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EXTERNAL CLADDING BUILDINGS ON THE SUBJECT OF TENABLE BUILD UP
OBVODOVÝ PLÁŠŤ BUDOV VE VZTAHU K UDRŽITELNÉ VÝSTAVBĚ
Jiří Adámek1
Abstract
Article with try bring rich in detail view of revitalization cloak, terraces, balconies, existing home.
Principles defined in this article can be used not only for revitalization current objects, but also for
high - quality proposal new home. Endeavour author hereof article is acquaint with given to
problems investor, compiler project and maker construction. Acts with about set technical relations,
that are on interactive dependent.
Keywords
Orientation building, factor form building, envelope building, reconstruction, revitalization, new
building - up, balcony, terrace.
Abstrakt
Článek se snaží přinést detailnější pohled na revitalizaci pláště, teras, balkonů, stávajících domů.
Principy definované v tomto článku mohou být použity nejenom pro revitalizaci stávajících objektů,
ale též pro kvalitní návrh nových domů. Snahou autora tohoto článku je seznámit s danou
problematikou investora, zpracovatele projektu i zhotovitele stavby. Jedná se o soubor technických
vztahů, které jsou na sobě interaktivně závislé.
Klíčová slova
Orientace budovy, faktor tvaru budovy, obálka budovy, rekonstrukce, revitalizace, nová výstavba,
balkón, terasa.
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1. ÚVOD
Článek se snaží přinést detailnější pohled na revitalizaci pláště, teras, balkonů, stávajících domů.
Principy definované v tomto článku mohou být použity nejenom pro revitalizaci stávajících objektů,
ale též pro kvalitní návrh nových domů. Snahou autora tohoto článku je seznámit s danou
problematikou investora, zpracovatele projektu i zhotovitele stavby. Jedná se o soubor technických
vztahů, které jsou na sobě interaktivně závislé.






V současné době je aktuální téma stanovení vzduchotěsnosti obálky budov.
Zpracovatelé projekčních návrhů ne vždy správně interpretují do svých termovizních měření
výsledky měření.
Cílem je stanovit obecnou metodiku měření, aby se vyvarovalo případným chybám při
vyhodnocování termovizního měření a následně špatným projekčním řešením stanovení
neprůzvučnosti obálek objektů.
Použití přístupů a metod k řešení problému spatřuji v důsledném dodržování příslušných
ČSN, vyhlášky 137/ 1998 Sb., návrhu protokolu bezkontaktního termovizního měření.
Obecným dodržováním principů uvedených v článku a využití získaných poznatků v použití
otevřeného systému, který je neustále aktualizován, je možné se vyvarovat chybám
v termovizním měření s následným dopadem na cenu nápravných opatření.

2. DÍLČÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ BUDOVU
2.1. Orientace budovy
Vhodná orientace domu na pozemku je velice důležitá. Výhodou otočení hlavní fasády s největší
prosklenou plochou (směr od jihovýchodu přes jih, po jihozápad) je využívání pasivních solárních
zisků. S tím plyne i riziko přehřívání domu, proto je nutné zvážit stínící prvky. Orientace budovy
vzhledem k pozemku musí citlivě akceptovat přístup na pozemek a orientaci domu k původní
zástavbě (urbanistické hledisko).

2.2. Faktor tvaru budovy
Je to poměr ochlazovaných ploch obvodových konstrukcí budovy A (m2) a obestavěným prostorem
budovy V (m3). Čím je hodnota nižší, tím je stavba energeticky výhodnější.
Faktor tvaru budovy
m2/m3.
Hodnoty u výškových budov se pohybují kolem 0,3.
Hodnoty u deskových budov se pohybují kolem 0,5.
Hodnoty u řadových domů a dvojdomů se pohybují kolem 0,7.
Chceme li dosáhnout dobré energetické kvality, hodnota faktoru tvaru by u samostatně volně
stojícího domu neměla překročit 0,7.
Udržitelný rozvoj obnovitelných zdrojů energie v sobě odráží geopolitické souvislosti, sociální
a kulturní souvislosti. Respektování kulturních tradic a materiálů, opatření na ochranu významných
krajinných prvků. Venkovská výstavba respektující místní klima, zdroje a kulturu.
Architektura a urbanismus – harmonie




Urbanistická koncepce, úměrnost funkcí a struktur
Soulad kultury, funkce, techniky, prostředí, měřítka a estetiky
Znalost minulého, důsledné zkoumání jsoucí skutečnosti a předvídání budoucnosti

Celoroční energetická budov je závislá také na faktoru tvaru budovy. V současné době je zažito, že
čím menší faktor tvaru budovy, tím je menší spotřeba. Faktor tvaru budovy je citlivý na samotném
objemu budovy. Můžeme se zamyslet nad tím, zda tato úvaha je správná a zda budova s vyšším
faktorem tvaru budovy se chová k prostředí ekologičtěji a udržitelněji. Musíme se zamyslet nad
možnou vnesenou chybou do jednotlivých matematických výpočtů.
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2.3. Obálka budovy
Souhrn všech stavebních konstrukcí, které oddělují budovu od venkovního prostředí. Kvalita
zateplení obálky budovy ovlivňuje potřebu tepla pro vytápění.

Obr. 1. RD – kategorie: pasivní dům, podíl ploch jednotlivých typů konstrukcí, [1]

Obr. 2. Podíl ploch jednotlivých typů konstrukcí, [1]

3. REVITALIZACE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ, ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍCH
OBJEKTŮ
Udržitelný rozvoj je strategie civilizačního rozvoje. Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj z roku
1987 považuje: Projekční zpracování zaměřené na stavební revitalizace a technickou infrastrukturu.
Stavební revitalizace:








Odstranění zemní vlhkosti (dožití stávající hydroizolace).
Zateplení objektu.
Výměna truhlářských prvků – okna, dveře.
Zateplení střešní konstrukce.
Zateplení podlah nad nevytápěnými prostorami.
Zateplení stropní konstrukce pod nevytápěnými prostorami.
Větrání objektu.

Pro kvalitní vyhodnocení termovizního snímkování je nutné:





Termovizní snímkování provádět s kvalitní termovizní kamerou.
Přesně definovat podmínky při termovizním snímkování.
Kvalitně interpretovat naměřené hodnoty při termovizním snímkování.
Zhotovit termovizní protokol.

JUNIORSTAV 2015
1.2. Konstrukce pozemních staveb

Okrajové podmínky při termovizním snímkování rodinného domu.







Počasí:
Teplota vzduchu v exterieru:
R.V. vzduchu v exterieru:
Teplota vzduchu v interieru – referenční místnost:
R.V. vzduchu v interieru – referenční místnost v podkroví:
Rozdíl teplot vzduchu mezi interiérem a exteriérem:

jasno, mírný vítr
-5.9.OC
81.5%
22.9.OC
30.7%
28.8.OC

Obr. 3. Termovizní snímkování štítu a římsy RD, [1]

4. VLIV ODRAŽENÉ TEPLOTY
Na fasádě objektu se tepelně „odráží“ jasná, velice studená obloha. U prvního termovizního snímku
proto platí teplotní stupnice pouze na stěnu balkonu. Na podlaze balkonu se při měření „odráží
“stěna domu, která má vyšší teplotu než jasná obloha. Z toho důvodu je na druhém termovizním
snímku „odražená zdánlivá teplota“ nastavena na teplotu stěny + 6OC a teplotní stupnice u snímku
platí pouze pro podlahu arkýře a části stěny pod arkýřem. Porovnáním povrchové teploty stěny
arkýře na prvním snímku lze konstatovat, že obě konstrukce mají obdobné tepelně technické
vlastnosti. Pokud by se teplotní pole vyhodnocovalo pouze podle horního termovizního snímku, byl
by závěr, že podlaha arkýře má horší tepelně technické vlastnosti než stěna, což ve skutečnosti není
pravda.

Obr. 4. Schéma termovizní snímkování, [1]
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Obr. 5. Termovizní snímkování detailů obytného domu, [1]

5. VRSTVY A MATERIÁLY BALKONŮ A TERAS
Nosná konstrukce balkonů a teras je při revitalizaci stávajícího objektu daná. Při projekčním návrhu
sanace teras, balkonů je zapotřebí provést stavebně technický průzkum stávající skladby konstrukcí.
Na projekční návrh má vliv mnoho faktorů:





Zatížení stavby.
Požární požadavky.
Konstrukční možnosti daného materiálu.
Další faktory.

Z pohledu udržitelné výstavby se mezi vhodné materiály řadí dřevo ( OSB desky, překližka), betony.
Spádová vrstva. Vytvoření spádu teras, balkonů je pomocí:




Rovinami o stejném sklonu, pomocí spádových klínů tepelné izolace.
Vytvořením spádu nosnou konstrukcí objektu.
Pomocí rovin o různém spádu, nejčastěji provedeno z monolitických betonů.

Parotěsná vrstva
V konstrukci oddělující interiér od exteriéru dochází k difuzi vodních par z prostoru s vyšším obsahem
vodních par (interiér) do prostoru s jejich nižším obsahem (exteriér) s cílem tyto parciální tlaky
vyrovnat.
Zkondenzovaná vlhkost negativně ovlivňuje:





Vlastnosti materiálů.
Hygienické prostředí (vliv růstu plísní).
Zvýšením hmotnosti materiálů
Poškozením materiálů mrazem.

Tepelně izolační vrstva
Tepelně izolační vrstva brání tepelným ztrátám objektu a podílí se na požadovaném teplotním stavu
objektu. Tepelně izolační vrstva musí být navrhnuta tak, aby byly splněny závazné požadavky,
zejména minimálně požadované nebo doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U.
Vodotěsná vrstva
Hydroizolace musí být nepropustná pro vodu v kapalném i tuhém skupenství.




Asfaltové pásy.
Fólie.
Stěrky.
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6. REVITALIZACE TERAS A BALKONŮ V BYTOVÉM DOMĚ ÚDOLNÍ 72
BRNO
6.1. Půdorys 4.NP

Obr. 6. Půdorys 4.NP obytného domu Údolní 72, Brno, [1]

6.2. Popis stávajícího objektu
Objekt navrhl architekt Otto Eisler. Stylově se dá Otto Eisler zařadit do skupiny brněnských
židovských architektů. Pro Eislera je navíc typická racionalita a praktičnost jeho návrhů. Tento přístup
pramenil z toho, že hlavním zájmem Otto Eislera byla idea moderního obytného domu pro střední
třídu, kde se oceňovala především jasná konstrukce, solidní technologické zpracování a nízké
ekonomické náklady.
Objekt Údolní 72 je čtyřpodlažní, zděný, samostatně stojící, zastřešen jednoplášťovou plochou
střechou pultového tvaru. Stropní konstrukce nejvyššího podlaží, která zároveň tvoří nosnou
konstrukci střechy je z železobetonového žebírkového stropu z hlinitanového cementu. Poslední
podlaží zaujímá pouze část půdorysné plochy objektu, zbytek je tvořen terasou, obklopující poslední
obytné podlaží ze tří stran.

Obr. 7. Údolní 72, Brno, pohled čelní, [2]
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6.3. Termovizní snímkování

Obr. 8. Termovizní snímkování detailů obytného domu, [1]

6.4. Návrh skladby terasy a balkonů

Obr. 9. Balkonový systém Schönox, [3]

Obr. 10. Balkonový systém Schönox, návrh, [3]
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

nerovný podkladní beton.
kontaktní vrstva SCHÖNOX KH + SCHÖNOX PL, resp. SCHÖNOX PFK RAPID.
dilatační páska.
spádový potěr 2% SCHÖNOX PL, SCHÖNOX PL PLUS, resp. SCHÖNOX SEB.
hydroizolační stěrka SCHÖNOX 1K DS nebo 2K DS RAPID, alt. Izol. pásy SCHÖNOX AB.
koutová izolační páska SCHÖNOX ST vč. doplňků – SCHÖNOX ST IC, SCHÖNOX ST EA.
lepící, vysoce flexibilní tmel SCHÖNOX TT DUR, SCHÖNOX TT S8, resp. SCHÖNOX PFK.
flexibilní vodovzdorná spárovací hmota SCHÖNOX SU, resp. SCHÖNOX UF PREMIUM.
těsnící provazec SCHÖNOX PE + trvale pružný tmel SCHÖNOX SMP.
keramická dlažba.
keramická tvarovka nebo systémový balkonový profil.

Obr. 11. Balkonový systém Schönox, detail, [3]

flexibilní vodovzdorná spárovací hmota SCHÖNOX SU, SCHÖNOX UF PREMIUM










nerovný podkladní beton.
kontaktní vrstva SCHÖNOX KH + SCHÖNOX PL, SCHÖNOX PFK RAPID.
spádový potěr 2 % SCHÖNOX PL, SCHÖNOX PL PLUS, SCHÖNOX SEB.
hydroizolační stěrka SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 2K DS RAPID, resp. SCHÖNOX AB.
rohová izolační páska SCHÖNOX ST.
trvale pružný tmel SCHÖNOX SMP.
lepící vysoce flexibilní tmel SCHÖNOX TT DUR, SCHÖNOX TT S8.
SCHÖNOX PFK.
těsnící provazec.

Při řešení dlažeb na balkonech a terasách je nutno vždy počítat s vyspádováním potěru
v doporučeném spádu 2 %. Zábradlí doporučujeme upevnit ze spodu nosné konstrukce. Odtok vody
na čele balkónů a teras je vhodné řešit pomocí keramických okapniček nebo pomocí profilovaných
lišt. Pružné spoje, dilatační spáry je nutno vyplnit trvale pružným tmelem SCHÖNOX SMP. Použití
vzájemně kompatibilních materiálů SCHÖNOX (spádový potěr, hydroizolační stěrka, flexibilní tmel
a flexibilní spárovací hmota) je osvědčeným řešením pro sanaci a výstavbu.





Kontaktní vrstva + spádový potěr.
Hydroizolace.
Lepidlo.
Spárovací hmoty.
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7. ZÁVĚR
Chyby mohou vznikat při jakémkoliv stupni projektové činnosti, při realizaci, případně při provozu
objektu. Snahou tohoto článku je na výskyt možných chyb upozornit. Je jednodušší a cenově levnější
potenciální chyby odstranit už při projekčním návrhu, případně při realizaci, než až při definování
těchto chyb při užívání objektu stavebníkem. Teoretické znalosti jsou nutné. Bez využití teoretických
znalostí v praxi a tím i pomáhání člověku, teoretické znalosti postrádají smysl. Orientace v oblasti
nabídek výrobců stavebních systémů vyžaduje široký komplex teoretických znalostí a praktických
zkušeností. Konkrétní provedení nelze navrhnout, realizovat a provozovat bez praktických zkušeností.
Praktické zkušenosti lze jen obtížně popsat v technických či právních předpisech. Vícečetné varianty
stavebních systémů, jejich počet a možnost kombinací mohou vést k vzniku nežádoucích efektů. Bez
využití teoretických znalostí v praxi a tím i pomáhání člověku teoretické znalosti postrádají smysl.
Principy definované v tomto článku se dají využít nejenom při revitalizaci stávajících objektů, ale i pro
výstavbu nových domů.
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