinetické energie pohybujících se částic hmoty.
Rovnice popisující teplotní pole
Rovnice popisující rozložení nestacionárního teplotního pole T(r,t) [K],
představují v podstatě zákon zachování energie, který je vyjádřen prvním zákonem
termodynamiky, např. [17], [18], [19].
(1)
∂T
div (λ grad T) = ρc ―― + ρcv.gradT - ωJ , ∀t ≥ 0
∂t
kde:

λ (r, ωV, p, T) měrná tepelná vodivost [W.m-1.K-1],
r

polohový vektor [m]

t

čas [s]

ωV

objemová vlhkost materiálu [–],

p

pórovitost materiálu [–],

ρ (r, T)

hustota [kg.m-3],

c (r, T)

měrná tepelná kapacita [J.kg-1.K-1],

v (r, t)

rychlost pohybu kontinua [m.s-1],
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wJ (r, T, t)

vývin tepla v objemové jednotce za jednotku času [W.m-3].

Pokud uvažujeme, že kontinuum je v klidu, lze rovnici napsat jako tzv.
Fourierovu rovnici:
(2)
∂T
div (λ grad T) = ρc ―― + - wJ, ∀t ≥ 0
∂t

Okrajové podmínky teplotního pole
Okrajové podmínky se používají na hranicích Γ nejčastěji ve tvaru:
•

Dirichletovy – (okrajové podmínky I. druhu)
T (Γ,t) = TΓ (Γ, t)

(3)

Tyto podmínky se užívají zejména tam, kde je hranice tvořena izotermou.
•

Neumannovy – (okrajové podmínky II. druhu)
Tyto podmínky představují bilanci tepelného toku s příslušnou hranicí.

λgradT = q

(4)

kde:
q (Γ, T, t)

hustota tepelného toku [W.m-2].

Homogenní podmínka (tedy q = 0) tohoto typu se používá např. při geometrické
symetrii.
•

Newtonovy – (okrajové podmínky III. druhu)
Tyto podmínky jsou lineární kombinací obou předchozích a zde představují

přestup tepla konvekcí do okolního prostředí o teplotě Text.
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(5)
∂T
-λ grad ―― = α(T – Text)
∂n
kde α (Γ, T, t) je součinitel přestupu tepla z jednoho prostředí do druhého
[W.m-2.K-1], který může být závislý i na mnoha dalších parametrech prostředí (např.
vlhkosti, rychlosti proudění atp.).
Odsud jako speciální případy lze vyjádřit:
zadanou teplotu povrchu α → ∞,
geometrickou symetrii
•

α = 0.

Stefan-Boltzmannův zákon – (okrajové podmínky IV. druhu)
Je jeden ze zákonů popisující šíření tepla zářením lze jej uvést jako:
(6)

∂T
-λ ―― = σC (T4 – T4 ext)
∂n
kde:
σ

Stefan–Boltzmannova konstanta (součinitel sálání černého tělesa)

σ = 5,670400 × 10-8 W.m-2.K-4,
C (Γ, T, t)

součinitel emisivity (0 ≤ C ≤ 1) [–]

Emisivita tělesa v obecném případě závisí na materiálu tělesa, na vlnové délce

λ [m], úhlu vyřazování φ (úhlu mezi normálou a osou zaměření) a na kvalitě a stavu
povrchu vyzařujícího tělesa.
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4.02.2

Tepelná vodivost

Tepelná vodivost (součinitel tepelné vodivosti) je základní charakteristika, která
určuje schopnost materiálu přenášet teplo vedením. Označuje se λ a má rozměr
W.m-1.K-1.
Tepelná vodivost je závislá na konkrétním chemickém složení, avšak i na
fyzikální struktuře. Mnoho materiálů obsahuje jisté množství vzduchových pórů a
tepelně izolační schopnosti těchto materiálů jsou silně závislé na poměru objemu
vzduchových pórů k objemu materiálu kostry. V praxi je tato situace složitější, neboť
kromě množství pórů je rozhodující také jejich velikost, rozmístění, tvar a otevřenost
pórového systému. Mimo to každý porézní materiál obsahuje obvykle i určité množství
vlhkosti. Pro srovnání: vzduch obsažený v pórech s velikostí do průměru 3 mm má
hodnotu měrné tepelné vodivosti λ < 0,03 W.m-1.K-1, avšak voda v klidovém stavu má
hodnotu měrné tepelné vodivosti λ ≈ 0,6 W.m-1.K-1, což je přibližně 20x větší hodnota.
Zjednodušeně lze hodnotu měrné tepelné vodivosti reálného (stavebního)
materiálu vyjádřit v jistém vlhkostním intervalu vztahem:

λ (ωv, p) = (1 – p) λm + ωv λw + (p – ωv) λa,

(7)

kde:
p

pórovitost materiálu [–],

ωv

objemová vlhkost materiálu [–],

λm

měrná tepelná vodivost materiálu [W.m-1.K-1],

λw

měrná tepelná vodivost vody [W.m-1.K-1],

λa

měrná tepelná vodivost vzduchu [W.m-1.K-1].
U vlhkosti materiálů se rozlišuje hmotnostní vlhkost ωm [–] a objemová vlhkost

ωv [–]. Hmotnostní vlhkost v procentech je dána vztahem:
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(8)
mv – ms
ωm = ――― 100 [%]
ms
kde:
mv

hmotnost vlhkého materiálu [kg],

ms

hmotnost suchého materiálu [kg],

a

objemová vlhkost v procentech je dána vztahem:
(9)

Vw
ωm = ―― 100 [%]
Vs
kde:
Vw

objem vody [m3],
objem suchého materiálu [m3].

Vs

Mezi objemovou a hmotnostní vlhkostí platí vztah:
(10)
1000
ωm = ――― ωv

ρs

(11)
ωv = 0,001 ωm ρs
kde:

ρs

hustota materiálu v suchém stavu [kg.m-3].
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Tyto teoretické hodnoty měrné tepelné vodivosti v praxi naráží také na to, že
stavební materiály a výrobky mají jistou výrobní toleranci. Proto spolu s tím, jak ve
stavební praxi roste význam co možná nejpřesnějšího definování konstrukce ze všech
hledisek (pevnost, izolační vlastnosti…) a tím i omezení konstrukce na co nejnižší
možnou míru při zachování požadovaných vlastností, roste zároveň i význam určení
tepelně technických vlastností relevantní výpočtové hodnoty součinitele tepelné
vodivosti všech materiálů, které jsou použity pro tepelnou izolaci budovy či její části.
U moderních staveb jsou výsledné parametry jednotlivých prvků, které tvoří obálku
budovy ovlivňovány zejména vlastnostmi použitých tepelných izolací.
V běžně používaných výpočtových modelech je tepelná vodivost zadávána jako
konstantní hodnota. Ve skutečnosti je však její hodnota závislá například na teplotě
(se vzrůstající teplotou se zlepšuje schopnost izolace vést teplo (minerální tepelná
izolace s deklarovanou hodnotou součinitele tepelné vodivosti λD = 0,035 W.m-1.K-1
může při teplotě 200 °C dosahovat λ ≥ 0,060 W.m-1.K-1) nebo (u většiny) stavebních
materiálů na vlhkosti, tloušťce materiálu atd. U některých druhů tepelných izolací může
být hodnota součinitele prostupu tepla odlišná (zanedbáme-li vliv teploty) v každém
bodu jejich řezu, například u izolačních desek vyráběných z extrudované
polystyrénové pěny (extrudovaný polystyren – XPS), ve kterých je struktura materiálu
od středu hustší směrem k vnějšímu povrchu desek.
Dle [20] se návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti stanoví
z deklarované tepelné vodivosti pro soubor podmínek, které odpovídají podmínkám
předpokládaného použití. Mezi možné vlivy patří:
a) průměrná provozní teplota společně s teplotou studeného a teplého povrchu,
b) průměrný předpokládaný obsah vlhkosti materiálu, který je v rovnovážném
stavu s definovanými podmínkami (teplota, relativní vlhkost vzduchu),
c) vliv stárnutí podle použití, pokud není zahrnut v deklarované hodnotě,
d) stlačení použité v aplikaci,
e) vliv vedení tepla v materiálu,
f) vliv tloušťky,
g) vliv otevřených spár,

METODIKA TEPELNĚ TECHNICKÉHO A EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ ZPŮSOBENÝCH
PROJEKTOVOU A TECHNOLOGICKOU NEKÁZNÍ

h) tepelné mosty (tepelné mosty, které jsou běžnou součástí izolačního systému,
např. distanční podložky), které jsou uvažovány hodnotou ∆λ.
Návrhová hodnota se získá buď:
•

z hodnot naměřených při podmínkách použití,

•

z deklarované hodnoty součinitele tepelné vodivosti převedené na podmínky podle
rovnice:
(12)

λu = λdF + ∆λ
kde:
(13)
F = F∆θ Fm Fa FC Fc Fd Fj
V konkrétních výpočtech je proto vždy nutné používat takovou hodnotu měrné
tepelné vodivosti, která co nejlépe vystihuje ten stav, který je pro hodnocení konstrukce
nejméně příznivý. Zde je nutné podotknout, že ve speciálních případech může být nižší
tepelná vodivost méně příznivým stavem. To v těch místech, kde potřebujeme
dosáhnout určité teploty a její nedosažení by mohlo způsobit negativní projev. V praxi
se používají různé hodnoty součinitele tepelné vodivosti:

λD

- deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti,

λ10

- naměřená hodnota součinitele tepelné vodivosti při střední teplotě 10 °C,

λk

- charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti,

λU

- výpočtová hodnota součinitele tepelné vodivosti,

λR

- výpočtová hodnota součinitele tepelné vodivosti podle německých norem.
Je nutné také upozornit na to, že je potřeba do tepelně technických výpočtů

dosazovat součinitel tepelné vodivosti získaný z relevantních informačních kanálů,
nejhodnověrnějším zdrojem jsou údaje udávané výrobcem získané měřením ve státní
akreditované laboratoři. Součinitelé tepelné vodivosti uváděné např. v knihovnách
různých výpočetních programů se mohou zásadně lišit od skutečných a výrobcem
uváděných tepelných vodivostí. Ve dvou konkrétních případech byl zjištěn rozdíl více
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jak 15 % mezi hodnotou uváděnou výrobcem a zjištěnou státní akreditovanou
laboratoří a hodnotou uváděnou v katalogu materiálů.
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti
Vlastnosti běžných typů průmyslově vyráběných tepelných izolací se hodnotí
v souladu s příslušnou harmonizovanou normou, například [21], [22], [23] a další.
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti je uváděna v ES Certifikátu shody,
ES Prohlášení o shodě, na štítku s označením CE umístěném na materiálu nebo na
obalu materiálu a obvykle v technických listech vydávaných výrobcem nebo
distributorem.
Podle těchto norem je pro každý výrobek stanovena deklarovaná hodnota
součinitele tepelné vodivosti. Ta musí být uváděna jako statisticky garantovaná mezní
hodnota, představující nejméně 90 % výroby stanovená, s 90% pravděpodobností, je
rovna hodnotě λ90/90 zaokrouhlené nahoru na nejbližší 0,001 W.m-1.K-1.
(14)
n

λ90/90 = λmean + k · sλ

sλ =

∑ (λ

i

− λ mean ) 2

i =1

n −1

Kde:

λmean aritmetický průměr výsledků zkoušek (10 až 2000 výsledků zkoušek),
k

činitel pro jednostranný 90 % toleranční interval s 90 % konfidenční úrovní,

sλ

odhad směrodatné odchylky součinitele tepelné vodivosti,

n

počet naměřených hodnot.
V příloze D v [21] je uveden příklad stanovení deklarované hodnoty součinitele

tepelné vodivosti pro 14 výsledků měření kde:

λmean = 0,0401 W.m-1.K-1,
k = 1,90 (hodnota pro příslušný počet měření z tabulky uvedené v [21],
sλ = 0,00166,

λ90/90 = 0,0433 W.m-1.K-1,
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λD = 0,044 W.m-1.K-1.
U konkrétních typů tepelných izolací se rozdíl mezi aritmetickým průměrem
výsledků zkoušek λmean a deklarovanou hodnotou λD může od uvedeného příkladu lišit.
Naměřená hodnota součinitele tepelné vodivosti

λ10 je hodnota součinitele tepelné vodivosti naměřená při střední teplotě 10 °C
(± 0,3 °C). Postup měření je opět stanoven v příslušné normě. Nejprve se vzorek
(pokud není stanoveno jinak) uloží po dobu minimálně 6 hodin před začátkem zkoušky
do prostředí s teplotou 23 °C ± 2 °C o relativní vlhkosti vzduchu 50 %, viz např. [24],
[25].
Charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti

λk je hodnota součinitele tepelné vodivosti odvozená pro charakteristickou
hmotnostní vlhkost u23/80 (teplota vzduchu 23 °C (± 2 °C) a relativní vlhkost φa 80 %
(± 3 %).
Tento součinitel tepelné vodivosti je výchozí pro stanovení návrhové hodnoty
součinitele tepelné vodivosti λU postupem podle [26] nebo dle [27]. Stanovení správné
hodnoty λk je tedy rozhodující pro správné stanovení výpočtové hodnoty součinitele
tepelné vodivosti.

λk se stanoví postupem podle [28]. Lze jí také určit z tabulky A1 v [26], kde je
uvedena pro obvyklé stavební materiály.
V [28] je λk definována jako hodnota statisticky vyhodnocená z hodnot
naměřených v návaznosti na hodnoty veličin určujících vlastností pro stanovenou
charakteristickou hmotnostní vlhkost ωmk tak, aby zahrnovala variabilitu způsobenou
v procesu výroby. Charakteristická hmotnostní vlhkost ωmk je sorpční vlhkost materiálu
při θa = 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu φa = 80 %.
Výpočtová hodnota součinitele tepelné vodivosti

λU je návrhová (výpočtová) hodnota součinitele tepelné vodivosti. Jejími
určujícími vlastnostmi jsou zejména vlhkost, objemová hmotnost a střední teplota.
Stanovuje se podle závazné [26], může se však stanovit i dle [27].
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Zde je nutné upozornit na fakt, že v některých případech je nutné stanovit tuto
návrhovou hodnotu součinitele tepelné vodivosti „obráceně“, tedy čím je nižší tepelná
vodivost, tím je její hodnota příznivější. To platí v těch místech, kdy je potřeba splnit
požadavek na nejnižší povrchovou teplotu. Typicky půjde např. o rohy stavby, kouty,
ale také např. parapety či ostění oken.
Výpočtová (návrhová) hodnota součinitele tepelné vodivosti λu se stanovuje
podle [26]. Jejími určujícími vlastnostmi jsou zejména vlhkost, objemová hmotnost a
střední teplota. Vypočte se takto:
A) Pro vnitřní konstrukce bez kondenzace vodní páry ve styku s prostředím
pvi ≤ 1491 Pa platí:

λu = λk

(15)

B) Pro vnitřní konstrukce s nebo bez kondenzace vodní páry ve styku s prostředím
pvi > 1491 Pa a pro vnější konstrukce platí:

λu = λk·[1+z1·Zu·(z2+z3)]

(16)

kde:
Zu

je vlhkostní součinitel materiálu,

z1

je součinitel vnitřního prostředí pro vnitřní konstrukce, kde dochází ke
kondenzaci vodní páry,

z2

je součinitel materiálu,

z3

je součinitel způsobu zabudování materiálu / výrobku do stavební
konstrukce.

Součinitelé z1, z2, z3, Zu jsou pro některé materiály dány tabulkami v normě, byly
však odvozeny experimentálně, a proto lze tvrdit, že u každé tepelné izolace, která se
bude od jiné lišit např. hydrofobizací, mohou být mírně odlišné.
C) Pro vnitřní i vnější stavební konstrukce, pro okamžitou hmotnostní vlhkost
materiálu uexp ve stavební konstrukci, nebo odhadnutou hodnotu návrhové
vlhkosti stavebního materiálu uu, v % platí:

λu = λk·(1+z1·Zu·z23)

(17)
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kde:
Zu

je vlhkostní součinitel materiálu,

z1

je součinitel vnitřního prostředí pro vnitřní konstrukce, kde dochází ke
kondenzaci vodní páry,

z23

je sdružený součinitel podmínek působení (součinitel materiálu a způsobu
zabudování materiálu ve stavební konstrukci), který se stanoví ze vztahu:

z23 = uexp - u23/80, popř. z23 = uu - u23/80

(18,19)

kde:
uexp je okamžitá hodnota hmotnostní vlhkosti stavebního materiálu
odebraná ze stavební konstrukce v %,
u23/80 je charakteristická hmotnostní vlhkost v %,
uu

je odhad návrhové hodnoty hmotnostní vlhkosti v %.
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Výsek z tabulky A.1 ČSN 73 0540-3 [26], kde jsou uvedeny vlhkostní
součinitele Zu a zároveň součinitele materiálu z2

Vlhkostní součinitel
materiálu

Součinitel tepelné
vodivosti

Součinitel tepelné
vodivosti

2

Návrhové

Hmotnostní vlhkost

1

Charakteristické
Součinitel difuzní vodivosti
páry, suchý

ρdn kg/m3

u23/80
%

Zu
-

λk

λu

-

δ.109
s

W/(m.K)

W/(m.K)

4

4a

5

6

7

8

Suchý/mokrý faktor
difuzního odporu

Objemová hmotnost
v suchém stavu

Normové

Materiál

Položka

Hodnoty

Měrná tepelná kapacita
v suchém stavu

Tabulka 1.

cdn
J/(kg.K)

µn,d/µn,d

3

7 Tepelně izolační výrobky z pěnových plastů průmysl. vyráběné (EPS, XPS,
PUR, RF)
do roku 2003

Z2 = 4,0

7.1

Polystyren
pěnový,
EPS,
ČSN 64 3510

1.2

- 10

2,5

0,05

0,051

1.3

- 20

2,0

0,043

0,044

1.4

- 30

0,6

0,038

0,039

1.5

- 40

0,036

0,037

1.6

- 50

0,036

0,037

1.7

- 60

0,038

0,039

7.2

Polystyren
vytlačovaný - XPS

0,034

0,034

1270

2060

40-67

100

0,00470,002

0,002

0,0019

0,0008

po roce 2003

Z2 = 4,0

7.6

Polystyren
pěnový,
EPS,
ČSN EN 13163

6.1

- 15

12-30

0,4

0,043

0,044

6.2

- 15 - 20

20-50

0,4

0,039

0,040

6.3

- 20 - 25

30-70

0,4

0,037

0,038

6.4

- 25 - 30

40-80

0,3

0,035

0,035

6.5

- 30 - 35

45-100

0,3

0,033

0,033

1270

0,002
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δ.109
s

u23/80
%

Zu
-

W/(m.K)

λk

Souč.
tep.
vodivosti

Souč.
tep.
vodivosti

-

Vlhkost.
souči.
materiálu

µn,d/µn,d

Hmotnostní
vlhkost

cdn
J/(kg.K)

Souč. dif. vod.
páry, suchý

Měrná
tep.
kapacita v s.
stavu

ρdn kg/m3

Suchý/mokrý
f. dif. odp.

Obj.
hm.
v suchém
stavu

Výsek z tabulky A.1 ČSN 73 0540-3 [26], kde jsou uvedeny vlhkostní
součinitele Zu a zároveň součinitele materiálu z2 - pokračování

Materiál

Položka

Tabulka 2.

λu

W/(m.K)

1
2
3
4
4a
5
6
7
8
8 Tepelně izolační výrobky z minerální vlny průmyslově vyráběné (MW) - s
převážně podélnou orientací vláken
do roku 2003
8.1
Výrobky
z 880
minerální vlny
MW ČSN 72 7311,
ČSN 727312
1.1
-100
1.2
-200
1.3
-300
8.2
Výrobky
z 1150
minerální vlny
(MW), lisované
2.1
-150
2.2
-250
2.3
-350
2.4
-450
2.5
-500
8.3
Výrobky
ze 940
skleněné
vlny,
nyní MW
-15
-35
po roce 2003
8.4
Výrobky
z 880-1150
minerální vlny
(MW) ČSN EN
13162
4.1
-50
4.2
-75
4.3
-100
4.4
-125
4.5
-150

Z2 = 2,0
1,1-3

5-12

2,5

0,170,063

0,0380,016

0,075

12-5

<2

0,065
0,075
0,080

0,044
0,048
0,058

0,056
0,064
0,079

0,016
0,020
0,008
0,023
0,029

0,089
0,072
0,052
0,066
0,078

0,095
0,079
0,054
0,073
0,088

0,002
0,013

0,042
0,046
Z2 = 2,0

0,046
0,050

0,019
0,017
0,020
0,035
0,045

0,039
0,037
0,039
0,041
0,043

0,041
0,039
0,041
0,045
0,049

2-4

>1

<1
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Tabulka 3.

Tabulka A.7 ČSN 73 0540-3 [26] – Součinitel vnitřního prostředí z1

Položka

Typ konstrukce

Částečný tlak vodní páry vnitřního
vzduchu pvi
≤ 1491 Pa > 1491 Pa ≤ 1988 Pa > 1988 Pa

1
1

2
Vnitřní konstrukce, kde nedochází ke
kondenzaci vodní páry uvnitř
konstrukce

2.1

Vnější konstrukce

2.2

Vnitřní konstrukce, kde dochází ke
kondenzaci vodní páry uvnitř
konstrukce

Tabulka 4.

3

4

5

0,0

1,0

1,2

1,0

1,5

2,0

Tabulka A.8 ČSN 73 0540-3 [26] – Součinitel materiálu z2

Položka Výrobek, materiál
1
1

z2
2

3

Beton / lehký beton / beton s pórovitým kamenivem / pórobeton, s objemovou
hmotností v suchém stavu v kg/m3
1.1

ρd > 1400

0,1

1.2

1400 ≥ ρd > 1200

0,7

1.3

1200 ≥ ρd > 1000

1,5

1.4

1000 ≥ ρd > 700

1,3

1.5

700 ≥ ρd

2,2

2

Malty / maltové směsi pro zdění, omítky nelehčené

0,1

3

Omítky lehčené, tepelně izolační na silikátové bázi, výrobky z perlitu (EPB)

2,5

4

Tepelně izolační výrobky z minerální vlny (MW) uváděné na trh v ČR
4.1

do roku 2003

4,0

4.2

po roce 2003

2,0

5

Tepelně izolační výrobky z pěnových plastů, např. pěnový polystyren (EPS), vytlačovaný
polystyren (XPS), tvrdá polyuretanová pěna (PUR), fenolické pěny (PF), uváděné na trh
5.1

před rokem 2003

4,0

5.2

po roce 2003

2,0

6

7

Tepelně izolační výrobky z pěnového skla (CG), uváděné na trh
6.1

před rokem 2003

4,0

6.2

po roce 2003

0,0

Materiály na bázi azbestu, nebo s a s jeho přísadou

0,5
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pokračování tabulky 4
Položka Výrobek, materiál
1
8

z2
2

3

Dřevo, výrobky ze dřeva, na bázi dřeva, např. z dřevité vlny (WW), dřevovláknité výrobky
(WF), cementotřískové desky, výrobky z expandovaného korku (ICB), s objemovou
hmotností v suchém stavu
8.1

ρd < 800 kg/m3

3,0

8.2

ρd ≥ 800 kg/m3

4,0

9

Materiály na bázi sádry, sádrokarton apod.

4,0

10

Sypké materiály

1,0

11

Zeminy

1,5

12

Pálený keramický střep nelehčený (původní výroby)

0,7

13

Plasty hutné, tuhé (nepěněné), sklo a materiály hutné výše neuvedené

0,0

Tabulka 5.

Tabulka A.9 ČSN 73 0540-3 [26] – Součinitel způsobu zabudování
materiálu z3

Položka Způsob zabudování materiálu s vlhkostním součinitelem Zu
1

2

z3
3

1 Vnitřní konstrukce pro Zu > 0
1.1

V konstrukci dochází ke kondenzaci vodní páry

2,2

1.2

V konstrukci nedochází ke kondenzaci vodní páry

0,0

2 Vnější konstrukce svislé, pro Zu > 0
2.1.

V konstrukci dochází ke kondenzaci vodní páry při splnění podmínky aktivní celoroční
bilance kondenzace a vypařování vodní páry

2.1.1

materiál není v přímém styku s povětrnostními vlivy

2,2

2.1.2

materiál je v přímém styku s povětrnostními vlivy (např. vnější omítka)

3,0

2.1.3

v konstrukci, kde nedochází ke kondenzaci vodní páry, zvláště pak u vnějších
0,5
konstrukcí s otevřenou větranou vzduchovou dutinou

3 Vnější vodorovné a šikmé střešní konstrukce svislé, pro Zu > 0
3.1

V konstrukci dochází ke kondenzaci vodní páry při splnění podmínky aktivní celoroční
3,0
bilance kondenzace a vypařování vodní páry

3.2

V konstrukci nedochází ke kondenzaci vodní páry, zvláště pak u vnějších konstrukcí s
1,0
otevřenou větranou vzduchovou dutinou

4 Pro všechny konstrukce, pro Zu = 0
4.1

Bez ohledu na druh konstrukce

0,0

strana 29

DISERTAČNÍ PRÁCE ING. ROMANA ŠUBRTA

Dle [27] se pak přepočet součinitele tepelné vodivosti λ přepočítává dle vzorce:

λ2 = λ1 FT Fm Fa

(20)

Přičemž FT je převodní faktor pro teplotu a
FT je = efT (T1 - T2),

(21)

kde:
fT je převodní součinitel,
T1 je teplota prvního souboru podmínek,
T2 je teplota druhého souboru podmínek.
Dle [27] není vliv teploty podstatný, a proto může být zanedbán. (To
samozřejmě platí v rozmezí běžných teplot, tedy od ±0 °C do +30 °C.)
Fm je převodní faktor pro vlhkost a platí pro hmotnostní vlhkost:
Fm = efu (u2 – u1),

(22)

kde:
fu je převodní součinitel pro hmotnostní vlhkost,
u1 hmotností vlhkost v prvním souboru podmínek,
u2 hmotností vlhkost v druhém souboru podmínek.
Nebo pro objemovou vlhkost a platí pro hmotnostní vlhkost:
Fm = efψ (ψ2 – ψ1),
kde fψ je převodní součinitel pro objemovou vlhkost,

ψ1 objemová vlhkost v prvním souboru podmínek,
ψ2 objemová vlhkost v druhém souboru podmínek.

(23)
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Tabulka 6.

Tabulka 4 ČSN EN ISO 10456 [27] – Vlhkostní vlastnosti a měrná
tepelná kapacita tepelně izolačních materiálů (výsek)

Obsah vlhkosti
objemová
při 23 °C, 50 %
hmotnost
RHa
Materiál
ρ
kg/m3

u
kg/kg

ψ
m3/m3

Obsah vlhkosti
při 23 °C, 80 %
RHa
u
kg/kg

ψ
m3/m3

Převodní součinitel tb
Hmotnostní
vlhkost
u
kg/kg

fu

Objemov
á vlhkost

ψ

fψ

Faktor difuzního
odporu µ

Měrná
tepelná
kapacita

suchá
miska

mokrá
miska

cρ
J/(kg.K)

60

60

1540

150

150

1450

1

1

1030

m3/m3

Pěnový
10-50
0
0
< 0,10
4
polystyren
Extrudovaný
20-65
0
0
< 0,10
2,5
polystyren
Minerální vlna 10-200
0
0
< 0,15
4c
Pozn. (parafrázováno):
a
viz bod 8.2 normy (neplatí pro zvýšenou vlhkost…)
b
vliv přenosu hmoty vodou a vliv změny fáze vody nejsou zahrnuty.
c
údaje nejsou platné, pokud se může vyskytnout stálý přísun vlhkosti na teplé straně izolace

Přičemž Fa je převodní faktor stárnutí. Vzhledem k tomu, že tento faktor je velmi
složitý, není v normě uveden způsob výpočtu, pouze se v normě říká, že pokud je
v deklarovaném součiniteli tepelné vodivosti stárnutí započteno, nemusí se
započítávat vliv stárnutí.
Hodnota součinitele tepelné vodivosti podle německých norem DIN
V starší technické dokumentaci, zejména u německých výrobků, je občas také
uváděna hodnota součinitele tepelné vodivosti λR. Zjednodušeně lze tuto hodnotu
popsat jako aritmetický průměr laboratorně naměřených výsledků zaokrouhlených
nahoru na nejbližší 0,005 W/(m.K).

4.02.3

Zjednodušení

výpočtů

používané

v tepelné

technice

ve

stavební praxi
Tepelně technické výpočty ve stavební praxi se postupně vyvíjely tak, jak to
vyžadovala stavební praxe. První tepelně technické výpočty potřebné pro navrhování
otopného systému vycházely z empirických hodnot a vycházelo se z velikosti
obestavěného prostoru. Později se začaly používat přesnější výpočty, kde se počítal
součinitel prostupu tepla jednotlivými konstrukcemi a přidávala se přirážka 10 % na
vliv tepelných mostů. Vynásobením plochy, součinitele tepelné vodivosti a rozdílu
teplot se získala tzv. tepelná ztráta, tedy velikost tepelného toku z objektu do exteriéru.
Tyto všechny výpočty byly stacionární, tedy předpokládalo se, že teplota v interiéru

strana 31

DISERTAČNÍ PRÁCE ING. ROMANA ŠUBRTA

i v exteriéru je konstantní a jedná se o ustálený teplotní stav. Zároveň se vždy počítalo
s jednorozměrným vedením tepla. Používáním větších tepelných izolací se zjistilo, že
u objektu s masivními tepelnými izolacemi mají velký význam tepelné mosty, jejich vliv
stoupá s kvalitou tepelných izolaci v ploše konstrukce. Kvantifikaci tepelných mostů je
již nutné provádět výpočty ve dvou, popřípadě ve troj rozměrném výpočtovém modelu,
kde se simuluje vedení tepla. Stále se však jedná o stacionární výpočty v ustáleném
teplotním stavu. Nejpřesnější výpočty by vznikaly tak, že by se celý objekt namodeloval
v trojrozměrném systému a následně by se kvantifikovaly tepelné toky. Tento způsob
výpočtu by však byl velice náročný. Nejprve by bylo nutné modelovat celý objekt a
následně by musel být proveden výpočet na velmi výkonném počítači. Toto je však
nereálné, a tak se objekt modeluje jako soustava rovných ploch, kde probíhá vedení
tepla pouze v jednom směru a k tomuto se přičítá vliv tepelných mostů.
Pro zpřesnění výpočtů a pro zjištění, jak se stavba skutečně teplotně chová, je
však nutné pokračovat a věnovat se vedení tepla v neustáleném teplotní stavu. Tato
potřeba vznikla zejména proto, že se začal používat kontaktní zateplovací systém
(ETICS), který je složen z mohutné tepelné izolace a na povrchu velmi slabé, málo
hmotné vrstvy vnější povrchové úpravy. Pokud se použila tepelná izolace o tloušťce
160 mm a více, tak se na povrchu při určitém počasí začaly objevovat v místech
hmoždinek

skvrny.

Toto

vykreslování

hmoždinek

vysvětlovali

někteří

jako

elektrostatický vliv, ovšem modelování hmoždinky v zateplovacím systému a výpočet
vedení tepla v neustáleném stavu ukázal, že jde o vliv akumulačních schopností
hmoždinky a zesílené vrstvy povrchové úpravy v tomto místě.

4.03

Vliv tepelných mostů na kvalitu konstrukce
Tepelné mosty způsobují, dle své velikosti a charakteru, různé možné problémy.

Ty lze rozdělit na několik typů:
•

způsobující pouze energetické ztráty (zvýšení tepelného toku skrz konstrukci),

•

napadající stabilitu konstrukce (zvýšená vlhkost a následná hniloba dřeva,
koroze…),

•

ovlivňující vnitřní prostředí (povrchová kondenzace, vznik plísní…).
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4.03.1

Vliv tepelných mostů z pohledu tepelných ztrát

Při výpočtu energetické náročnosti budov podle již neplatné normy [29], se
zvyšoval vypočtený součinitel prostupu tepla přenásobením koeficientem 1,1. Šlo tedy
o zvýšení průměrného součinitele prostupu tepla o 10 %, což v době, kdy byla norma
tvořena, znamenalo zvýšení přibližně o 0,15 W/(m2.K). V [30] je pak uvedena přirážka
na tepelné mosty i tepelné vazby nikoliv procentuálně, ale pevně stanoveným
zhoršením součinitele prostupu tepla U nebo průměrného součinitele prostupu tepla
Uem o hodnotu v závislosti na kvalitě stavby takto:
a) tepelné mosty (dle [30]):
Pro konstrukce se shodným zastoupením tepelných mostů lze obdobně
zpracovat katalog hodnot Σ∆ Utbk,j, který lze využívat pro přibližné výpočty ze vztahu
(B.1). Obvykle platí:
– konstrukce

téměř bez

teplených

mostů

(úspěšně

optimalizované

řešení)

opakované

řešení)

standardní

řešení)

Σ∆Utbk,j ≈ 0,02 W/(m2·K),
– konstrukce

s

mírnými

tepelnými

mosty

(typové

či

Σ∆Utbk,j ≈ 0,05 W/(m2·K),
– konstrukce

s

běžnými

tepelnými

mosty

(dříve

Σ∆Utbk,j ≈ 0,10 W/(m2·K),
– konstrukce

s

výraznými

tepelnými

mosty

(zanedbané

řešení)

Σ∆Utbk,j ≈ 0,15 W/(m2·K), a více.
b) tepelné vazby (dle [30]):
Pro konstrukce se shodným zastoupením tepelných vazeb na navazující
konstrukce lze zpracovat katalog hodnot ∆Utb, který lze využívat pro přibližné výpočty
ze vztahu (B.33). Obvykle platí:
– konstrukce

s

důsledně

optimalizovanými

∆Utb ≈ 0,02 W/(m2·K),
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– konstrukce

s

mírnými

tepelnými

vazbami

(typové

či opakované

řešení)

∆Utb ≈ 0,05 W/(m2·K),
– konstrukce

s

běžnými

tepelnými

vazbami

(dříve

standardní

řešení)

∆Utb ≈ 0,10 W/(m2·K),
– konstrukce

s

výraznými

tepelnými

vazbami

(zanedbané

řešení)

∆Utb ≈ 0,20 W/(m2·K), a více.
Přitom pokud se provádí energetické hodnocení stavby, tedy když se vystavuje
Průkaz energetické náročnosti budovy, obvykle se tepelné mosty v konstrukci vůbec
nezohledňují (pokud se nejedná o systémové tepelné mosty, např. krokvemi vloženými
do tepelné izolace) a pro tepelné vazby se ve výpočtech obvykle používá referenční
hodnota přirážky na tepelné vazby, která je ∆Utb ≈ 0,02 W/(m2·K). Ta je ve většině
případů nedostatečná, resp. nezobrazuje reálný stav stavby.

4.03.2

Vliv tepelných mostů z pohledu kvalitu stavby

Tepelné mosty se obvykle detekují termovizí. Mohou být různého charakteru a
lze je různě třídit. Základní třídění je na konduktivní a konvektivní. Konvektivní se
obvykle neoznačují jako tepelné mosty, ale spíše se podávají jako otázka
vzduchotěsnosti budovy. Jsou to však klasické tepelné mosty, kde dochází mimo
zvýšeného transportu tepla i ke zvýšenému transportu vlhkosti. Tím se stávají
nebezpečnějšími, neboť v nich může docházet ke kondenzaci vodní páry s následnými
problémy skrytými uvnitř konstrukce. Měření vzduchotěsnosti budovy je poměrně
jednoduché a v posledních několika letech v ČR velmi časté. Existuje však ještě
možnost, že dochází k proudění vzduchu z exteriéru mezi tepelnou izolaci a
povrchovou vrstvou v interiéru, popř. že dochází k částečnému proudění vzduchu
z exteriéru do povrchové části tepelné izolace. Tato závada je blower door testem
neměřitelná, neboť nedochází k pronikání vnějšího vzduchu do interiéru a naopak. Na
obr. 4 je termogram patrně prvního měření vzduchotěsnosti v ČR, kde je mimo míst,
kde proniká vnější vzduch do interiéru i patrné místo, kde dochází k zafukování
studeného vzduchu z exteriéru mezi tepelnou izolaci a sádrokarton (deska
sádrokartonu s termospotem 3).
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Obr. 4.

Termogram z měření vzduchotěsnosti provedené autorem v roce 1999

IR - I0004500.026
20,6 °C

2

20
1

18
16

3

14
12,9
11.02.99 17:57:21
Zjišťování, zda nedochází k provětrávání konstrukce je obtížné, neboť není
možné simulovat vítr a určit jeho směr, takže je nutné čekat na vhodné počasí a za
něho provádět měření. Na obr. 5 jsou patrná místa, kde dochází k vnějším projevům
konvekce teplého vzduchu. Na obr. 6 je pak termogram z půdní vestavby, kde je opět
patrné proudění vzduchu mezi sádrokartonem a tepelnou izolací.
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Obr. 5.

Termogram provedený autorem s patrnými místy proudění teplého vzduchu
z objektu do exteriéru

Obr. 6.

Termogram půdní vestavby provedený autorem, u které dochází
k profukování exteriérového vzduchu mezi sádrokartonem a tepelnou izolací

Konduktivních tepelných mostů může být celá řada a lze je třídit podle tvaru,
místa výskytu, nahodilosti či systematičnosti. Mohou být vzniklé vlivem konstrukčního
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řešení, nedbalosti či nedodržení technologie, záměnou materiálů, nevhodného
konstrukčního řešení a mnoho dalšího.
Níže na obr. 7 až 11 jsou některé termogramy provedené autorem různých
tepelných mostů, případně fotografie zkoumaného místa.
Obr. 7.

Termogram střechy 2 panelových domů provedený autorem s viditelnými
kotvami
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Obr. 8.

Termogram střechy panelového domu s viditelným tepelným mostem
spárami mezi deskami tepelné izolace

Obr. 9.

Fotografie spar mezi deskami tepelné izolace na ploché střeše
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Obr. 10. Termogram šikmé střechy
vynechání tepelné izolace

z interiéru

v podkroví

s patrným místem
22.7 °C

22

21

20

19

18

17

16
15.7

Obr. 11. Termogram stropu v půdní vestavbě s patrnými tepelnými mosty nosníky a
zafukováním vzduchu z exteriéru.
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5

Cíle práce
Cílem práce je na základě praktických příkladů zjistit možnosti ekonomického

hodnocení chybně provedených či navržených stavebních detailů z pohledu vlivu na
tepelnou ochranu budov a navrhnout metodiku ekonomického hodnocení škod.
V závěru budou definovány možnosti vyčíslení škody vzniklé chybným postupem při
návrhu či realizaci stavebních detailů provázených nadměrnými tepelnými mosty.
Tímto vyčíslováním škody a zejména metodou vyčíslování škody na základě
skutečných tepelných mostů či tepelných vazeb se, dle zjištění, zatím nikdo nezabýval.
Pro zjištění hodnoty vzniklé škody je potřeba zjistit její ocenění, neboť v [12] se
v § 492 uvádí, že hodnota věci, lze-li ji vyjádřit v penězích, je její cena. Cena věci se
určí jako cena obvyklá, ledaže je něco jiného ujednáno nebo stanoveno zákonem. Dále
je tedy nutné postupovat dle [10], kde jsou uvedeny následující možnosti stanovení
ceny:
1) cena obvyklá – cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě
obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém
obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění,
2) nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení
předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění,
3) výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně
dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek
obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry),
4) porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo
obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci
odvozením z ceny jiné funkčně související věci,
5) oceňování podle jmenovité hodnoty, které vychází z částky, na kterou předmět
ocenění zní nebo která je jinak zřejmá,
6) oceňování podle účetní hodnoty, které vychází ze způsobů oceňování stanovených
na základě předpisů o účetnictví,
7) oceňování podle kurzové hodnoty, které vychází z ceny předmětu ocenění
zaznamenané ve stanoveném období na trhu,
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8) oceňování sjednanou cenou, kterou je cena předmětu ocenění sjednaná při jeho
prodeji, popřípadě cena odvozená ze sjednaných cen.
Věnujme se nyní postupně jednotlivým metodám zjišťování ceny a jeho
vhodnosti na hodnocení škod vzniklých nesprávným provedením stavebních detailů
s nadměrným únikem tepla.
Ad 1. Cena obvyklá
Tento způsob není možné realizovat, neboť není stanovená obvyklá cena a není
ji možno jakkoliv získat.
Ad 2. Nákladový způsob
Tento způsob by se mohl zdát jako přijatelnější, převedeno do hodnocení ceny
nevhodného provedení stavebního detailu jde o úspory nákladů na stavbu. Tímto
způsobem lze také stanovit ceníkové náklady na uvedení stavebního detailu do
plánovaného stavu či do stavu, který měl dle požadavků na stavby nastat.
Ad 3. Výnosový způsob
Opět je nutné mírně pootočit význam slov a nepůjde v tomto případě o výnosy
z úspor, ale naopak o provozní náklady vyvolané nevhodným provedením, tedy
vzniklou ztrátou. Zde se však naráží na klasický problém hodnocení v čase. Nejprve
je nutné stanovit okrajové podmínky, v tomto případě pak diskont (cena peněz) a roční
zvyšování nákladů. Jde o velice diskutované hodnoty, neboť oboje se odvíjí jak od
ekonomických, tak i politických vlivů. Z minulosti známe diskont v rozmezí od 0 do 12
i více %, meziroční zvýšení cen energie bylo v době nastupující krize dokonce i
záporné. Dlouhodobě se však oba údaje pohybují mezi 2 a 5 %. Pro jednoduchost
zvolme tedy obě hodnoty stejné (i když to s největší pravděpodobností dlouhodobě
nebude platit). Tím jsme odstranili část problematických vstupních údajů. Neméně
důležité je však zvolit dobu hodnocení. Vzhledem k tomu, že jde o stavební detaily,
tedy materiály a konstrukce plně zabudované, je možné obvykle volit délku v délce
životnosti stavby. U vnějších konstrukcí, jako je např. dodatečné zateplení ETICS nebo
odvětrávanou fasádou je potřeba volit životnost kratší. Tímto tvrzením jsme však příliš
nepokročili, neboť nikde není stanovena životnost stavby. Zde lze vycházet
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z empirických hodnot, které dle [13] asi jako první na našem území stanovil p. Kusýn
v roce 1892 tak, jak je uvedeno v tabulce 7.
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Tabulka 7.

Tabulka životnosti jednotlivých staveb a konstrukcí dle jejich
provedení dle p. Kusýna [13]
životnost
[let]

Druh stavby/konstrukce
Budovy monumentální s tvrdou krytinou, výhradně z nejlepšího materiálu
vystavěné

300

Obytná stavení lepšího druhu s tvrdou krytinou v uzavřených městech,
dobře založená s obyčejnou hloubkou traktu a s obyčejnými konstrukcemi
stropu

250

Školní budovy s tvrdou krytinou ve velkých uzavřených městech, dobře
založené, z nejlepšího materiálu

250

Obytná stavení středního druhu (obyčejné domy činžovní), s tvrdou
krytinou v uzavřených městech

200

Obytná stavení obyčejného druhu s tvrdou krytinou v uzavřených
městech

175

Obytná stavení zděná s tvrdou krytinou v podhorských městech

120

Selská obytná stavení zděná s tvrdou krytinou

130

Selská obytná stavení zděná z nepálených cihel (vepřovic), s tvrdou
krytinou

90

Stodoly zděné z kamene nebo z cihel, tvrdá krytina

150

Stodoly na zděných pilířích s prkennými stěnami, tvrdá krytina

120

Kolny zděné pro vozy a hospodářské náčiní, tvrdá krytina

140

Sýpky zděné s tvrdou krytinou

175

Stáje a konírny zděné, klenuté, s tvrdou krytinou

130

Stáje a konírny zděné s povalovými nebo prkennými stropy s mazanicí,
tvrdá krytina

80

Chlévy a kurníky zděné s tvrdou krytinou

50

Záchody zděné, volně stojící, s tvrdou krytinou

40

Záchody dřevěné, volně stojící, s měkkou krytinou

15

Zdi ohradní tlusté, kryté taškami nebo břidlicí

150

Ploty dřevěné

15

Tovární budovy zděné s tvrdou krytinou

50 – 100
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Později byly tyto doby předpokládané životnosti zkráceny, např. dle [13]
Kovařovič a Popper v roce 1935 uvádí předpokládané životnosti uvedené v tabulce 8.

Tabulka 8.

Tabulka předpokládané životnosti staveb a konstrukcí dle jejich
provedení dle Kovařoviče a Poppera [13]

Druh stavby/konstrukce

životnost
[let]

Veřejné, budovy při velmi dobrém, masivním provedení

200 – 400

Obytné budovy a obchodní domy: - při normálním provedení

70 – 150

- při lepším provedení

100 – 200

- při velmi dobrém provedení

150 – 300

Následných způsobů a odhadů životnosti staveb bylo mnoho. V současné době
lze také vycházet např. z harmonizovaných norem [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37],
[38], [39], [40].
Pro zjednodušení nadále předpokládejme životnost stavby 50 let. Této délka
životnosti je kratší, než uvádí všechny prameny, je tedy na straně bezpečnosti a je více
v korelaci s délkou produktivního života člověka.
Ad 4. Porovnávací způsob
Tento způsob nelze realizovat, neboť není možné porovnání ceny dvou domů,
z nichž jeden je proveden správně a druhý nikoliv.
Ad 5. Ocenění dle jmenovité hodnoty
Opět se tento způsob oceňování nejeví jako vhodný, neboť cena není zřejmá.
Ad 6. Ocenění dle účetní hodnoty
Tento způsob hodnocení není pro tento případ relevantní.
Ad 7. Ocenění podle kurzové hodnoty
Tento způsob hodnocení není pro tento případ relevantní.
Ad 8. Ocenění sjednanou cenou
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Opět nejde o vhodný způsob řešení, i když je hojně využíván poskytnutím slevy
z ceny díla zhotovitelem objednateli. Lze předpokládat, že nereflektuje skutečnou
hodnotu vzniklé škody.
Lze tedy určovat ekonomický vliv tepelných mostů dvěma způsoby:
1. Výnosový způsob, tedy podle zvýšených nákladů, které po dobu životnosti
stavby způsobí.
2. Nákladový způsob, tedy podle nákladů, které bude nutné vynaložit na jejich
odstranění, případně podle nákladů, které se chybnou realizací ušetřily.
Vzhledem k tomu, že oba způsoby výpočtu vychází z předpokládaných cen
i klimatických podmínek, které jsou místně rozdílné, je potřeba stanovit výchozí
hodnoty, pro něž budou ekonomické výpočty v této práci provedeny.
Veškeré výpočty spotřeby tepla na vytápění budou dále prováděny
zjednodušeně, a to tzv. denostupňovou metodou. (Tato metoda spočívá ve
vynásobení vzniklé tepelné ztráty objektu počtem denostupňů za otopné období a
počtem hodin vytápění během dne, tedy uvažuje pouze s průměrnou teplotou za
otopné období a počtem dnů, během které se vytápělo, neuvažuje se s podrobnějším
denním či hodinovým krokem výpočtu.) Ve výpočtu bude uvažováno s průměrnou
délkou otopného období 242 dnů, průměrnou teplotou v exteriéru +3,8 °C a průměrnou
teplotou v interiéru +21 °C. Tato teplota exteriéru je přibližná střední hodnota České
republiky respektující dlouhodobý průměr. Veškeré ekonomické výpočty budou
uvažovat se 2 úrovněmi cen energie, a to 1,50 Kč/kWh a 3,50 Kč/kWh. Toto rozmezí
představuje v současné době obvyklý rozsah cen tepelné energie na vytápění, i když
se lze setkat i s hodnotami ležícími mimo tuto oblast. Dále bude uvažovaná účinnost
vytápění, rozvodů a sdílení ve výši 75 %, což je více, než bývá obvykle uváděno.
Veškeré ekonomické výpočty budou vycházet ze stávajících cen stavebních
prací z výpočtového programu KROS, cenová úroveň 2019. Pro zjednodušení a
zpřesnění nebudou dále uvažovány náklady na přesun materiálů a vedlejší a
doplňkové rozpočtové náklady. Dále bude uvažováno DPH ve výši 15 %.
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5.01

Obecné stanovení vlivu tepelných vazeb na ekonomiku
provozu stavby
Jak již bylo uvedeno výše vliv tepelných vazeb lze zahrnout zvýšením

průměrného součinitele prostupu tepla Uem o předem stanovenou hodnotu. V [30] je
uvedeno rozpětí ∆Utb od 0,02 W/(m2.K) do 0,2 W/(m2.K), přičemž je uvedeno, že tato
přirážka může být i větší. Ve stejné normě je uveden požadavek na novostavby, kdy u
obytných budov musí být Uem ≤ 0,50 W/(m2.K). Pokud vezmeme za fakt, že pro obytné
budovy se průměrný součinitel prostupu tepla může pohybovat v rozmezí 0,2 W/(m2.K)
≤ Uem ≤ 0,5 W/(m2.K), pak je normová přirážka v rozmezí:
4 % z Uem ≤ Utb ≤ 100 % z Uem
Znamená to, že tepelné vazby mohou zvýšit spotřebu tepla nutnou na pokrytí
tepelných ztrát prostupem tepla na dvojnásobek. Pokud budeme uvažovat i
s větráním, pak v těchto z norem vycházejících případů může dojít ke zvýšení spotřeby
tepla na vytápění o 25 % pouze vlivem tepelných vazeb. Přitom se vždy jedná o běžné
domy, které se nijak nevymykají z obvyklé kvality domů.

5.02

Nedoplnění tepelné izolace do konstrukce krovu

5.02.1

Popis situace

Jedná se o velmi častou chybu při nástavbě domů či při stavbě rodinných domů,
projevující se obvykle lokální tvorbou plísní.
Vznikají zde často i chyby při projektování budov, kdy projektanti uvažují
tepelnou izolaci vloženou mezi „C“ nosníky sádrokartonu jako souvislou vrstvu, což
sice nezpůsobuje obvykle problémy s tvorbou plísní, ale jde o výrazné snížení tepelné
izolace konstrukce.
Pro četnost chybovosti hovoří i to, že zpravidla je tepelná izolace zakryta tak
rychle, že ji není možné občasným stavebním dozorem zkontrolovat.
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Velmi

obtížně

lze

definovat

„obvyklý“

rozsah

problému,

neboť

jde

o technologickou chybu, jejíž rozsah je dán mírou nedodržení technologie. Tato chyba
je obvykle velmi jednoduše detekovatelná termovizním měřením. Z dlouhodobé
zkušenosti s termovizní diagnostikou lze odhadnout, že se obvykle jedná o plochu
v součtu 2 % až 20 % z plochy tepelné izolace, obvykle se jedná buď o tepelnou izolaci,
která měla být v rovině krovu, nebo o tepelnou izolaci, která měla být položená na
sádrokarton. Na obr. 12 je ukázka termogramu typického tepelného mostu vzniklého
nedoplněním tepelné izolace mezi kleštiny. Jejich vzdálenost mezi sebou je
u klasického krovu (šířka krokve 140 mm, zádlab 20 mm) 100 mm a jejich délka při
šířce domu 10 m je přibližně 3,5 m. To u podkroví rodinného domu se 4 plnými vazbami
představuje plochu 1,4 m2.
Pro další výpočty předpokládejme následující parametry posuzované stavby:
Jde o rodinný dům s podkrovím o půdorysu 10 * 12 m.
Tepelná izolace podkroví má být provedena ze 2 vrstev minerální vlny.
První (vnější) vrstva tepelné izolace je umístěná mezi krokve a mezi kleštiny a
má tloušťku 160 mm. V ploše podkroví z celkové plochy konstrukce 160 m2 bylo
vynecháno mezi krokvemi 1,4 m2, u pozednice pruh o šíři 250 mm, tedy plocha 6 m2 a
na dalších místech nahodile 0,6 m2. Celkem tedy 8 m2.
Druhá (vnitřní) vrstva je umístěná nad sádrokarton a má tloušťku 80 mm.
V ploše podkroví z celkové plochy 160 m2 bylo vynecháno 5 % (mezery mezi
jednotlivými pásy o šíři 1 m průměrně 50 mm). Celkem tedy opět 8 m2.
V dalších výpočtech budeme předpokládat, že vynechání tepelné izolace bylo
vždy pouze u jedné vrstvy tepelné izolace, i když v malém procentu vždy bude
docházet ke křížení těchto nahodilých tepelných mostů. Zároveň, vzhledem k tomu, že
neznáme

přesnou

geometrii

konkrétních

tepelných

mostů,

předpokládejme

nedostatečnou tepelnou izolaci v celkové ploše, nikoliv jako větší množství tepelných
mostů s různou geometrií.
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Obr. 12. Termogram typického tepelného mostu vynecháním tepelné izolace mezi
kleštinami

5.02.2

Zjištění rozdílu proti řešení dle požadavků norem návrhem
nového řešení stavebního detailu

Projektované řešení splňuje požadavky norem. Minimální součinitel prostupu
tepla je dle [41] UN,20 = 0,24 W/(m2.K), Urec,20 = 0,16 W/(m2.K). Vypočtený součinitel
prostupu tepla je U = 0,16 W/(m2.K).

5.02.3

Zvýšení nákladů na stavební konstrukci řešením dle projektu

Cena dle URS je následující:
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O: SO01

NEDOPLNĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE DO KONSTRUKCE KROVU

R: 01-1

ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU

P.č. Číslo položky
Díl: 713

Název položky
Izolace tepelné

MJ Množství

Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve 2 vrstvy materiál ve specifikaci
Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 2900x1200x 160 mm

m2

8,00000

176,00

1 408,00

m2

8,80000

282,50

2 486,00

3 6315085922R

Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 6000x1200 x 80 mm

m2

8,80000

141,00

1 240,80

4 998713102R00

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m

t

0,02718

985,00

26,77

15

5 161,57

5 935,81

1 713111130RT2
2 6315085951R

Cena / MJ Celkem
5 161,57

Celkem

5 161,57

DPH

5.02.4

%

Náklady na vyšší spotřebu tepla na vytápění

Lokální součinitel prostupu tepla konstrukce s vynecháním tepelné izolace mezi
krokvemi je U = 0,366 W/(m2.K). To při ploše 8 m2 představuje zvýšení spotřeby tepla
na vytápění o 165 kWh/rok.
Lokální součinitel prostupu tepla konstrukce s vynecháním tepelné izolace pod
krokvemi je U = 0,254 W/(m2.K). To při ploše 8 m2 představuje zvýšení spotřeby tepla
na vytápění o 75 kWh/rok.
Pokud uvažujeme cenu energie v rozmezí 1,50 Kč/kWh až 3,50 Kč/kWh jde o
celkové roční náklady na pokrytí této chyby zvýšenou spotřebou energie 480 až 1120
Kč/rok.

5.02.5

Náklady na uvedení do projektovaného stavu

Opravu těchto tepelných mostů lze provést pouze sundáním sádrokartonového
podhledu a novou montáží. Jakékoliv doplňování např. zafoukáním polyuretanové
pěny je nepřípustné, neboť by došlo k porušení parotěsné vrstvy.
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O: SO01

NEDOPLNĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE DO KONSTRUKCE KROVU

R: 01-2

UVEDENÍ DO PROJEKTOVÉHO STAVU

P.č. Číslo položky
Díl: 4

Název položky
Vodorovné konstrukce

MJ Množství

Podkroví SDK,OK CD, záv.krokv.izolace,1xRB tl.12,5
bez dodávky a montáže izolace

m2

1 447113121RZ1

Díl: 99

Cena / MJ

160,00000

876,19

1,91200

291,50

Staveništní přesun hmot

2 998011002R00

Díl: 713

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m

3 998713102R00

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m

5 6315085951R

Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 6000x1200 x 80
mm izolační ISOVER UNIROL PROFI 2900x1200x 160
Pás

6 713101122R00

mm
Odstr.tep.izol. stropů,volně,minerál

7 713111211RK4
8 713111130RT2

Díl: 766
10 766421811R00

Díl: 784

557,35

127 811,32
1,91200

985,00

1 883,32

m2

t

176,00000

141,00

24 816,00

m2

176,00000

282,50

49 720,00

m2

160,00000

20,70

3 312,00

m2

160,00000

124,50

19 920,00

m2

160,00000

176,00

28 160,00

Demontáž podkladových roštů obložení podhledů

m2

160,00000

31,60

5 056,00

Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2

m2

160,00000

143,50

22 960,00

Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů
Jutafol N 140 speciál
Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve 2 vrstvy materiál ve specifikaci

Konstrukce truhlářské

9 766421822R00

140 190,40

557,35
t

Izolace tepelné

4 6315085922R

Celkem
140 190,40

28 016,00

Malby

11 680,00

11 784191101R00

Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x

m2

160,00000

19,60

3 136,00

12 784195212R00

Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x

m2

160,00000

53,40

8 544,00

15 308 255,07

354 493,33

Celkem

308 255,07

DPH

5.02.6

%

Náklady na řešení kondenzace vodní páry v interiéru

Tyto technologické chyby vzhledem k rozsahu a nahodilosti umístění nelze řešit
jiným technickým řešením, než je oprava konstrukce. Pokud by se jednalo o lokální
problémy s povrchovou kondenzací, lze toto řešit a cena řešení se odvíjí od velikosti a
četnosti problematických míst.

5.02.7

Náklady na zateplení z exteriéru

Náklady na zateplení z exteriéru představují sundání krytiny a provedení
nadkrokevního systému zateplení.
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O: SO01

NEDOPLNĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE DO KONSTRUKCE KROVU

R: 01-3

ZATEPLENÍ Z EXTERIÉRU

P.č. Číslo položky
Díl: 713

Název položky
Izolace tepelné

MJ Množství

Cena / MJ

Celkem
78 802,29

1 713111130R00

Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve

m2

160,00000

90,50

14 480,00

2 6315085951R

m2

176,00000

282,50

49 720,00

3 713161400R00

Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 2900x1200x 160
mm
Izolace nadkrokevní, XPS trámečky

m2

16,00000

100,50

1 608,00

4 283754601R

Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm

m3

3,45000

3 625,00

12 506,25

5 998713102R00

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m

t

0,49547

985,00

Díl: 762

Konstrukce tesařské

488,04

42 968,08

6 762342811R00

Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm

m2

160,00000

27,90

4 464,00

7 762342202RT4

Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně
dodávky řeziva, latě 4/6 cm
Montáž kontralatí přibitím včetně dodávky řeziva, latě 4/6
cm
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m

m2

160,00000

184,00

29 440,00

m2

160,00000

45,30

7 248,00

1,28800

1 410,00

1 816,08

8 762342204RT4
9 998762102R00

Díl: 765

t

Krytiny tvrdé

137 791,80

10 765332810R00

Demontáž betonové krytiny, na sucho, do suti

m2

160,00000

68,00

11 765799301R00

Demontáž podstřešní fólie

m2

160,00000

17,00

2 720,00

12 765901112R00

Fólie izolační podstřešní paropropustná vč.dodávky

m2

160,00000

80,30

12 848,00

13 765332121R00

Krytina beton. KMB Beta Elegant, ostatní

m2

160,00000

642,00

102 720,00

14 998765102R00

Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m

7,71360

1 118,00

8 623,80

15 259 562,17

298 496,50

t

Celkem

259 562,17

DPH

5.02.8

10 880,00

%

Náklady na zateplení z interiéru

Dodatečné zateplení z interiéru obvykle nepřichází v úvahu, neboť obvykle je
limitováno snížení podhledu v podkroví.
5.02.9

Shrnutí
Nedokonalé doplnění tepelné izolace do krovu je v některých případech

přípustné. To je podmíněno tím, že jde o malé lokální problémy, kdy je vnitřní
povrchová teplota nad teplotou rosného bodu a celkový stav tepelné izolace
nezhoršuje součinitel prostupu tepla pod požadavky normy a prováděcí
vyhlášky k zákonu 406/2000 Sb. v aktuálním znění o hospodaření energií.
V ostatních případech může docházet k nízké povrchové teplotě v interiéru
s následným vznikem plísní, či poklesu součinitele prostupu tepla pod
požadovanou hodnotu. V těchto případech se jedná o stav, který není přípustný.
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Tento druh tepelných mostů spočívající v částečném vynechání tepelné izolace
v jedné vrstvě obvykle nevyvolává v interiéru žádné problémy, mimo nedotápění
interiéru, případně zvýšené spotřeby tepla na vytápění. Pouze v případě rozsáhlejších
tepelných mostů se vyskytuje v interiéru povrchová kondenzace vodní páry, kterou je
nutné řešit doplněním tepelné izolace, kompletní rekonstrukcí, nebo přidáním tepelné
izolace nad krokve některým z nadkrokevních tepelných systémů.
V následující tabulce č. 9 jsou shrnuty náklady na jednotlivá řešení při
nedoplnění tepelné izolace do konstrukce krovu.
Tabulka 9.

Náklady na jednotlivá řešení
cena za
realizaci

popis

roční
náklady na
provoz

celk. nákl.
za 50 let

[Kč]
480
až
1120

stávající stav – nepřípustný pro pobyt osob
správné provedení (úspory stavby při realizaci)
náklady
náklady
náklady
náklady

na uvedení do stavu, který měl být realizován
na řešení kondenzace vodní páry v interiéru
na zateplení z exteriéru
na zateplení z interiéru

5 936
354 493

24 000
až
56 000
5 936
354 493

nepřichází v úvahu
298 496

5.03

Chybějící tepelná izolace soklu

5.03.1

Popis situace

298 496
nepřichází v úvahu

Jedná se zatím stále o velmi častý problém domů stavěných tzv. „na klíč“. Často
je to způsobeno nikoliv chybou v projektu, ale nedodržením projektu ze strany
prováděcí firmy, kdy stavební dělníci buď část tepelné izolace nedají tam, kde má být,
popřípadě vlivem dalších stavebních prací dojde k její destrukci. Tato situace nastává
jak u staveb, které mají jednovrstvé zdivo, tak i u staveb, kde je nosná stěna dodatečně
z vnější strany opatřena ETICS. Obvykle je tato chyba provázená opět vznikem plísní
v interiéru, a opět jde o snížení tepelné izolace objektu vlivem větších tepelných vazeb.
V tomto případě budeme předpokládat, že se jedná v jednom bytě o 2 místa, kde tento
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problém vznikl, každé o délce 1 m. Na obr. 13 je ukázka jednoho takovéhoto případu,
na obr. 14 je pak termogram z interiéru stejného objektu v rohu místnosti, kde se
k tomuto problému přidávají tepelné vazby.
Obr. 13. Fotografie místa s chybějící tepelnou izolací soklu.

Obr. 14. Termogram místa, kde v rohu chyběla část tepelné izolace soklu.

Konkrétní rozložení teplot pochopitelně závisí na přesné geometrii stavebního
detailu a použitých materiálech. Pro další výpočet byl použit stavební detail, jehož
geometrie je patrná z obr. 15.
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Obr. 15. Geometrie simulovaného stavebního detailu

Při vynechání svislé vnější tepelné izolace dojde ke zvýšení tepelného toku
o 0,1674 W/m. Zároveň poklesne povrchová teplota pod teplotu rosného bodu na

θsi = 8,51 °C.

5.03.2

Zvýšení nákladů na stavební konstrukci řešením dle projektu
(dle řešení navrženého v souladu s ČSN)

Finanční odhad se v tomto případě pohybuje čistě ve spekulativní rovině.
Vzhledem k tomu, že jde obvykle o poruchu vyvolanou nikoliv opomenutím při stavbě,
ale poničením či nedbalým provedením, může být úspora proti správnému provedení
od nuly až po náklady na opravu.
O: SO02

CHYBĚJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE SOKLU

R: 02-1

ZATEPLENÍ PŘI REALIZACI STAVBY

P.č. Číslo položky
Díl: 62

Název položky
Úpravy povrchů vnější

MJ Množství

Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm zakončený
stěrkou s výztužnou tkaninou
Omítka stěn weber-pas marmolit jemnozrnná

m2

2,00000

914,00

1 828,00

m2

2,00000

490,50

981,00

t

0,02958

291,50

8,62

15

2 817,62

3 240,26

1 622311522RV1
2 622432111R00

Díl: 99
3 998011002R00

Cena / MJ Celkem
2 809,00

Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m

8,62

Celkem

DPH

2 817,62

%
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5.03.3

Náklady na vyšší spotřebu tepla na vytápění

Hůře provedený stavební detail znamená zvýšení tepelného toku o 0,1674
W/(m.K). To znamená roční zvýšení spotřeby tepla na vytápění na 1 metr konstrukce
o 16,7 kWh/rok. Ve finančním vyjádření to představuje zvýšení nákladů na provoz
budovy 50 až 118 Kč ročně.

5.03.4

Náklady na uvedení do projektovaného stavu (do stavu
navrženého v souladu s ČSN)

Náklady na uvedení do projektovaného stavu po dokončení stavby s sebou
přináší nejen opravu vlastního místa, ale i odkopání a následné provedení
povrchových a terénních úprav. Tyto náklady lze odhadnout pro budovu (tedy 2 běžné
metry) detailu dle tohoto rozpočtu:
O: SO02

CHYBĚJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE SOKLU

R: 02-2

UVEDENÍ DO PROJEKTOVÉHO STAVU

P.č. Číslo položky
Díl: 62

Název položky
Úpravy povrchů vnější

MJ Množství

Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm zakončený
stěrkou s výztužnou tkaninou
Omítka stěn weber-pas marmolit jemnozrnná

m2

2,00000

914,00

1 828,00

m2

2,00000

490,50

981,00

t

0,02958

291,50

1 622311522RV1
2 622432111R00

Díl: 99
3 998011002R00

Díl: 1

Cena / MJ Celkem
2 809,00

Staveništní přesun hmot

8,62

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m

Zemní práce

8,62

285,20

4 113106121R00

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho

m2

1,00000

59,20

59,20

5 113107510R00

Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm

m2

1,00000

226,00

226,00

m2

1,00000

187,00

Díl: 5
6 596811111R00

Díl: 1

Komunikace

187,00

Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.

Zemní práce

187,00

557,25

7 132201110R00

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ

m3

0,50000

480,50

8 132201119R00

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ

m3

0,50000

164,50

82,25

9 174101102R00

Zásyp ruční se zhutněním

m3

0,50000

469,50

234,75

Celkem

240,25

3 847,07

DPH

%
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5.03.5

Náklady na řešení kondenzace vodní páry v interiéru

V případě, že by nemohlo dojít k opravě z vnější strany (např. by se jednalo již
o pozemek jiné osoby), bylo by nutné řešit problém z vnitřní strany buď dodatečným
zateplením, nebo osazením vytápění dané části.
Pro vyhřívání tepelného mostu lze použít např. řešení firmy REVOS, a to kabel
FTS0/T o výkonu 25 W/bm, případně kabel silnější. Toto je finančně vyjádřeno
v následujícím rozpočtu:
O: SO02

CHYBĚJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE SOKLU

R: 02-3

ŘEŠENÍ KONDENZACE VODNÍ PÁRY Z INTERIÉRU

P.č. Číslo položky
Díl: M21

Název položky
Elektromontáže

MJ Množství

1 21001

Elektromontáže

kpl

1,00000

14 000,00

14 000,00

2 21002

Zednické přípomoci elektromontáží (frézování drážek a
zpětné omítnutí,malby)

m

12,00000

185,00

2 220,00

15 16 220,00

18 653,00

Cena / MJ Celkem
16 220,00

Celkem

16 220,00

DPH

%

Spolu s těmito náklady na instalaci je však nutné počítat také s náklady na
provoz.
Lze předpokládat, že zařízení bude v provozu po dobu 2/3 topné sezóny, tedy
161 dní. Pak je jeho spotřeba 97 kWh/rok. Při ceně 3,80 Kč/kWh se jedná o roční
náklady na 2 metry 740 Kč/rok.
Náklady na tepelné úniky stavebním detailem v době, kdy vytápění není
v provozu jsou zanedbatelné a činí při ceně 1,50 Kč/kWh 9 Kč/rok a při ceně 3,50
Kč/kWh 21 Kč/rok.

5.03.6

Náklady na zateplení z interiéru

Zateplení z interiéru je velmi problematické, i když řešitelné. Je potřeba je
provést z tepelné izolace ve formě klínu, a to na všech površích přiléhajících
k problematickému místu. Dále je nutné provést nové povrchové úpravy. Nevýhodou

METODIKA TEPELNĚ TECHNICKÉHO A EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ ZPŮSOBENÝCH
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tohoto řešení je, že v místě řešení bude podlaha šikmá, tedy nevyužitelná pro běžný
provoz.
O: SO02

CHYBĚJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE SOKLU

R: 02-4

ZATEPLENÍ Z INTERIÉRU

P.č. Číslo položky
Díl: 62

Název položky
Úpravy povrchů vnější

MJ Množství

Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.120 mm s omítkou
silikonovou, lepidlo

m2

10,00000

1 099,00

1 622311133RT3

Díl: 63

Cena / MJ Celkem
10 990,00

Podlahy a podlahové konstrukce

10 990,00

4 600,91

2 631312621R00

Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25

m3

0,50000

3 795,00

1 897,50

3 631319161R00

Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm

m3

0,50000

1 356,00

678,00

4 631319171R00

Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm

m3

0,50000

374,50

187,25

5 631361921RT4

Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka
100/100 mm KH30

t

0,05106

36 000,00

1 838,16

m2

10,00000

283,50

t

0,02040

985,00

Díl: 713

Izolace tepelné

6 713121111RV5
7 998713102R00

Díl: 762

2 855,09

Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně
dodávky polystyren tl. 100 mm
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m

Konstrukce tesařské

8 762524104RT2
9 762526110RT2
10 998762102R00

Díl: 776
Díl: 783

Položení podlah hoblovaných z prken, pero, drážka včetně
dodání řeziva, palubky tl. 24 mm
Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm včetně
dodávky řeziva, polštáře 80 x 50 mm
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m

m2

10,00000

494,50

4 945,00

m2

10,00000

174,00

1 740,00

t

0,17820

1 410,00

251,26

m2

10,00000

94,30

943,00

Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou

Nátěry

12 783726200R00

943,00

753,00

Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak

m2

10,00000

75,30

753,00

15 27 078,26

31 140,00

Celkem

27 078,26

DPH

5.03.7

20,09

6 936,26

Podlahy povlakové

11 776511820R00

2 835,00

%

Shrnutí

Popsaný stav je obvykle nepřípustný pro nízkou vnitřní povrchovou
teplotu s následnou tvorbou plísní. Při větším rozsahu může ovlivnit velikost
tepelných vazeb a tím i průměrný součinitel prostupu tepla.
Jednotlivé varianty nákladů na řešení chybějící tepelné izolace soklu jsou
shrnuty v následující tabulce č. 10.

strana 57

DISERTAČNÍ PRÁCE ING. ROMANA ŠUBRTA

Tabulka 10. Náklady na jednotlivá řešení
roční
náklady na
provoz

cena za
realizaci

Popis

celk. nákl.
za 50 let

[Kč]
50
až
118

stávající stav – nepřípustný pro pobyt osob

2 500
až
5 900

správné provedení (úspory stavby při realizaci)

3 240

3 240

náklady na uvedení do stavu, který měl být realizován

4 424

4 424

náklady na řešení kondenzace vodní páry v interiéru

56 103
až
56 703

nepřichází v úvahu

náklady na zateplení z exteriéru
náklady na zateplení z interiéru

5.04

749
až
761

18 653

31 140

31 140

Chybějící tepelná izolace ztužujícího železobetonového
věnce
Jedná se o nástavbu na bytovém domě v Praze provedenou před několika lety.

Stavebník v současné době prodal podkrovní byt zájemci, kterému se po několika
měsících užívání objevila pod stropem plíseň.
Stavba je dle výkresu řešena nástavbou z plynosilikátu zn. Ytong na strop
původní stavby. Na zdivu z plynosilikátu je železobetonový věnec, na něm následně
dřevěná konstrukce střechy. Střecha je plochá pultového tvaru (s jednostranným
sklonem), dle projektu o sklonu 6,6 %. Konstrukčně se jedná o dvouplášťovou střechu
s krytinou z titanzinkového plechu.
Projektovaná konstrukce je patrná z obr. 16, 17 a 18.
Z

výkresu

je

patrné,

že

projekt

neřešil

tepelné

mosty

vznikající

železobetonovým ztužujícím věncem. Toto je patrné z obr. 17 a 18. Ve výkrese je
naznačena tepelná izolace bez uvedení druhu, tloušťky. I ta by však vzhledem k tomu,
jak je nakreslená, nebyla dostačující.
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Níže je řešen detail pouze z pohledu tepelných mostů, není přihlíženo k chybné
parozábraně a její netěsnosti, nedostatečnému odvětrání i k nedostatečné doplňkové
hydroizolaci.
Obr. 16. Řez

Obr. 17. Řez věncem u zaatikového žlabu

Obr. 18. Řez věncem u lodžie

Byla provedena sonda pro zjištění skutečného stavu. Skutečný stav je
dokumentován obr. 19 až 24. Na obr. 25 je pak zákres skutečného stavu.
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Obr. 19. Sonda

Obr. 20. Sonda
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Obr. 21. Sonda, detail sádrokartonu a parotěsné fólie

Obr. 22. Detail doplňkové hydroizolační vrstvy
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Obr. 23. Detail kotvení krokví

Obr. 24. Měření sklonu střechy

METODIKA TEPELNĚ TECHNICKÉHO A EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ ZPŮSOBENÝCH
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Obr. 25. Skica skutečného provedení s vložením výkresu projektovaného stavu

Výpočtem dvourozměrného teplotního pole ve stacionárním stavu při vnější
teplotě -13 °C a vnitřní teplotě +20 °C byly zjištěny tepelné toky jednotlivými částmi
konstrukce. Toto je naznačeno na obr. 26 a tepelné toky pak jsou uvedeny v tabulce
11. Na obr. 27 je pak simulace rozložení teplot s vyznačením teplot v některých
rozhodujících bodech.
Obr. 26. Grafika detailu dle výpočtu s vyznačením čísla úseku
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Tabulka 11. Tepelné toky jednotlivými částmi konstrukce
prostředí

tepelný tok
[W/m]

délka úseku
[m]

průměrný tepelný tok na 1 m2
[W/m2]

1

0,839

0,10

8,39

2

0,850

0,10

8,50

3

0,893

0,10

8,93

4

1,110

0,10

11,10

5

3,950

0,10

39,50

6

10,789

0,13

82,99

7

13,069

0,24

54,45

8

18,989

0,50

37,98

Obr. 27. Simulace rozložení teplot

Pokud chceme hodnotit zhoršení stavu proti stavu obvyklému, musíme zjistit
také tento obvyklý stav. Zde máme možnost využít nový návrh stavebního detailu tak,
aby splňoval požadavky normy. U některých výpočtových programů lze přímo zadat
dotaci teplem v dané části stavebního detailu. Lze provést i přibližný odhad využitím
fRsi, kdy zjistíme současné fRsi a požadované. Z poměru pak můžeme vypočítat, jakým
poměrem je nutné tepelně dotovat stavební detail tak, aby byl vyhovující.
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5.04.1

Zjištění rozdílu proti řešení dle požadavků norem návrhem
nového řešení stavebního detailu

Pro zjištění rozdílu byl navrženo řešení vložením tepelné izolace. Tato tepelná
izolace není navržena přesně na splnění podmínek na minimální vnitřní požadovanou
teplotu, ale jsou respektovány výrobní zvyklosti tlouštěk použitého tepelného izolantu.
Bohužel pouze tradiční obložení pěnovým polystyrénem z vnější strany je
nedostatečné, potřebná vnitřní povrchová teplota při zachování tvaru se dosáhne
pouze dalším přidáním tepelné izolace na horní líc železobetonového ztužujícího
věnce. Při řešení této konstrukce v praxi by zcela jistě byla zvolená jiná konstrukce,
její návrh však není předmětem této práce.
Geometrie detailu je na obr. 28. Na obr. 29 je simulace rozložení teplot. V tabulce
12 jsou pak uvedeny nové hodnoty tepelných toků detailem.
Výsledné tepelné toky pro původní stav i pro navržený jsou pak porovnány
v tabulce 13.
Obr. 28. Grafika detailu dle výpočtu, úseky jsou stejné jako u původního stavu
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Obr. 29. Simulace rozložení teplot

Tabulka 12. Tepelné toky jednotlivými částmi konstrukce
prostředí

tepelný tok
[W/m]

délka úseku
[m]

průměrný tepelný tok na 1 m2
[W/m2]

1

0,796

0,10

7,96

2

0,755

0,10

7,55

3

0,675

0,10

6,75

4

0,627

0,10

6,27

5

1,587

0,10

15,87

6

4,223

0,13

32,49

7

5,451

0,24

22,71

8

17,230

0,5

34,46

METODIKA TEPELNĚ TECHNICKÉHO A EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ ZPŮSOBENÝCH
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Tabulka 13. Tepelné toky jednotlivými částmi konstrukce
tepelný tok [W/m]

prostředí

původní

nový

rozdíl

1

0,839

0,796

0,043

2

0,85

0,755

0,095

3

0,893

0,675

0,218

4

1,11

0,627

0,483

5

3,95

1,587

2,363

6

10,789

4,223

6,566

7

13,069

5,451

7,618

8

18,989

17,23

1,759

celkem

50,489

31,344

19,145

5.04.2

Zvýšení nákladů na realizace stavebního detailu dle navrženého
řešení

Navržené řešení proti původnímu řešení se liší v těchto prvcích:
Do bednění je vložen pěnový polystyrén:
-

na dno bednění v exteriéru (v realizované formě zde je plynosilikát) o
rozměrech 300*50 mm

-

z boku římsy o rozměrech 80*240 mm

-

pod okapový truhlík o rozměrech 200*50 mm

-

z boku okapu o rozměrech 80*240 mm
Dále je na horní líc vložena minerální izolace o rozměrech: 700*140 mm.

POZOR! Tato konstrukce by si vyžádala zvýšení střechy tak, aby bylo
zachováno větrání, které nyní probíhá nad železobetonovým překladem. Dále je
potřeba osadit podkladky pod krokve, či přesunout pozednici ze stávajícího místa na
ztužující věnec. Stejně tak není v tomto případě řešeno správné provedení dalších

strana 67

DISERTAČNÍ PRÁCE ING. ROMANA ŠUBRTA

souvisejících konstrukcí, jako je parozábrana, doplňková hydroizolační vrstva,
dostatečné větrání.
Odhad ceny rozdílu práce realizované a té, která měla být provedena je uveden
v níže uvedeném rozpočtu.
O: SO03

CHYBĚJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE ZTUŽUJÍCÍHO ŽB VĚNCE

R: 03-1

REALIZACE STAVEBNÍHO DETAILU DLE NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

P.č. Číslo položky
Díl: 713

Název položky
Izolace tepelné

MJ Množství

1 713131130R00

Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce

m2

28,56000

80,90

2 310,50

2 28376304R

m2

9,00000

141,50

1 273,50

m2

9,40000

88,40

830,96

4 63150882R

Deska polystyrén fasádní EPS 100 F 1000x500x80 mm
samozhášivá
Deska polystyrén fasádní EPS 100 F 1000x500x50 mm
samozhášivá
Lamely izolační ISOVER NF 333 1000x333 tl. 140 mm

m2

13,10000

740,00

9 694,00

5 998713102R00

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m

t

0,21377

985,00

210,56

15 14 319,52

16 467,45

3 28376298R

Cena / MJ Celkem
14 319,52

Celkem

14 319,52

DPH

5.04.3

%

Náklady na vyšší spotřebu tepla na vytápění

Rozdíl tepelných toků je 19,145 W/m. Při průměrné teplotě exteriéru pro Prahu

θes = 4,3 °C a počtu dnů vytápění 225 je potřeba tepla na vytápění 50,8 kWh/rok na
1 bm.
Pokud budeme uvažovat průměrnou teplotní oblast ČR, pak je θes = 3,8 °C
a počtu dnů vytápění 242. Potřeba tepla na vytápění je 54,6 kWh/rok na 1 bm.
Při uvažování účinnosti všech otopných systémů 75 % jde o spotřebu tepla na
vytápění 72,9 kWh/rok na 1 bm.
Při ceně 1,50 Kč/kWh jde o roční náklady 1857 Kč.
Při ceně 3,50 Kč/kWh jde o roční náklady 4335 Kč.
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5.04.4

Náklady na uvedení do stavu, který měl být naprojektován
Vzhledem k tomu, že konstrukce neumožňuje dodatečné zateplení z exteriéru

a seshora, je jedinou možností, jak tepelný most odstranit, demontovat stávající střešní
konstrukci a její nové provedení spolu se zateplením čelní části ztužujícího
obvodového věnce, např. kontaktním zateplovacím systémem.
Toto řešení představuje demontáž stávající konstrukce střechy vč. podhledů
a její nové provedení. Tím by došlo nejen k odstranění tepelného mostu, ale i
odstranění chyb v konstrukci celé skladby. Ceny prací lze vyčíslit následovně:
O: SO03

CHYBĚJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE ZTUŽUJÍCÍHO ŽB VĚNCE

R: 03-2

UVEDENÍ DO STAVU,KTERÝ MĚL BÝT NAPROJEKTOVÁN

P.č. Číslo položky
Díl: 4

Název položky
Vodorovné konstrukce

MJ Množství

Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm

m2

170,00000

789,00

m2

5,10000

695,00

3 544,50

m2

5,10000

490,50

2 501,55

t

2,32659

291,50

1 416021124R00

Díl: 62
2 622311134RV1
3 622432111R00

Díl: 99
4 998011002R00

Díl: 713

Cena / MJ

Úpravy povrchů vnější

Celkem
134 130,00
134 130,00

6 046,05

Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.140 mm zakončený
stěrkou s výztužnou tkaninou
Omítka stěn weber-pas marmolit jemnozrnná

Staveništní přesun hmot

678,20

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m

Izolace tepelné

678,20

135 342,91

5 713103212R00

Odstr.tep.izolace stěn,kotvené,EPS tl.100-200 mm

m2

170,00000

19,00

3 230,00

6 713111211RK4

Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů
Jutafol N 140 speciál
Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy včetně dodávky MW tl.80+200mm
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m

m2

170,00000

124,50

21 165,00

m2

170,00000

644,41

109 549,70

1,41950

985,00

1 398,21

7 713111111RV9
8 998713102R00

Díl: 762
9 762351812R00

t

Konstrukce tesařské

148 377,94

Demontáž krovů světlíků průřezové pl. do 224 cm2

m2

170,00000

82,90

10 762341210-R

Montáž konstrukcí střech

m2

170,00000

125,50

21 335,00

11 60512111R

Řezivo jehličnaté jak. I

m3

9,00000

6 505,00

58 545,00

12 762341210RT2

Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně
dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m

m2

170,00000

258,50

43 945,00

7,41840

1 410,00

13 998762102R00

Díl: 763
14 763613232RT6
15 998763101R00

Díl: 764

t

Dřevostavby

14 093,00

10 459,94

97 027,83

M.záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubov. vč.
dodávky desky OSB ECO 3N tl. 22 mm
Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m

m2
t

170,00000

556,00

2,33070

1 076,00

Konstrukce klempířské

94 520,00
2 507,83

304 107,98

16 764211401R00

Krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 30°

m2

170,00000

1 670,00

283 900,00

17 764339810-R

Demontáž lemov. v ploše

m2

170,00000

84,60

14 382,00

18 998764102R00

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m

3,01240

1 934,00

Díl: 766

t

Konstrukce truhlářské

5 825,98

29 767,00

19 766421811R00

Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2

m2

170,00000

143,50

24 395,00

20 766421822R00

Demontáž podkladových roštů obložení podhledů

m2

170,00000

31,60

5 372,00

15 855 477,91

983 799,60

Celkem

855 477,91

DPH

%
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5.04.5

Náklady na řešení kondenzace vodní páry v interiéru
Jedním z možných řešení je vyhřívání problematické části. Realizaci lze provést

např. osazením topného kabelu. Pro vyhřívání tepelného mostu lze použít např. řešení
firmy REVOS, a to kabel FTS0/T o výkonu 25 W/bm, případně kabel silnější. Cena
tohoto řešení je uvedená v tomto rozpočtu:
O: SO03

CHYBĚJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE ZTUŽUJÍCÍHO ŽB VĚNCE

R: 03-3

ŘEŠENÍ KONDENZACE VODNÍ PÁRY Z INTERIÉRU

P.č. Číslo položky
Díl: M21

Název položky
Elektromontáže

MJ Množství

Cena / MJ Celkem
41 650,00

1 21001

Elektromontáže

kpl

1,00000

40 800,00

40 800,00

2 21002

Zednické přípomoci k elektromontážím

bm

10,00000

85,00

850,00

15 41 650,00

47 897,50

Celkem

41 650,00

DPH

%

Lze předpokládat, že zařízení bude v provozu po dobu 2/3 topné sezóny, tedy
161 dní. Pak je jeho spotřeba 97 kWh/rok na 1 bm.
K těmto nákladům je nutné připočítat náklady na tepelné úniky stavebním
detailem v době, kdy vytápění není v provozu, tedy 1/3 topné sezóny.
5.04.6

Náklady na zateplení z exteriéru
Zateplení z exteriéru znamená provedení nové konstrukce, kdy bude ponechán

v interiéru sádrokarton a nosná konstrukce. To je finančně řešeno v tomto rozpočtu:

METODIKA TEPELNĚ TECHNICKÉHO A EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ ZPŮSOBENÝCH
PROJEKTOVOU A TECHNOLOGICKOU NEKÁZNÍ

O: SO03

CHYBĚJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE ZTUŽUJÍCÍHO ŽB VĚNCE

R: 03-4

ZATEPLENÍ Z EXTERIÉRU

P.č. Číslo položky
Díl: 62

Název položky
Úpravy povrchů vnější

MJ Množství

Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.140 mm zakončený
stěrkou s výztužnou tkaninou
Omítka stěn weber-pas marmolit jemnozrnná

m2

5,10000

695,00

3 544,50

m2

5,10000

490,50

2 501,55

t

2,32659

291,50

2 622311134RV1
3 622432111R00

Díl: 99

Cena / MJ

Staveništní přesun hmot

4 998011002R00

Díl: 713

Celkem
6 046,05

678,20

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m

Izolace tepelné

678,20

135 342,91

5 713103212R00

Odstr.tep.izolace stěn,kotvené,EPS tl.100-200 mm

m2

170,00000

19,00

3 230,00

6 713111211RK4

Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů
Jutafol N 140 speciál
Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy včetně dodávky MW tl.80+200mm
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m

m2

170,00000

124,50

21 165,00

m2

170,00000

644,41

109 549,70

1,41950

985,00

7 713111111RV9
8 998713102R00

Díl: 762

t

Konstrukce tesařské

1 398,21

134 284,94

10 762341210-R

Montáž konstrukcí střech

m2

170,00000

125,50

21 335,00

11 60512111R

Řezivo jehličnaté jak. I

m3

9,00000

6 505,00

58 545,00

12 762341210RT2

Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně
dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m

m2

170,00000

258,50

43 945,00

7,41840

1 410,00

10 459,94

170,00000

556,00

94 520,00

2,33070

1 076,00

2 507,83

13 998762102R00

Díl: 763

t

Dřevostavby

14 763613232RT6
15 998763101R00

Díl: 764

97 027,83

M.záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubov. vč.
dodávky desky OSB ECO 3N tl. 22 mm
Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m

m2
t

Konstrukce klempířské

304 107,98

16 764211401R00

Krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 30°

m2

170,00000

1 670,00

283 900,00

17 764339810-R

Demontáž lemov. v ploše

m2

170,00000

84,60

14 382,00

18 998764102R00

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m

3,01240

1 934,00

5 825,98

15 677 487,91

779 111,10

t

Celkem

677 487,91

DPH

5.04.7

%

Náklady na zateplení z interiéru
Vzhledem ke konstrukci stavebního detailu a jeho blízkosti s otvorovou výplní

by zateplování z interiéru znamenalo osazení nového okna menších rozměrů, čímž by
se zvýšila výška nadpraží a tím i snížilo osvětlení interiéru. Toto řešení je pro daný
případ nemožné.
5.04.8

Shrnutí
Popsaný stav je nepřípustný pro nízkou vnitřní povrchovou teplotu.

Zároveň způsobuje nadměrný tepelný most, což se odrazí i v průměrném
součiniteli prostupu tepla.
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Tento tepelný most je možné řešit:
-

kompletní rekonstrukcí,

-

částečnou rekonstrukcí – vnějším zateplením s realizací nové střechy,

-

instalací dodatečného zdroje tepla,

-

nepřichází v úvahu ponechání stávajícího stavu a finanční kompenzace
chyby.

Jednotlivé varianty nákladů na eliminaci vlivu chybějící tepelné izolace
ztužujícího železobetonového věnce jsou shrnuty v tabulce 14. Vzhledem k tomu, že
se jedná o konkrétní příklad, byly pro orientaci vyčísleny náklady i na celý předmětný
byt, kde je délka tohoto stavebního detailu celkem 17 m. Z porovnání v tabulce
vyplývá, že nejekonomičtější je správně řešení.
Tabulka 14. Náklady na jednotlivá řešení
cena za
realizaci

Popis

stávající stav – nepřípustný pro pobyt osob
správné provedení (úspory stavby při realizaci)
náklady na uvedení do stavu, který měl být raelizován

16 467
983 800

náklady na řešení kondenzace vodní páry v interiéru

47 898

náklady na zateplení z exteriéru
náklady na zateplení z interiéru

779 111

5.05

Chybně uvažovaná tepelná izolace

5.05.1

Popis situace

roční
náklady na
provoz
[Kč]
1 858
až
4 335

celk. nákl.
za 50 let

6 367
až
6 469

92 895
až
216 754
16 467
983 800
366 223
až
371 323
779 111

nepřichází v úvahu

Zde se nejedná o tepelný most, nicméně jde o související problém, se kterým
se lidé zabývající se tepelnými izolacemi setkávají často. Někdy jde i o prostou záměnu
hodnot tepelné vodivosti, kdy je ve výpočtech použitá deklarovaná hodnota tepelné
vodivosti a při dodávce na stavbu se předpokládá, že jde o výpočtovou hodnotu
tepelné vodivosti. Jak bylo již výše uvedeno, obvykle se jedná o rozdíl v součinitelích

METODIKA TEPELNĚ TECHNICKÉHO A EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ ZPŮSOBENÝCH
PROJEKTOVOU A TECHNOLOGICKOU NEKÁZNÍ

tepelné vodivosti ve výši 0,001 až 0,002 W/(m.K). Vlivem této chyby jednak vzniká
větší tepelná ztráta objektu než předpokládaná a dále je chybný (tedy neplatný) Průkaz
energetické náročnosti budovy, neboť předpokládaná spotřeba tepla je nižší, než jaká
měla být.
Pro potřeby tohoto výpočtu předpokládejme rodinný dům typu bungalov o ploše
200 m2, kde měla být střecha tepelně izolovaná minerální vatou Isover UNIROL PROFI
o celkové tloušťce 2x 120 mm, λD = 0,033 W/(m.K) v ceně (vč. DPH) 178,75 Kč/m2
jedné vrstvy. Předpokládejme záměnu této tepelné izolace za výrazně levnější Isover
EVO s parametry λD = 0,035 W/(m.K), cena (vč. DPH) 137,65 Kč/m2. Celkový
součinitel prostupu tepla touto konstrukcí je U = 0,122 W/(m2.K) při uvažování

λU = 0,035 W/(m.K) a U = 0,128 W/(m2.K) při uvažování λ U = 0,037 W/(m.K).

5.05.2

Zvýšení nákladů na stavební konstrukci řešením dle projektu
(dle řešení navrženého v souladu s ČSN)

Zvýšení těchto nákladů je uvedeno v tomto rozpočtu:
O: SO04

CHYBNĚ UVAŽOVANÁ TEPELNÁ IZOLACE

R: 04-1

ZVÝŠENÍ NÁKLADŮ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI ŘEŠENÍM DLE PROJEKTU

P.č. Číslo položky
Díl: 713

Název položky
Izolace tepelné

MJ Množství

Rozdíl v kvalitě použité tepelné izolace

m2

1,00000

41,10

41,10

%

15

41,10

47,27

1 713001

Cena / MJ Celkem
41,10

Celkem

41,10

DPH

5.05.3

Náklady na vyšší spotřebu tepla na vytápění

Rozdíl ve spotřebě tepla na vytápění je na plochu 1 m2 při účinnosti vytápění
75 % je 0,97 kWh/rok. Při uvažování ceny 1,50 / 3,50 Kč/kWh toto představuje rozdíl
1,50 až 3,50 Kč/m2 za rok.

strana 73

DISERTAČNÍ PRÁCE ING. ROMANA ŠUBRTA

5.05.4

Náklady na uvedení do projektovaného stavu

Náklady na uvedení do projektovaného stavu představují buď kompletní
výměnu tepelné izolace s kompletním rozebráním stávající konstrukce, nebo
dodatečné doizolování. Tyto náklady by byly extrémně vyšší než úniky energie po
dobu životnosti stavby.
Pro uvedení do projektovaného stavu by bylo nutné demontovat stávající
sádrokarton včetně tepelné izolace a parotěsné fólie a provést zpětnou montáž
s vložením správné tepelné izolace takto:
O: SO04

CHYBNĚ UVAŽOVANÁ TEPELNÁ IZOLACE

R: 04-2

UVEDENÍ DO PROJEKTOVANÉHO STAVU

P.č. Číslo položky
Díl: 4

Název položky
Vodorovné konstrukce

MJ Množství

Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm

m2

1,00000

789,00

t

0,01327

291,50

1 416021124R00

Díl: 99

Cena / MJ Celkem
789,00

Staveništní přesun hmot

2 998011002R00

Díl: 713

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m

789,00

3,87

Izolace tepelné

3,87

1 300,64

3 713103213R00

Odstr.tep.izolace stěn,kotvené,EPS tl.nad 200 mm

m2

1,00000

29,40

29,40

4 713111211RK4

Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů
Jutafol N 140 speciál
Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy včetně dodávky MW tl. 2x120 mm
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m

m2

1,00000

124,50

124,50

m2

2,00000

565,24

1 130,48

t

0,01651

985,00

16,26

5 713111111RV9
6 998713102R00

Díl: 766

Konstrukce truhlářské

175,10

7 766421811R00

Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2

m2

1,00000

143,50

8 766421822R00

Demontáž podkladových roštů obložení podhledů

m2

1,00000

31,60

Díl: 784

Malby

9 784191101R00
10 784195212R00

31,60

73,00

Penetrace podkladu univerzální 1x

m2

1,00000

19,60

19,60

Malba, bílá, bez penetrace, 2 x

m2

1,00000

53,40

53,40

Celkem

2 341,61

DPH

5.05.5

143,50

%

15

2 341,61

2 692,85

Náklady na zateplení z exteriéru

Vzhledem k tomu, že se jedná o bungalov, kde lze předpokládat volný přístup
k hornímu povrchu tepelné izolace i dostatek místa, lze použít jakoukoliv tepelnou
izolaci k doplnění konstrukce. Ceny vyjádřené rozpočtem jsou zde:

METODIKA TEPELNĚ TECHNICKÉHO A EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ ZPŮSOBENÝCH
PROJEKTOVOU A TECHNOLOGICKOU NEKÁZNÍ

O: SO03

CHYBĚJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE ZTUŽUJÍCÍHO ŽB VĚNCE

R: 03-4

ZATEPLENÍ Z EXTERIÉRU

P.č. Číslo položky
Díl: 713

Název položky
Izolace tepelné

MJ Množství

Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy včetně dodávky MW tl.80mm
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m

m2

1,00000

181,10

181,10

t

0,00240

985,00

2,36

15

183,46

210,98

7 713111111RV9
8 998713102R00

Cena / MJ

Celkem
183,46

Celkem

183,46

DPH

5.05.6

%

Shrnutí

Z hlediska

zákonných

požadavků

je

popsaný

stav,

pokud

není

dimenzování tepelné izolace prováděno na hraně požadavků ČSN 73 0540, resp.
prováděcí vyhlášky k zákonu 406/2000 Sb. v aktuálním znění o hospodaření
energií.
Jednotlivé varianty nákladů na eliminaci vlivu chybně uvažované tepelné izolace
jsou shrnuty tabulce 15 a jsou vyjádřeny na 1 m2.
V tabulce 16 je pak toto přepočítáno na běžný rodinný dům o velikosti zastavěné
plochy 200 m2. Jak však z tabulek vyplývá, je rozdíl při použití výpočtové hodnoty
tepelné vodivosti a deklarované hodnoty minimální, přitom rozdíl v ceně tepelné
izolace je znatelný. I tak však dochází k prosté návratnosti za krátké období, tedy
u domů s delší dobou životnosti je vhodné respektovat projektované parametry.
Výraznější rozdíl ve způsobené škodě by mohl vzniknout, pokud by předmětný dům
byl předmětem dotace a vlivem použití jiného materiálu by dotaci nezískal.
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Tabulka 15. Náklady na jednotlivá řešení na 1 m2
cena za
realizaci

popis

roční
náklady na
provoz

celk. nákl.
za 50 let

2

[Kč/m ]
1,46
až
3,40

stávající stav
správné provedení (úspory stavby při realizaci)
náklady na uvedení do stavu, který měl být realizován

47

47

2 693

2 693

náklady na řešení kondenzace vodní páry v interiéru
náklady na zateplení z exteriéru

73
až
170

nepřichází v úvahu
211

náklady na zateplení z interiéru

211
nepřichází v úvahu

Tabulka 16. Náklady na jednotlivá řešení na dům o zastavěné ploše 200 m2
cena za
realizaci

popis

roční
náklady na
provoz

celk. nákl.
za 50 let
2

[Kč/na objekt o ploše 200 m ]
291,00
14 550
až
až
679,00
33 950

stávající stav
správné provedení (úspory stavby při realizaci)
náklady na uvedení do stavu, který měl být realizován

9 460
538 600

náklady na zateplení z interiéru

5.06

538 600
nepřichází v úvahu

náklady na řešení kondenzace vodní páry v interiéru
náklady na zateplení z exteriéru

9 460

42 200

42 200
nepřichází v úvahu

Nezapočítání bodových tepelných mostů u odvětrávané
fasády
Bodové tepelné mosty jsou zatím velmi opomíjenou problematikou. Jejich vliv

souvisí s jejich četností a velikostí [42]. U odvětrávaných fasád, kde navíc vnější plášť
působí jako chladící lamela se jedná o extrémní případ, kterému není věnována
dostatečná pozornost.
Zanedbávání bodových tepelných mostů souvisí i s obtížností výpočtů a je
možné, že souvisí i s nedostatečně řešenými stavebními projekty, které se obvykle

METODIKA TEPELNĚ TECHNICKÉHO A EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ ZPŮSOBENÝCH
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zpracovávají ve 2D, avšak bodové tepelné mosty jsou lokální, a tak nevyniknou
v tomto zobrazení. Na obr. 30 je výsek z projektu stavební dokumentace zavěšené
fasády. Je patrné, že z tohoto výkresu nelze objekt namodelovat ve 3D a pouze
konzultace pro namodelování a upřesnění materiálů, resp. jejich výpočtové tepelné
vodivosti, bude představovat několik hodin práce.
Obr. 30. Ukázka výseku z projektové dokumentace řešení stavebního detailu

Při trojrozměrném modelování je i tak obvykle nutné určité zjednodušování tak,
aby se snížila pracnost modelování. To se týká např. různých prolisů, zvlnění, otvorů,
závitů apod. Někdy je vhodné pro zjednodušení zanedbat kotvící prvky, ocelové
podložky i jiné podrobnosti, které nemají podstatný vliv na prostup tepla vedením.
Některá zanedbání však mohou mít podstatný vliv na výsledné modelování vedení
tepla. Např. v úvodu disertační práce je uveden jako příklad nadkrokevní nosník od
firmy Rockwool. Při jeho modelování bez oválných otvorů v šikmé stěně nosníku se
však

došlo

k řádově

větším

hodnotám

vedení
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s modelováním vč. oválných děr se pak následně ukázala při experimentálním měření.
Tato nepřesnost v modelování vedení tepla vedla ke zvětšení předpokládaného
vedení tepla, než jak se ukázalo při podrobnějším modelování a následně i při
experimentálním měření vedení tepla. Některá zjednodušení však mohou vést naopak
k obrácenému výsledku, tedy že model bude předpokládat menší vedení tepla než
skutečnost. Toto hrozí např. při nevhodně zadané ocelové konstrukci na vnějším či
vnitřním plášti stavby, která z hlediska prostupu tepla konstrukcí nehraje pro svoji
vysokou vodivost vliv, avšak u bodových tepelných mostů může způsobovat velké
ochlazování v exteriéru či naopak velké ohřívání v interiéru.
Vliv takovýchto bodových tepelných mostů je dokumentován na termogramu,
který je na obrázku 31. Toto místo je pak na fotografii na obrázku 32.
Obr. 31. termogram odvětrávané fasády s bodovými tepelnými mosty
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Obr. 32. fotografie místa z termogramu odvětrávané fasády s bodovými tepelnými
mosty

5.06.1

Popis situace

Jako ukázka vlivu bodových tepelných mostů byl zvolen výpočet kotvy
odvětrávaného fasádního systému s různou tloušťkou tepelné izolace a s různým
podkladem. Na obr. 33 je půdorys této kotvy a na obr. 34 je řez touto kotvou.
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Obr. 33. Půdorys řešené kotvy
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Obr. 34. Řez řešené kotvy

Na obr. 35 je pak ukázka rozložení teplot v půdorysném řezu, přitom je na
obrázku patrné zjednodušení geometrie detailu. Dotaz stavebníka byl, nakolik zhorší
uvažované kotvy tepelnou ztrátu prostupem u dvou různých podkladů (železobetonová
stěna a cihelné zdivo), resp. o kolik musí být větší tloušťka tepelné izolace tak, aby
byla splněna předem daná kritéria.
Možným řešením tohoto bodového tepelného mostu je umístit pod kotvu tepelně
izolační podložku, to je řešeno v podkapitole 5.07, zde je analyzován pouze vliv
bodového tepelného mostu tak, jak znělo zadání.

strana 81

DISERTAČNÍ PRÁCE ING. ROMANA ŠUBRTA

Obr. 35. Ukázka rozložení teplot v půdoryse pro tl. tepelné izolace 220 mm, kde
podkladem je železobetonová stěna tl. 250 mm

5.06.2

Zjištění rozdílu proti řešení dle požadavků norem návrhem
nového řešení stavebního detailu

Na základě požadavku zadavatele bylo určeno, že výpočty vedení tepla budou
provedeny v šesti variantách. Železobetonová stěna bude uvažovaná o stejné tloušťce
jako cihelné zdivo (sníží se pracnost měnění geometrie detailu, přitom železobeton je
natolik vodivý, že to nebude mít při výpočtu stacionárního teplotního pole podstatný
vliv na rozdíl výsledků, u dynamického modelu by bylo nutné toto rozlišit, neboť by
stěna o větší tloušťce ze železobetonu měla větší akumulaci, která by ovlivnila
rozložení teplot v čase) a výpočet bude proveden pro 3 tloušťky tepelného izolantu.
V rámci zpracovávání této studie pak byl počet výpočtů rozšířen pro dalších 5 tlouštěk
tepelného izolantu tak, aby byl patrný vliv tloušťky tepelného izolantu na celkový
součinitel prostupu tepla včetně uvažovaných kotev. Původní výpočet byl prováděn
pro tloušťky tepelného izolantu 140, 180 a 220 mm, výpočet byl rozšířen o tloušťky
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100, 280, 320, 360 a 400 mm. Výsledný součinitel prostupu tepla konstrukce
v závislosti na materiálu stěny, tloušťce tepelné izolace a počtu kotev na 1 m2 je
uveden v tabulce 17. Na obr. 36 je tato tabulka znázorněna graficky, kdy na svislé ose
je celkový součinitel prostupu tepla konstrukce U se započítáním vlivu bodových
tepelných mostů kotvami. Na vodorovné ose je uveden počet kotev na 1 m2.
Tabulka 17. Výpočet vlivu hliníkové kotvy odvětrávaného fasádního
zateplovacího systému na součinitel prostupu tepla konstrukce

materiál stěny

železobeton

cihelné zdivo

součinitel prostupu tepla U
součinitel prostupu tepla
tl.
bodový
pro počet kotev na m2
U stěnou bez vlivu
tepelné
tepelný most
bodových tepelných
[W/(m2.K)]
izolace
χ
[W/K]
[mm]
mostů [W/(m2.K)]
1
1,33
2
2,5
100

0,311

0,0796

0,390 0,417 0,470 0,510

140

0,229

0,0794

0,309 0,335 0,388 0,428

180

0,182

0,0778

0,260 0,285 0,337 0,376

220

0,150

0,0757

0,226 0,251 0,302 0,340

280

0,120

0,0724

0,192 0,216 0,264 0,301

320

0,105

0,0701

0,175 0,198 0,245 0,281

360

0,094

0,0679

0,162 0,184 0,230 0,264

400

0,085

0,0658

0,151 0,172 0,216 0,249

100

0,224

0,0152

0,239 0,244 0,254 0,262

140

0,178

0,0172

0,196 0,201 0,213 0,221

180

0,148

0,0184

0,167 0,173 0,185 0,194

220

0,127

0,0193

0,146 0,152 0,165 0,175

280

0,104

0,0201

0,124 0,131 0,144 0,154

320

0,093

0,0204

0,113 0,120 0,134 0,144

360

0,084

0,0207

0,105 0,112 0,125 0,136

400

0,077

0,0208

0,098 0,104 0,118 0,129
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Obr. 36. Graf závislosti součinitele prostupu tepla U na druhu podkladního materiálu
stěny a na počtu kotev
Součinitel prostupu tepla U v závislosti na druhu podkladního materiálu
stěny a počtu kotev
0,6

0,5

Souč. prostupu tepla

0,4

0,3

0,2

0,1

0
1

1,33

Počet kotev

2

2,5

Beton 100 mm TI

Beton 140 mm TI

Beton 180 mm TI

Beton 220 mm TI

Beton 280 mm TI

Beton 320 mm TI

Beton 360 mm TI

Beton 400 mm TI

Cihla 100 mm TI

Cihla 140 mm TI

Cihla 180 mm TI

Cihla 220 mm TI

Cihla 280 mm TI

Cihla 320 mm TI

Cihla 360 mm TI

Cihla 400 mm TI

Dle ČSN 73 0540-2 se jedná o těžkou konstrukci, kde jsou limitními hodnotami
součinitele prostupu tepla jsou: UN,20 = 0,30 W/(m2.K) a Urec,20 = 0,25 W/(m2.K).
Následně pak UNpas,20 = 0,12 až 0,18 W/(m2.K).
Z uvedené tabulky vyplývá několik závěrů. Prvním je, že podstatnou roli pro
velikost bodového tepelného mostu hraje stěna, do níž je odvětrávaná tepelněizolační
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fasáda kotvena. To je způsobeno tím, že železobetonová stěna je schopna do
lokálního místa, kde je kotva upevněna, přivést dostatečné množství tepla, které
následně prochází tímto bodovým tepelným mostem dále.
Tabulka 17 ukazuje také velikost vlivu tohoto bodového tepelného mostu na
celkový součinitel prostupu tepla, neboť bez uvažování jejich vlivu je pro splnění
požadavku normy na doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla je pro cihelnou
stěnu dostatečná tloušťka tepelné izolace 100 mm a u železobetonové stěny pak
140 mm. Dle stavebních výkresů je na 1 m2 minimální počet kotev 1,33. Je však nutné
brát v úvahu i to, že v rozích bude počet kotev vyšší, neboť jejich rastr se bude muset
podřídit geometrii budovy. Proto lze uvažovat jako minimum 2 kotvy na 1 m2
(u menších ploch to může být i 2,5 i více).
Pokud tedy chceme mít konstrukci splňující požadavky normy, musíme u
železobetonové konstrukce použít minimálně 220 mm minerální vlny. U zděné
konstrukce pro požadované vlastnosti dle normy vystačíme se 140 mm tepelné
izolace. Tato tloušťka je u cihelné stěny dostatečná i pro doporučené hodnoty, ovšem
u železobetonové stěny je již potřeba tloušťka tepelné izolace 320 mm.
Hodnoty doporučované zmiňovanou normou pro pasivní domy se pak již
vymykají obvyklé stavební praxi.

5.06.3

Zvýšení nákladů na stavební konstrukci

Pokud předpokládáme, že v projektu je uvažovaný stav bez vlivu bodových
tepelných mostů vzniklých systémovými kotvami zateplovacího systému, tak při použití
na stěně ze železobetonu je potřeba pro dosažení stejného součinitele prostupu tepla
použít místo tepelné izolace tl. 140 mm tepelnou izolaci tl. 360 mm. To představuje
nejen výrazné zvýšení nákladů na tepelnou izolaci, ale i na kotevní systém, který bude
muset být pevnější pro přenášení svislé síly od povrchové úpravy, ale i vyšší náklady
na zastavěnou plochu, neboť nárůst tloušťky stěny o 220 mm představuje u většiny
staveb podstatný nárůst zastavěné plochy, nebo obráceně menší užitkovou plochu
stavby. Náklady na stavební konstrukci jsou uvedeny v tomto rozpočtu:
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O: SO05

NEZAPOČÍTÁNÍ BODOVÝCH TEPELNÝCH MOSTŮ U ODVĚTRÁVANÉ FASÁDY

R: 05-1

ZVÝŠENÍ NÁKLADŮ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI

P.č. Číslo položky
Díl: 713

Název položky
Izolace tepelné

MJ Množství
m2

1,00000

482,00

482,00

2 713001

Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy včetně dodávky MW tl. 100 a 120 mm
Rozdíl v ceně kotev - dodávka

m2

1,00000

120,00

120,00

3 998713102R00

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m

t

0,00816

985,00

8,04

15

610,04

701,55

1 713111111RV9

Cena / MJ Celkem
610,04

Celkem

610,04

DPH

%

U konstrukce zděné z cihelných tvarovek není nárůst potřebné tloušťky tepelné
izolace tak markantní, představuje pouze nárůst tloušťky tepelné izolace o 60 mm. To
představuje pouze mírně vyšší náklady. Nadále se touto konstrukcí nebudeme
zabývat, neboť je méně obvyklá.

5.06.4

Náklady na vyšší spotřebu tepla na vytápění

Při použití železobetonové stěnové konstrukce je rozdíl mezi skladbou se
140 mm tepelné izolace bez započítání tepelných mostů a se započítáním 2 tepelných
mostů na 1 m2 v roční spotřebě tepla na vytápění 16 kWh/rok. Při uvažování účinnosti
vytápění to znamená u železobetonové stěny rozdíl v nákladech na vytápění 32 Kč/m2
za rok až 75 Kč/m2 za rok.

5.06.5

Náklady na uvedení do projektovaného stavu

Náklady na uvedení do projektovaného stavu by byly velmi vysoké, neboť to
znamená kompletní demontáž a opětovnou montáž odvětrávané fasády, obvykle
včetně otvorových výplní. Dále pak doplnění tepelné izolace.
Náklady na uvedení do projektovaného stavu jsou vyjádřeny v tomto rozpočtu:
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O: SO05

NEZAPOČÍTÁNÍ BODOVÝCH TEPELNÝCH MOSTŮ U ODVĚTRÁVANÉ FASÁDY

R: 05-2

UVEDENÍ DO PROJEKTOVANÉHO STAVU

P.č. Číslo položky
Díl: 766

Název položky
Konstrukce truhlářské

MJ Množství

1 766411811R00

Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2

m2

1,00000

119,50

2 766411822R00

Demontáž podkladových roštů obložení stěn

m2

1,00000

31,60

Díl: 767

Cena / MJ Celkem
151,10

Konstrukce zámečnické

119,50
31,60

1 403,00

3 767427111R00

Montáž provětr.fasáda

m2

1,00000

923,00

923,00

4 767001

Kotvy s příslušnou délkou

m2

1,00000

480,00

480,00

m2

1,00000

525,66

525,66

t

0,00816

985,00

8,04

15

2 087,80

2 400,97

Díl: 713

Izolace tepelné

5 713111111RV9
6 998713102R00

533,70

Izolace tepelné kladené volně 2 vrstvy - včetně dodávky MW
tl. 100+120 mm
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m

Celkem

2 087,80

DPH

5.06.6

%

Náklady na zateplení z exteriéru

Dodatečné zateplení z exteriéru je prakticky nemožné, neboť konstrukce na to
není řešená, resp. náklady na zateplení z exteriéru budou stejné jako uvedení do
předpokládaného projektovaného stavu. Pokud bychom uvažovali zateplení ETICS,
tak náklady jsou uvedené zde:
O: SO05

NEZAPOČÍTÁNÍ BODOVÝCH TEPELNÝCH MOSTŮ U ODVĚTRÁVANÉ FASÁDY

R: 05-3

ZATEPLENÍ Z EXTERIÉRU

P.č. Číslo položky
Díl: 62

Název položky
Úpravy povrchů vnější

MJ Množství

Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.140 mm zakončený
stěrkou s výztužnou tkaninou
Omítka stěn weber-pas marmolit jemnozrnná

m2

1,00000

695,00

695,00

m2

1,00000

490,50

490,50

t

0,01386

291,50

4,04

15

1 189,54

1 367,97

1 622311134RV1
2 622432111R00

Díl: 99
3 998011002R00

Cena / MJ Celkem
1 185,50

Staveništní přesun hmot

4,04

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m

Celkem

1 189,54

DPH

%
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5.06.7

Náklady na zateplení z interiéru

Zateplení z interiéru je teoreticky možné pouze v případě, že půjde o suché
provozy, např. haly, kanceláře apod. Naráží to ovšem na další zmenšení užitkové
plochy budovy. Lze předpokládat, že zateplení by mohlo být realizované systémem
ETICS. Náklady na toto zateplení z interiéru jsou uvedeny zde:
O: SO05

NEZAPOČÍTÁNÍ BODOVÝCH TEPELNÝCH MOSTŮ U ODVĚTRÁVANÉ FASÁDY

R: 05-4

ZATEPLENÍ Z INTERIÉRU

P.č. Číslo položky
Díl: 62

Název položky
Úpravy povrchů vnější

MJ Množství

Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.140 mm zakončený
stěrkou s výztužnou tkaninou
Omítka stěn weber-pas

m2

1,00000

695,00

695,00

m2

1,00000

490,50

490,50

t

0,01386

291,50

1 622311134RV1
2 622432111R00

Díl: 99

Cena / MJ Celkem
1 185,50

Staveništní přesun hmot

3 998011002R00

4,04

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m

Celkem

1 189,54

DPH

5.06.8

4,04

%

15

1 189,54

1 367,97

Shrnutí

Popsaný stav obvykle nevyvolává žádné problémy s nízkou vnitřní
povrchovou

teplotou,

ovšem

obvykle

je

nepřípustný,

neboť

dochází

k významnému zhoršení součinitele prostupu tepla.
Tento případ je založen na praktických zkušenostech z různých staveb, kde
jsem byl požádán o vyčíslení vlivu bodových tepelných mostů na součinitel prostupu
tepla konstrukce. Bohužel obvykle jde o stavby, které jsou jako odvětrávané fasádní
systémy řešeny kvůli architektonickému pojetí stavby, a proto není možné stavbu řešit
dodatečnými tepelnými izolacemi.
Jedná se o dva případy, které jsou sice konstrukčně stejné, avšak záleží na
tom, zda se jedná o tepelnou izolaci stěny z cihelného zdiva či stěny z železobetonu.
V následující tabulce č. 18 jsou uvedeny výsledky pro sendvičovou stěnu s nosnou
částí ze železobetonu.
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Tabulka 18. Náklady na jednotlivá řešení
cena za
realizaci

popis

roční
náklady na
provoz

celk. nákl.
za 50 let

[Kč]
32
až
75

náklady na vytápění, nosná stěna železobetonová
správné provedení (úspory stavby při realizaci)
náklady na uvedení do stavu, který měl být realizován
náklady na zateplení z exteriéru
náklady na zateplení z interiéru

5.07

702
2 401
1 368
1 368

1 600
až
3 733
702
2 401
1 368
1 368

Vynechání podložky pod kotvami odvětrávané fasády
Jde o častý problém, kterému se věnuje malá pozornost a který může významně

zhoršit tepelně izolační vlastnosti obálky budovy. Na velikost bodového tepelného
mostu má vliv nejen tvar a materiál kotvy, ale i tepelný odpor stěny, na níž je kotva
připevněna a tloušťka a tepelná vodivost podložky pod kotvou. Významnou roli hraje i
kotvení držící kotvu u stěny. Je vhodné si uvědomit, že např. nerezová ocel má
tepelnou vodivost λ ≈ 15 W/(m.K) a běžná ocel λ ≈ 58 W/(m.K). Minimální vliv má pak
tloušťka tepelné izolace vložená mezi kotvu a stěnu.

5.07.1

Popis situace

Jedná se o železobetonovou stěnu tl. 270 mm na níž je pomocí hliníkových
kotev přikotvena odvětrávaná fasáda tvořená keramickým obkladem a tepelnou izolací
z minerální vlny o tl. 220 mm.
Odvětrávaná fasáda je kotvena systémovými kotvami tvaru „L“ z hliníku. Výška
kotvy je 240 mm. Délka kotvy je 150 mm. Tloušťka stěny kotvy je 3 mm. Na tuto kotvu
je přimontován roznášecí „T“ profil a na něm další profil pro zasunutí keramického
obkladu.

strana 89

DISERTAČNÍ PRÁCE ING. ROMANA ŠUBRTA

Kotva je kotvena do železobetonové stěny 2 ocelovými pozinkovanými šrouby
s hmoždinkami buď napřímo, nebo s použitím podložky minimalizující tepelný most.
Podložka je alternativně ze 2 druhů materiálu COMPACFOAM o různé pevnosti
a různé tepelné vodivosti, konkrétně λN = 0,039 W/(m.K), a nebo λN = 0,046 W/(m.K).
Tloušťka podložky je 20 mm. Další řešení je bez použití této podložky.
Obvyklý počet kotev na 1 m2 jsou 3 až 4 kotvy, neboť používaný keramický
obklad je poměrně hmotný.

5.07.2

Zjištění rozdílu velikosti bodových tepelných mostů

Součinitel prostupu tepla konstrukce bez tepelných mostů je U = 0,175
W/(m2.K). Hodnoty jednotlivých bodových tepelných mostů jsou uvedeny v tabulce 19
a v tabulce 20. Na obr. 37 a 38 je pak znázorněné rozložení teplot při stacionárním
vedení tepla. Z tabulky je patrné, že rozdíl mezi podložkou CF 100 a CF 200 je
z hlediska tepelné ochrany budovy zanedbatelný. Rozdíl je podstatný pouze pro
únosnost podložky. Proto budeme nadále počítat pouze s CF 200, který má vyšší
nosnost, vyšší cenu, přitom má i vyšší tepelnou vodivost.
Tabulka 19. Tabulka bodových tepelných mostů
druh podložky

bodový činitel
prostupu tepla χ
[W/K]

podložka Compacfoam, tl 20 mm, materiál CF 100 – tepelná
vodivost λ = 0,039 W/(m.K)

0,0675

podložka Compacfoam, tl 20 mm, materiál CF 200 – tepelná
vodivost λ = 0,046 W/(m.K)

0,0678

bez podložky

0,1045
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Tabulka 20. Tabulka součinitele prostupu tepla konstrukce se započítáním
bodových tepelných mostů
součinitel
prostupu tepla
konstrukce U
[W/(m2.K)]

druh podložky

3 kotvy 4 kotvy
podložka Compacfoam, tl 20 mm, materiál CF 100 – tepelná
vodivost λ = 0,039 W/(m.K)

0,378

0,445

podložka Compacfoam, tl 20 mm, materiál CF 200 – tepelná
vodivost λ = 0,046 W/(m.K)

0,379

0,447

bez podložky

0,489

0,593

Obr. 37. Simulace
rozložení
teplot Obr. 38. Simulace
rozložení
teplot
v příčném řezu s tepelně
v příčném řezu bez tepelně
izolační podložkou
izolační podložky

5.07.3

Zvýšení nákladů na stavební konstrukci řešením dle projektu

Náklady na realizaci detailů s podložkou jsou mírně vyšší, neboť cena podložky
je několik desetikorun. Větším problémem však bývá to, že vkládání podložky mírně
zesložiťuje práci, a tak dělníci se velmi rádi této podložce vyhnou, stejně jako vedení
firmy, pro které vyšší pracnost znamená menší rychlost výstavby. Úspory nákladů
vynecháním tepelněizolačních podložek jsou v následujícím rozpočtu:
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O: SO06

VYNECHÁNÍ PODLOŽKY POD KOTVAMI ODVĚTRANÉ FASÁDY

R: 06-1

DODÁNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PODLOŽKY POD KOTVU

P.č. Číslo položky
Díl: 62

Název položky
Úpravy povrchů vnější

MJ Množství

1 62001

Montáž podložky pod kotvu 3ks/m2

m2

1,00000

55,00

55,00

2 62002

Podložka Compacfoam tl.20mm,materiál CF 100 tep.vodivost 0,039W/(m.k)

kus

1,00000

42,00

42,00

Cena / MJ Celkem
97,00

Celkem

97,00

DPH

5.07.4

%

15

97,00

111,55

Náklady na vyšší spotřebu tepla na vytápění

V tabulce 21 je uvedeno, o kolik se zvýší spotřeba tepla na vytápění na 1 m2 při
vynechání tepelně izolačních podložek. V tabulce 22 je pak uvedeno, kolik korun
představuje tento nárůst spotřeby tepla.
Tabulka 21. Tabulka ročního nárůstu potřeby energie na vytápění vlivem
vynechání tepelně izolačních podložek

druh podložky

zvýšení roční potřeby tepla na
vytápění vynecháním podložky
[kWh]
3 kotvy

4 kotvy

podložka CF 100

11,1

14,8

podložka CF 200

11,0

14,6
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Tabulka 22. Tabulka zvýšení ročních nákladů na vytápění vlivem vynechání
tepelně izolačních podložek při různé ceně tepla a účinnosti
topného systému 75 %
zvýšení ceny tepla na vytápění
[Kč/rok]
3 kotvy

druh podložky

4 kotvy

cena 1,50
[Kč/kWh]

cena 3,50
[Kč/kWh]

cena 1,50
[Kč/kWh]

cena 3,50
[Kč/kWh]

podložka CF 100

23

52

30

69

podložka CF 200

23

52

30

69

5.07.5

Náklady na uvedení do projektovaného stavu

Ekonomické vyjádření demontáže a zpětné montáže obkladu a vkládání tepelně
izolačních destiček je velmi závislé na stavu konstrukce a opětovné použitelnosti
jednotlivých dílů. Pokud budeme uvažovat pouze náklady na demontáž, vložení
destiček a zpětnou montáž, tak je rozpočtová cena dle tohoto rozpočtu:
O: SO06

VYNECHÁNÍ PODLOŽKY POD KOTVAMI ODVĚTRANÉ FASÁDY

R: 06-2

UVEDENÍ DO PROJEKTOVANÉHO STAVU

P.č. Číslo položky
Díl: 62

Název položky
Úpravy povrchů vnější

MJ Množství

1 62001

Montáž podložky pod kotvu 3ks/m2

m2

1,00000

55,00

55,00

2 62002

Podložka Compacfoam tl.20mm,materiál CF 100 tep.vodivost 0,039W/(m.k)

kus

1,00000

42,00

42,00

Díl: 713

Cena / MJ Celkem
97,00

Izolace tepelné

96,83

3 713103122R00

Odstr.tep.izolace stěn,volně,minerál tl.100-200 mm

m2

1,00000

15,70

15,70

4 713131130R00

Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce

m2

1,00000

80,90

80,90

5 998713102R00

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m

t

0,00023

985,00

Díl: 767

Konstrukce zámečnické

0,23

1 233,36

6 767134802R00

Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými

m2

1,00000

81,40

81,40

7 767427351R00

Montáž ocelová fasáda,skryté uchycení

m2

1,00000

1 069,00

1 069,00

8 998767102R00

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m

t

0,05981

1 387,00

82,96

15

1 427,19

1 641,27

Celkem

1 427,19

DPH

%
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5.07.6

Náklady na zateplení z exteriéru

Dodatečné zateplení z exteriéru nepřichází v úvahu.

5.07.7

Náklady na zateplení z interiéru

Zateplení z interiéru je teoreticky možné pouze v případě, že půjde o suché
provozy, např. haly, kanceláře apod. Naráží to ovšem na další zmenšení užitkové
plochy budovy. Náklady na realizaci lze odhadnout tímto rozpočtem:
O: SO06

VYNECHÁNÍ PODLOŽKY POD KOTVAMI ODVĚTRANÉ FASÁDY

R: 06-3

ZATEPLENÍ Z INTERIÉRU

P.č. Číslo položky
Díl: 62

Název položky
Úpravy povrchů vnější

MJ Množství

Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.140 mm zakončený
stěrkou s výztužnou tkaninou
Omítka stěn weber-pas marmolit jemnozrnná

m2

1,00000

695,00

695,00

m2

1,00000

490,50

490,50

t

0,01386

291,50

4,04

15

1 189,54

1 367,97

1 622311134RV1
2 622432111R00

Díl: 99

Cena / MJ Celkem
1 185,50

Staveništní přesun hmot

3 998011002R00

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m

4,04

Celkem

1 189,54

DPH

5.07.8

%

Shrnutí

Popsaný stav obvykle nevyvolává žádné problémy s nízkou vnitřní
povrchovou teplotou, ovšem obvykle je nepřípustný, neboť dochází k
významnému zhoršení součinitele prostupu tepla.
Jednotlivé varianty vlivu vynechání podložky pod kotvami odvětrávané fasády
jsou shrnuty níže v tabulce č. 23. Vyčíslení je na 1 m2 fasády. Jedná se o relativně
malá čísla, ale je nutné si uvědomit, že se vždy jedná o rozsáhlé budovy. Pouze pokud
bychom uvažovali menší halu o rozměrech 50 * 36 m a konstrukční výšce 12 m, jde
o roční zvýšené náklady na vytápění ve výši 497 000 až 1 123 000 Kč. Za
předpokládanou životnost stavby 50 let se tedy jedná o úctyhodných 25 až 56 milionů
korun.
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Tabulka 23. Náklady na jednotlivá řešení
cena za
realizaci

Popis

roční
náklady na
provoz

celk. nákl.
za 50 let

[Kč]
23
až
52

2

stávající stav (3 kotvy/m )
správné provedení (úspory stavby při realizaci)
náklady na uvedení do stavu, který měl být realizován

112

112

1 641

1 641

náklady na řešení kondenzace vodní páry v interiéru

nepřichází v úvahu

náklady na zateplení z exteriéru

nepřichází v úvahu

náklady na zateplení z interiéru

5.08

1 150
až
2 600

1 368

1 368

Uvažování jiné přirážky na tepelné mosty a tepelné vazby,
než je skutečnost
Nejedná se sice přímo o problematiku tepelných mostů a tepelných
vazeb, ale jde o častou chybu při zpracovávání Průkazů energetické náročnosti
budov (PENB). Tato chyba následně vede k odlišným než předpokládaným
vlastnostem budovy. Zpracovatel PENBu se tak dopouští chyby a způsobuje
novému majiteli budovy škodu, neboť ten předpokládal deklarovaný stav
budovy. Je sice pravda, že PENB nevyjadřuje skutečnou spotřebu energie
v budově při jejím provozu, ale porovnává hodnocenou budovu s referenční
budovou. Zvýšení či snížení součinitele prostupu tepla má však přímé důsledky
na snížení či zvýšení spotřeby tepla na vytápění.
Zjistit velikost přirážky na tepelné mosty či tepelné vazby je obtížné. Při
hodnocení budovy a vystavování Průkazu energetické náročnosti budovy není
možné hodnotit všechny tepelné mosty a vazby, neboť jde o poměrně pracnou
a zdlouhavou činnost, zejména však chybí dostatek podkladů pro modelování
jednotlivých stavebních detailů a vyčíslování průběhu teplot, respektive velikosti
tepelných toků. Z vnějších rozměrů při obhlídce stavby není možné určit
geometrii detailu uvnitř, stejně tak není znám použitý materiál a jeho tepelně
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technické vlastnosti. Z tohoto důvodu je vhodné se řídit normou ČSN 73 05404 (příloha B) a dle stavu zpracování stavby odhadnout velikost přirážek.
Pro určení přirážky na tepelné vazby ve výši 0,02 W/(m2.K) je nutné mít
k použití této přirážky dostatečné důvody, např. to může být zpracovaný
prováděcí projekt stavby, kde jsou stavební detail řešeny. Pokud se však jedná
o stavbu, kde nebyl zpracován projekt pro provedení stavby, ale pouze projekt
pro stavební povolení, je nutné zvolit přirážku na tepelné vazby vyšší. Zda půjde
o hodnotu 0,05 W/(m2.K), 0,10 W/(m2.K), 0,20 W/(m2.K) či více záleží především
na odhadu a zkušenostech zpracovatele PENBu.
U novostaveb, které jsou z některého stavebního systému, lze
předpokládat, že jsou stavební detaily provedeny obvykle, a tudíž lze zvolit
přirážku na tepelné vazby ∆Utb = 0,05 W/(m2.K). U běžných novostaveb, kde je
podezření, že systémové řešení nebylo zcela dodrženo, je vhodné vlit přirážku
∆Utb ve výši 0,10 W/(m2.K). U novostaveb, kde je patrné nedodržení
technologie, a u starších staveb je vhodné volit nejvyšší v normě uváděnou
přirážku, a to ∆Utb = 0,20 W/(m2.K). Pokud jsou při prohlídce stavby a při jednání
s majitelem zjištěny výrazné tepelné mosty, například větší balkon konstrukčně
provedený jako železobetonová konzola bez použití speciálních prvků
přerušující tepelný most, použití ocelového krovu v zatepleném podkroví,
výrazné stopy plísní v podkroví či jinde apod., je nutné zvýšit přirážku na tepelné
vazby i nad hodnotu ∆Utb = 0,20 W/(m2.K).

5.08.1

Popis situace

Stavební firma dokončila stavbu rodinného domu, který následně prodává.
K prodeji byl vystaven Průkaz energetické náročnosti budovy. Jedná se o klasický
rodinný dům s plochou obálky budovy 600 m2. Při prohlídce budovy bylo zjištěno, že
krov je proveden jinak, než jak byl navržen v projektu, dále bylo zjištěno, že bylo
provedeno nestandardně i osazení oken a balkonových dveří. Chybí jakékoliv
zateplení ostění. Dům je postaven z cihelných bloků Porotherm. Ke stavbě je
k dispozici pouze projekt pro stavební povolení. Průkaz energetické náročnosti budovy
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byl zpracováván již na hotovou stavbu několik měsíců po kolaudaci. V PENBu byla
použita přirážka na tepelné vazby Σ∆UNtbk,j = 0,02 W/(m2.K). Úkolem bylo zjistit, o kolik
se sníží cena stavby uvedením chybné přirážky na tepelné vazby.
Pro vhodný odhad lze použít hodnoty z ČSN 73 0540-4, příloha B, odst. 2.3,
poznámka pod čarou. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce 24.
Tabulka 24. Tabulka hodnot přirážek na vliv tepelných vazeb dle ČSN 73 0540-4
Σ∆UNtbk,j
[W/(m2.K)]

druh konstrukce
konstrukce téměř bez teplených mostů (úspěšně optimalizované
řešení)

0,02

konstrukce s mírnými tepelnými mosty (typové či opakované řešení)

0,05

konstrukce s běžnými tepelnými mosty (dříve standardní řešení)

0,10

konstrukce s výraznými tepelnými mosty (zanedbané řešení)

5.08.2

0,20 a více

Zjištění rozdílu proti výpočtu uvedeného v PENBu

Předem je nutné podotknout, že spotřeby energie uvedené v PENBu jsou pouze
orientační, vycházející z normovaného užívání objektu. Lze však předpokládat, že
rozdíl ve výpočtu bude přibližně stejný, jako rozdíl v reálném provozu, pokud by se
jednalo o dva domy lišící se pouze v hodnoceném parametru.
V první fázi je nutné zvolit nastalému stavu odpovídající přirážku na vliv
tepelných vazeb. Přesný výpočet tepelných vazeb nepřichází v úvahu, neboť není
známá přesná geometrie jednotlivých stavebních detailů, ani použité materiály.
Při uvažování o výši přirážky na tepelné vazby dojde v prvé řadě k vyloučení
přirážky ve výši 0,02 W/(m2.K), neboť norma uvádí, že jde o úspěšně optimalizované
řešení. Aby bylo možné tuto přirážku použít, muselo by být prokazatelné, že došlo
k optimalizaci detailů. To by bylo možné prokázat např. existencí projektu pro
provedení stavby, náčrty detailů ve stavebním deníku apod.
Další možnost přirážky dle normy je popsána jako stavby s konstrukcemi s
mírnými tepelnými mosty (typové či opakované řešení). Vzhledem k tomu, že kvalita
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provedení stavebních detailů, i změny na stavbě, které byly pravděpodobně prováděny
chaoticky bez dostatečného rozmyslu (o čemž svědčí změna krovu bez jakékoliv
změny či doplnění projektu) lze vyloučit i tuto přirážku.
V tomto případě se tedy bude jednat buď o konstrukce s běžnými tepelnými
mosty (dříve standardní řešení), nebo o konstrukce s výraznými tepelnými mosty
(zanedbané řešení). Protože se jedná o vyčíslení způsobené škody, a protože nelze
předpokládat pečlivý stavební průzkum při zpracovávání PENBu, který by např.
pomocí termokamery odhalil zanedbané řešení, je vhodné zvolit přirážku
Σ∆UNtbk,j = 0,10 W/(m2.K), resp. předpokládat, že zpracovatel PENBu měl možnost se
pro velikost této přirážky rozhodnout.
Rozdíl
Σ∆UNtbk,j

=

mezi

v Průkazu

0,02

W/(m2.K)

uvažovanou
a

přirážkou,

přirážkou
která

na

měla

tepelné
být

vazby

uvažovaná

Σ∆UNtbk,j = 0,10 W/(m2.K) je 0,08 W/(m2.K).

5.08.3

Náklady na vyšší spotřebu tepla na vytápění

Rozdíl 0,08 W/(m2.K) představuje roční spotřebu energie 8 kWh/m2. Při obvyklé
ceně energie a účinnosti topného systému 75 % to představuje rozdíl v nákladech na
vytápění 16 až 37,30 Kč/m2. Pro objekt o ploše obálky budovy 600 m2 pak je tento
rozdíl za rok 9 600 až 22 400 Kč.

5.08.4

Náklady na zateplení z exteriéru

Pokud by bylo nutné tento případ řešit dodatečnou tepelnou izolací z exteriéru,
tak lze předpokládat tuto cenu na 1 m2 dle tohoto rozpočtu:
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PROJEKTOVOU A TECHNOLOGICKOU NEKÁZNÍ

O: SO05

CHYBNÁ VÝŠE PŘIRÁŽKY NA TEPELNÉ MOSTY

R: 05-3

ZATEPLENÍ Z EXTERIÉRU

P.č. Číslo položky
Díl: 62

Název položky
Úpravy povrchů vnější

MJ Množství

Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.140 mm zakončený
stěrkou s výztužnou tkaninou
Omítka stěn weber-pas jemnozrnná

m2

1,00000

695,00

695,00

m2

1,00000

490,50

490,50

t

0,01386

291,50

1 622311134RV1
2 622432111R00

Díl: 99

Cena / MJ Celkem
1 185,50

Staveništní přesun hmot

3 998011002R00

4,04

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m

Celkem

1 189,54

DPH

5.08.5

4,04

%

15

1 189,54

1 367,97

Náklady na zateplení z interiéru

Zateplení z interiéru se v tomto případě jeví jako příliš drahé a neřešící
dostatečně celou situaci.

5.08.6

Shrnutí

Z hlediska požadavků na stavby je popsaný stav obvykle přípustný, zcela
výjimečně by mohlo dojít k nesplnění požadavků na průměrný součinitel
prostupu tepla.
Přestože jde „pouze“ o pochybení v rámci zpracovávání Průkazu energetické
náročnosti budovy, může jít při soudním procesu o poměrně značné částky. Při
přepočtu na 1 m2 jde o korunové položky, při uvažování celé budovy pak o tisíce a při
zahrnutí životnosti stavby pak o významnou částku. Porovnání uvažování jiné přirážky
na tepelné mosty a tepelné vazby než je skutečnost, je uvedeno v tabulce 25.
Tabulka 25. Náklady na jednotlivá řešení
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cena za
realizaci

Popis

roční
náklady na
provoz

celk. nákl.
za 50 let

[Kč]
9 600
480 000
až
až
22 400
1 120 000
nepřichází v úvahu
nepřichází v úvahu

stávající stav
správné provedení (úspory stavby při realizaci)
náklady na uvedení do stavu, který měl být realizován
náklady na řešení kondenzace vodní páry v interiéru

nepřichází v úvahu

náklady na zateplení z exteriéru

820 800

náklady na zateplení z interiéru

5.09

Metodický

820 800
nepřichází v úvahu

pokyn

pro

ekonomické

hodnocení

vlivu

chybného řešení tepelné ochrany budovy
Při ekonomickém hodnocení zvýšení spotřeby energie vlivem chybného řešení
stavby či stavebního detailu je nutné postupovat vždy komplexně v následujících
krocích. Pokusy hodnocení provést odhadem mohou vést k zanedbání některé
vyčíslitelné možnosti a tím i k chybnému vyjádření finanční škody.
Postup ekonomického hodnocení zvýšení spotřeby energie vlivem chybného
řešení stavby či stavebního detailu:
A) volba okrajových podmínek a odůvodnění této volby,
B) zmapování skutečného provedení stavby,
C) zjištění správného provedení stavby,
D) zjištění dalších možností (variantně dle konkrétního případu) rekonstrukce
tak, aby výsledkem bylo správné provedení stavby,
E) vyčíslení spotřeby energie při různých variantách rekonstrukce,
F) vyčíslení nákladů na jednotlivé varianty řešení,
G) volba optimálního řešení.

Volba okrajových podmínek a odůvodnění této volby
Za okrajové podmínky je nutné považovat především tyto hodnoty:

METODIKA TEPELNĚ TECHNICKÉHO A EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ ZPŮSOBENÝCH
PROJEKTOVOU A TECHNOLOGICKOU NEKÁZNÍ

a) cena energie (teplo, elektřina…),
b) doba hodnocení,
c) klimatické podmínky,
d) způsob ekonomického hodnocení (hodnocení prosté či s využitím reálné
ceny peněz),
e) v případě relevantnosti pak další údaje, jako např. cena zastavěného
pozemku při zateplení z exteriéru či cena podlahové plochy při
zateplování z interiéru apod.,
f) v konkrétních případech lze jako okrajovou podmínku nastavit i cenu
stavebních prací, které se nemusí vždy řídit ceníkovými cenami dle ÚRS,
ale mohou být i vyšší, v závislosti na velikosti prací (nutné zvolit
odpovídající přirážku na práce malého rozsahu).

Zmapování skutečného provedení stavby
Zmapování lze provést buď provedením sond do konstrukce, nebo dalším
zjišťováním, jako např. využití fotodokumentace z realizace, termovizní diagnostika
apod.

Zjištění správného provedení stavby
Opět půjde o několik možností, které nelze předjímat. Nejsprávnější by bylo
porovnání s projektovaným stavem, pokud ovšem ten byl naprojektován správně. Dál
je nutné postupovat nejen konvenčním hledáním správného řešení tak, aby nastal
stav, kdy nedochází k nízké povrchové teplotě, tedy v případech, kdy byl původní stav
chybně navržen, je potřeba provést nový návrh splňující požadavky na stavbu a zjistit
rozdíl mezi navrženým chybným stavem a nově navrženým správným stavem.

Zjištění

dalších

možností

(variantně

dle

konkrétního

rekonstrukce tak, aby výsledkem bylo správné provedení stavby
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Při zjišťování správného provedení je nutné zvážit různé další možnosti, které
stávající technika umožňuje. Svého času bylo například možným řešením lokálního
tepelného mostu přistavit stolní počítač na inkriminované místo, čímž docházelo k jeho
ohřevu. Mezi další možnosti patří např. instalace topného kabelu, změna rozvodů
ústředního vytápění tak, aby docházelo k ohřevu inkriminovaného místa apod. Lze
také v případě potřeby navrhnout zapojení čidel sledujících vlhkost tak, aby docházelo
k ohřevu inkriminovaného místa cíleně v kritické době. Obvykle lze jako řešení volit
jednu z následujících možností:
a) demontáž a zpětná montáž v souladu s požadavky,
b) vnitřní zateplení,
c) vnější zateplení,
d) ponechání ve stávajícím stavu a vyčíslení ztrát energie (toto řešení je
přípustné pouze tam, kde nedochází k projevům plísní na vnitřním povrchu,
hnilobě konstrukce a dalším nežádoucím projevům),
e) ohřev inkriminovaného místa.

Vyčíslení spotřeby energie při různých variantách rekonstrukce
Při vyčíslování spotřeby energie při různých variantách konstrukce je potřeba
vycházet ze spotřeb, které reálně nastanou dle zvolených okrajových podmínek,
přitom je nutné zohlednit reálný provoz (není tedy např. možné uvažovat pouze energii
nutnou pro dodání ohřevu detailu, ale je potřeba zohlednit i možnosti regulace
dodávané energie).

Vyčíslení nákladů na jednotlivé varianty řešení
Vyčíslení nákladů na jednotlivá řešení musí vycházet z předem nastavených
okrajových podmínek.

Volba optimálního řešení

METODIKA TEPELNĚ TECHNICKÉHO A EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ ZPŮSOBENÝCH
PROJEKTOVOU A TECHNOLOGICKOU NEKÁZNÍ

Optimální řešení bude zpravidla vycházet z varianty, kde jsou nejnižší náklady
na řešení. I toto však může být odlišné, a to tam, kde dopředu byla stanovena (či
naopak dopředu nebyla projednána) nepřekročitelná okrajová podmínka. Může jít od
reálných podmínek (např. nemožnost provádět práce z exteriéru, neboť přístup je
pouze po cizím pozemku, či by došlo k zásahu na cizí pozemek), až po podmínky
subjektivní, např. že majitel nebude ochoten zmenšit si podlahovou plochu, či bude
vyžadovat možnost dlouhodobého vypnutí elektřiny v objektu.
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6

Souhrn – přehled analyzovaných tepelných mostů

a jejich vliv na kvalitu stavby

Zhodnocení výsledků a jejich přínosů pro teorii a praxi
V této práci bylo analyzováno 7 různých tepelných mostů, které byly z praxe
soudního znalce vybrány tak, aby pokryly obvyklé typy tepelných mostů. Cílem práce
bylo

u

jednotlivých

tepelných

mostů

dokumentovat

možnosti

kvantifikace

ekonomických škod různými způsoby výpočtů a pokusit se o vytvoření metodiky, jak
při ekonomickém hodnocení vzniklých škod postupovat.
Jednalo se o tyto chyby v tepelné ochraně budov:
nedoplnění tepelné izolace do konstrukce krovu,
chybějící tepelná izolace soklu,
chybějící tepelná izolace ztužujícího železobetonového věnce,
chybně uvažovaná tepelná izolace,
nezapočítání bodových tepelných mostů u odvětrávané fasády,
vynechání podložky pod kotvami odvětrávané fasády,
uvažování jiné přirážky na tepelné mosty a tepelné vazby, než je skutečnost.

Souhrnné informace zjištěné v rámci této práce jsou shrnuty v následujících
tabulkách 26, 27, 28 a 29:

METODIKA TEPELNĚ TECHNICKÉHO A EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ ZPŮSOBENÝCH
PROJEKTOVOU A TECHNOLOGICKOU NEKÁZNÍ

Tabulka 26. Přehledná tabulka jednotlivých typů příkladů a nákladů na jejich
řešení (pozn.: V tabulce nejsou vyznačeny případy, které jsou
nepřípustné z hlediska lidského zdraví)

stavby

při

náklady na uvedení do stavu, který měl být
realizován

5.03

5.04
5.05
5.06
celkové náklady za 50 let [Kč]

24 000
až
56 000

2 500
až
5 900

92 895
až
216 754

73
až
170

5 936

3 240

16 467

354 493

4 424
56 103
až
56 703

náklady na řešení kondenzace vodní páry v
interiéru
náklady na zateplení z exteriéru
náklady na zateplení z interiéru

298 496

5.08

1 600
až
3 733

1 150
až
2 600

480 000
až
1 120 000

47

702

112

1

983 800

2 693

2 401

1 641

366 223
až
371 323
779 111

211

1 368
1 368

1 368

31 140

strana 105

Nezapočítání bodových
tepelných mostů u
odvětrávané fasády

5.07

Chybějící tepelná izolace
ztužujícího
železobetonového věnce

Uvažování jiné přirážky na
tepelné mosty a tepelné
vazby, než je skutečnost

(úspory

5.02

Vynechání podložky pod
kotvami odvětrávané
fasády

správné provedení
realizaci)

Chybějící tepelná izolace
soklu

stávající stav

Nedoplnění tepelné izolace
do konstrukce krovu

Popis

Chybně uvažovaná tepelná
izolace

varianta

820 800

DISERTAČNÍ PRÁCE ING. ROMANA ŠUBRTA

Tabulka 27. Tabulka procentuálního vyjádření nákladů, kde je za 100 %
uvažováno správné provedení stavby (pozn.: Zvýrazněny jsou
všechny hodnoty nad 100 %)
Chybějící tepelná izolace
soklu

Chybějící tepelná izolace
ztužujícího
železobetonového věnce

Chybně uvažovaná tepelná
izolace

Nezapočítání bodových
tepelných mostů u
odvětrávané fasády

Vynechání podložky pod
kotvami odvětrávané
fasády

Uvažování jiné přirážky na
tepelné mosty a tepelné
vazby, než je skutečnost

Popis

Nedoplnění tepelné izolace
do konstrukce krovu

varianta

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

Procentuální vyjádřní nákladů, kde je za 100 % uvažováno správné provedení
stavby
stávající stav
správné provedení
realizaci)

(úspory

stavby

při

náklady na uvedení do stavu, který měl být
realizován

404
až
943

77
až
182

564
až
1 316

154
až
359

228
až
532

1 027
až
2 321

100

100

100

100

100

100

5 972

137

5 974

5 693

342

1 465

1 732
až
1 750

2 224
až
2 255
446

195
195

1 221

náklady na řešení kondenzace vodní páry v
interiéru
náklady na zateplení z exteriéru
náklady na zateplení z interiéru

5 028

4 731
961

48 000 000
až
112 000 000

82 080 000

METODIKA TEPELNĚ TECHNICKÉHO A EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ ZPŮSOBENÝCH
PROJEKTOVOU A TECHNOLOGICKOU NEKÁZNÍ

Tabulka 28. Tabulka procentuálního vyjádření nákladů, kde jsou za 100 %
uvažovány náklady na vytápění při ceně energie 1,50 Kč/kWh (pozn.:
Zvýrazněny jsou všechny hodnoty nad 100 %)
Chybějící tepelná izolace
soklu

Chybějící tepelná izolace
ztužujícího
železobetonového věnce

Chybně uvažovaná tepelná
izolace

Nezapočítání bodových
tepelných mostů u
odvětrávané fasády

Vynechání podložky pod
kotvami odvětrávané
fasády

Uvažování jiné přirážky na
tepelné mosty a tepelné
vazby, než je skutečnost

Popis

Nedoplnění tepelné izolace
do konstrukce krovu

varianta

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

Procentuální vyjádřní nákladů, kde jsou za 100 % uvažovány náklady na vytápění
při ceně energie 1,50 Kč/kWh
stávající stav
správné provedení
realizaci)

(úspory

stavby

při

náklady na uvedení do stavu, který měl být
realizován

100
až
233

100
až
236

100
až
233

100
až
233

100
až
233

100
až
226

25

130

18

65

44

10

1 477

177

1 059

3 702

150

143

2 244
až
2 268

394
až
400
290

86
86

119

náklady na řešení kondenzace vodní páry v
interiéru
náklady na zateplení z exteriéru
náklady na zateplení z interiéru

1 244

839
1 246
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Tabulka 29. Tabulka procentuálního vyjádření nákladů, kde jsou za 100 %
uvažovány náklady na vytápění při ceně energie 3,50 Kč/kWh (pozn.:
Zvýrazněny jsou všechny hodnoty nad 100 %)
Chybějící tepelná izolace
soklu

Chybějící tepelná izolace
ztužujícího
železobetonového věnce

Chybně uvažovaná tepelná
izolace

Nezapočítání bodových
tepelných mostů u
odvětrávané fasády

Vynechání podložky pod
kotvami odvětrávané
fasády

Uvažování jiné přirážky na
tepelné mosty a tepelné
vazby, než je skutečnost

Popis

Nedoplnění tepelné izolace
do konstrukce krovu

varianta

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

Procentuální vyjádřní nákladů, kde jsou za 100 % uvažovány náklady na vytápění
při ceně energie 3,50 Kč/kWh
stávající stav
správné provedení
realizaci)

(úspory

stavby

při

náklady na uvedení do stavu, který měl být
realizován

43
až
100

42
až
100

43
až
100

43
až
100

43
až
100

44
až
100

11

55

8

28

19

4

633

75

454

1 586

64

63

951
až
961

169
až
171
124

37
37

53

náklady na řešení kondenzace vodní páry v
interiéru
náklady na zateplení z exteriéru
náklady na zateplení z interiéru

533

359
528

43
až
100

73

Ve většině případů se ukázalo, že nejlevnějším řešení je kvalitní provedení
stavebních detailů tak, aby byly minimalizovány tepelné mosty. Ani tento závěr však
není jednoznačný a závisí nejen na velikosti problému, ale i na ceně energie na
vytápění.
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7

Závěry
Práce prokázala očekávaný fakt, že konstrukce by již od počátku měla být

správně navržená a správně provedená. Ani toto tvrzení však nemusí platit vždy, jak
prokazuje případ chybějící tepelné izolace soklu. Ta je však zde nutná nikoliv k úspoře
tepla na vytápění, ale k zamezení tepelných mostů, resp. k zabezpečení požadované
povrchové teploty v interiéru a tím k zabránění růstu plísní. Může se ukázat, že i
v dalších případech bude „ekonomičtější“ stavební detail provést hůře, než jak bylo
uvažováno v projektu, neboť vždy záleží na vstupních údajích, se kterými se pracuje,
tedy především s cenou tepla (zde je uvažovaná cena tepla 1,50 Kč/kWh až 3,50
Kč/kWh – ta ale může být nižší při použití některých tepelných čerpadel, při použití
levného paliva, např. uhlí či dřeva ze samovýroby…) a dále pak s uvažovanou dobou
životnosti stavby, resp. daného řešení. V těchto výpočtech bylo uvažováno s životností
50 let, u skladových, výrobních hal, komerčních objektů a další staveb je však často
reálná životnost výrazně kratší. Méně podstatnou roli pak hrají klimatické podmínky,
neboť v rámci České republiky nejsou výrazné rozdíly v dlouhodobých průměrných
teplotách. Větší roli mohou hrát reálné klimatické podmínky, neboť v posledních letech
je průměrná teplota v topném období vyšší, než odpovídá dlouhodobým průměrům,
které se obvykle ve výpočtech uvažují. Pro výpočet škod je také důležitý postup
ekonomického výpočtu. Zde byl zvolen prostý výpočet, tedy bez uvažování ceny peněz
(diskontu) a zvyšování cen energie i práce v budoucnosti. Při hodnocením s využitím
reálné ceny peněz se obvykle diskont uvažuje v rozmezí 2 až 4 %, meziroční
zvyšování cen energie může být vyšší, ovšem v některých okamžicích může být i
záporné. V ceně také není uvažováno s hodnotami, které jsou obtížně vyčíslitelné,
jako je např. vliv nevhodného řešení na zdraví.
Tato práce nastavuje metodický pokyn pro vyčíslení škody u chyby vzniklé
v tepelné obálce budovy a na základě několika příkladů z praxe soudního znalce
ověřuje způsoby stanovení takto vzniklé škody. Význam této práce je třeba chápat
v několika rovinách, neboť každý účastník stavebního procesu vnímá tuto
problematiku jinak, takže je přínosem nejen pro akademickou oblast, kde svým
praktickým ověřením ukazuje principiální správnost navržené metodiky, ale i pro
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odbornou veřejnost z řad stavebních projektantů a dodavatelů staveb. Její dosah je
však i do laické veřejnosti a ukazuje možnosti řešení právních sporů.
Význam je i edukativní, neboť vede k poznání velikosti materiálních škod
nesprávným řešením problémů a lze očekávat, že bude mít dopad i na předvýrobní
stavební přípravu.
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Přehled použitých označení
Značka
A

Název veličiny

Jednotka

Plocha

m2

A/V

Faktor tvaru budovy; geometrická charakteristika budovy

Ae

Plocha venkovních konstrukcí

m2

b1

Činitel teplotní redukce

(-)

c

Měrná tepelná kapacita (Udává, kolik tepla v J je třeba dodat 1 kg
látky, aby se ohřála o 10C)

J /(kg·K)

cd

Měrná tepelná kapacita v suchém stavu

J /(kg·K)

Měrná tepelná kapacita vzduchu: přibližně cvzd = 1300

J /(kg·K)

cvzd

m2/m3 ; 1/ m

d

Tloušťka

D

Denostupně

eV

Měrná potřeba tepla na vytápění

kWh/m3,a

eVN

Požadovaná měrná potřeba tepla na vytápění

kWh/m3,a

K·den

Celoroční (s)potřeba energie na vytápění

E
fRsi

m

Teplotní faktor vnitřního povrchu = (θsi – θe )/(θai – θe) = 1 - (θai
– θsi )/(θai – θe)
Požadovaný teplotní faktor vnitřního povrchu

fRsi,N

kWh/a
(-)
(-)

gc

Zkondenzované množství vodní páry

kg/(m2·s)

gev

Vypařené množství vodní páry

kg/(m2·s)

HT

Měrná ztráta prostupem tepla (celková)

W/K

HU

Měrná ztráta prostupem tepla nevytápěnými prostory (mezi
vytápěným prostorem a venkovním prostředím)

W/K

iLV

Součinitel spárové průvzdušnosti

m3/(s·m·Pa0,67)

ℓ

Délka

L

Tepelná propustnost

L

Plošná tepelná propustnost

LD

Tepelná propustnost obvodového pláště mezi vytápěným prostorem
a venkovním prostředím)

W/K

LS

Ustálená tepelná propustnost zeminou mezi vnitřním prostorem a
venkovním prostředím

W/K

L2D

Tepelná propustnost stanovená výpočtem dvojrozměrného teplotního
pole - 2D výpočtem

W/K W/(m2·K)

L3D

Tepelná propustnost stanovená výpočtem trojrozměrného teplotního
pole - 3D výpočtem

W/K; W/(m2·K)

m
W/K
W/(m2·K)
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Značka

Název veličiny

Jednotka

Intenzita přirozené výměny vzduchu v místnosti (Toto číslo udává,
kolikrát za hodinu se vymění vzduch v místnosti.)

1/h; m3/(m3.h)

n50

Intenzita výměny vzduchu budovy při přetlaku 50 Pa

1/h; m3/(m3.h)

pv

Částečný tlak vodní páry

Pa

pvi

Částečný tlak vodní páry vnitřního vzduchu

Pa

pve

Částečný tlak vodní páry venkovního vzduchu

Pa

Částečný tlak nasycené vodní páry

Pa

Částečný tlak nasycené vodní páry ve vzduchové dutině, vrstvě

Pa

pa

Atmosférický tlak

Pa

p0

Referenční (normální) atmosférický tlak

Pa

qc

Celková tepelná charakteristika budovy

W/(m3·K)

Qh

Potřeba tepla na vytápění

Wh

Q

Tepelný tok

W/K

R

Tepelný odpor vrstvy, konstrukce

m2·K/W

Rl

Lineární tepelný odpor

m2·K/W

Rsi

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce

m2·K/W

Rse

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce

m2·K/W

RT

Odpor konstrukce při prostupu tepla

m2·K/W

n

pv,sat
pvg pv,cav

t

Čas

s

Součinitel prostupu tepla; U – hodnota. (Udává, kolik energie ve W
prostoupí konstrukcí. Je to převrácená hodnota RT.)

W/(m2·K)

Uc

Celkový součinitel prostupu tepla; celková U - hodnota

W/(m2·K)

Uf

Součinitel prostupu tepla rámu

W/(m2·K)

Ug

Součinitel prostupu tepla zasklení

W/(m2·K)

UN

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla

W/(m2·K)

Uw

Součinitel prostupu tepla okna

W/(m2·K)

Uem

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy; Průměrná U hodnota obálky budovy

W/(m2·K)

Urec

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla

W/(m2·K)

∆U

Korekční součinitel prostupu tepla (korekční člen)

W/(m2·K)

U T; U

V

Objem; obestavěný prostor budovy, vytápěné zóny

m3

ε

Emisivita; vyzařování

(-)

θ

Celsiova teplota

°C

θae

Teplota venkovního vzduchu

°C

θai

Teplota vnitřního vzduchu

°C

θe

Návrhová teplota venkovního vzduchu

°C
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Značka

Název veličiny

Jednotka

θim

Návrhová teplota vnitřního vzduchu

°C

θsi,cr

Kritická vnitřní povrchová teplota

°C

θsi,N

Požadovaná nejnižší vnitřní povrchová teplota

°C

θse

Vnější povrchová teplota konstrukce

°C

θsi

Vnitřní povrchová teplota konstrukce

°C

θsim

Průměrná vnitřní povrchová teplota konstrukce

°C

∆θsi

Bezpečnostní přirážka k nejnižší požadované vnitřní povrchové
teplotě

°C

θw

Teplota rosného bodu

°C

∆

Rozdíl

λ

Součinitel tepelné vodivosti

W/(m·K)

Naměřený součinitel tepelné vodivosti při střední teplotě 10 °C

W/(m·K)

Součinitel tepelné vodivosti v suchém stavu

W/(m·K)

λD

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti v suchém stavu

W/(m·K)

λev

Ekvivalentní součinitel tepelné vodivosti

W/(m·K)

λk

Charakteristický součinitel tepelné vodivosti

W/(m·K)

λn

Normový součinitel tepelné vodivosti

W/(m·K)

λR

Výpočtový součinitel tepelné vodivosti podle DIN 4108

W/(m·K)

λu

Výpočtový součinitel tepelné vodivosti

W/(m·K)

µ

Faktor difuzního odporu

(-)

µn

Normová hodnota faktoru difuzního odporu

(-)

ρ

Objemová hmotnost v definovaném stavu vlhkosti

ϕa

Relativní vlhkost vzduchu

%

ϕe

Relativní vlhkost venkovního vzduchu

%

ϕi

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu

%

Kritická relativní vlhkost

%

λ10
λd (λdry)

ϕsi,cr

-

kg/m3

χ

Bodový činitel prostupu tepla

W/K

ψ

Lineární činitel prostupu tepla

W/(m·K)
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