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Abstract
Endeavour author hereof paper is approximation those problems, demonstration connection, with
have to investor, designer and contractor building do arithmetics. Acts with about file on dependent
affinity, no only about one technical discipline. Development single specialization spawn waste
connection. Broadly with mostly conference on broken projection and base on fragments. It is
necessary concerning tenable build - up necessary opinion all - round specialist, who is able to
perceive construction entire and co - ordinate individual profession with the aim of well and high quality building design.
Keywords
Life cycle building, technical service life, envelope building, thermal insulation, roof, floor, care and
servicing building.
Abstrakt
Snahou autora tohoto článku je přiblížení této problematiky, ukázání souvislostí, s nimiž musí
investor, projektant i zhotovitel stavby počítat. Jedná se o soubor na sobě závislých vztahů, nikoliv
pouze o jednu technickou disciplínu. Rozvoj jednotlivých specializací zapříčiňuje ztrátu souvislostí.
Povšechně se ve většině případů jedná o rozdrobené projektování i stavění na fragmenty. Je
zapotřebí ve vztahu k udržitelné výstavbě nezbytného náhledu všestranného odborníka, který je
schopen vnímat stavbu jako celek a koordinovat jednotlivé profese s cílem správně a kvalitně
projektovat stavbu.
Klíčová slova
Životní cyklus budovy, technické životnost, obálka budovy, tepelná izolace, strop, podlaha, péče a
údržba budovy.
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1. ÚVOD
Článek se zamýšlí nad vývojem trvale udržitelností revitalizace budov.





do r. 2020 zvýší čl. státy společně energetickou účinnost o 20%.
do r. 2020 zvýší čl. státy společně podíl energie z obnovitelných zdrojů na 20 % spotřeby.
do r. 2020 sníží čl. státy společně produkci skleníkových plynů alespoň o 20 %.
od 31. 12. 2020 budou všechny nové budovy se spotřebou energie blížící se nule, pro budovy
v majetku veřejné moci toto platí již od r. 2018.

Mluvíme li o tom, že neomezíme možnost budoucím generacím vše, co můžeme používat nyní
a v budoucnosti a je vše, co jsme mohli a chtěli si pořídit, mluvíme o pojmu udržitelnosti. Snahou
autora tohoto článku je přiblížení této problematiky, ukázání souvislostí, s nimiž musí investor,
projektant i zhotovitel stavby počítat. Jedná se o soubor na sobě závislých vztahů, nikoliv pouze
o jednu technickou disciplínu. Rozvoj jednotlivých specializací zapříčiňuje ztrátu souvislostí.
Povšechně se ve většině případů jedná o rozdrobené projektování i stavění na fragmenty. Je
zapotřebí ve vztahu k udržitelné výstavbě nezbytného náhledu všestranného odborníka, který je
schopen vnímat stavbu jako celek a koordinovat jednotlivé profese s cílem správně a kvalitně
projektovat stavbu. S ohledem na bytový fond je nejen nutné stavět nové objekty, ale především se
zaobírat revitalizací a modernizací stávajícího bytového fondu. Jednou ze zásad udržitelné výstavby je
flexibilita budovy. Flexibilita značí připravenost budovy na případné změny plynoucí z dynamické
změny funkcí, dynamické změny požadavků investora a změny procesů. Vzhledem k technickému
pokroku se posouvají dopředu materiály i stavební technologie. Volba stavebních materiálů a
provozních vlastností má vliv na zdraví obyvatel, ekologický, sociologický a ekonomický aspekt
revitalizace budov. Jedním z předních regulačních nástrojů jsou normy, platná legislativa, nařízení
vlády aj…. U udržitelné budovy není rozhodující pořizovací cena budovy, ale její hodnota, kterou
přinese za celou dobu svého životního cyklu. Okolí budovy působí na vlastní budovu a má důležitý vliv
na hodnotu budovy na trhu.

2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUDOVY
Vznik každého objektu je podmíněn vstupy, a to materiálovými i energetickými. V průběhu životnosti
stavby je spotřebovávaná energie a materiály potřebné na provoz a údržbu. V každém období
životního cyklu je vynakládáno nejenom velké množství energií, ale vzniká i nemalé množství odpadů
a emisí. Všechny tyto skutečnosti, které ovlivňují dopad stavby na životní prostředí, se dají ovlivnit již
před realizací stavby. Z praxe je všeobecně známo, že volba levnějších řešení při stavbě a realizaci
projektu v období užívání nezanedbatelně zvýší náklady v období užívání stavby. Z ekonomického
hlediska je období užívání stavby tím nejnáročnějším a tvoří ¾ celkových nákladů v období životnosti
stavby a z toho jedna třetina tvoří náklady na správu a údržbu.
U stavebních objektů rozeznáváme obecně tyto druhy životností:





technická životnost – doba, kterou počítáme od vzniku stavby do jejího zchátrání
a technického zániku za předpokladu běžné údržby. Obvykle převyšuje ekonomickou
životnost;
ekonomická životnost – doba, kterou počítáme od vzniku stavby do okamžiku ztráty
ekonomické užitečnosti a smysluplnosti, tzn. okamžik trvalé ztráty výnosů nebo ztráta
využitelnosti změnou vnějších podmínek bez možnosti jiného využití;
morální životnost – doba, kterou počítáme od vzniku stavby do okamžiku zastarání stavby
– dispoziční řešení, styl, standardy a technologie, změny trhu, rozvoj území apod.;
právní životnost – doba od kolaudačního souhlasu do okamžiku rozhodnutí, resp. povolení
o odstranění stavby.
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Obr. 1. Procentuální vyjádření nákladů životního cyklu stavebních objektů, [1]

Pro ekonomickou životnost je důležitá doba využitelnosti stavby. Za okamžik ekonomického zániku
stavby lze považovat situaci, kdy je výhodnější na daném místě stávající stavbu zlikvidovat a postavit
novou, která bude přinášet vyšší výnosy. Kritériem může být i výše nákladů na běžnou údržbu
v porovnání s výnosy z nemovitosti. Okamžikem ekonomického zániku je rovněž situace, kdy zanikne
v daném místě důvod pro daný druh provozu a jednoúčelovou stavbu nelze využít pro jinou funkci.
Životnost můžeme tedy definovat jako dobu, po kterou by objekt (konstrukce) měla vyhovovat
požadavkům provozu v přepokládaných podmínkách. Za tuto dobu se objekt (konstrukce) dostane do
mezního stavu, resp. stane se nepoužitelnou. Vyjadřuje se zpravidla počtem roků, který se u různých
druhů objektů (konstrukcí) liší. Základní podmínkou dlouhé životnosti je pravidelná (cyklická) údržba
a úpravy budov pro jejich co nejlepší využití. Rozlišujeme tyto druhy opotřebení:



fyzické – vlivem degradačních procesů, stavební dílo resp. jeho konstrukční část ztrácí svou
kvalitu v určitých vlastnostech.
morální – postupem času a vývojem nových materiálů, trendů a jiných inovací dochází
k postupnému zastarání stavebního díla. Odstraněním morálního opotřebení je modernizace
či jiný zásah, který toto opotřebení minimalizuje (generální oprava, rekonstrukce apod.).

3. MODERNIZACE TEPELNÝCH IZOLACÍ STROPŮ PODLAH
Důležitá energie k vytápění objektu neuniká pouze stěnami, ale i přes nedostatečnou tepelnou izolaci
stropů podchodů, podzemních garáží, nebo u stropů nad sklepy. Tím vzniká efekt studené podlahy,
který je v bytech a obytných prostorech bytových jednotkách, administrativách, nepříjemný. Tepelná
Izolace podhledů stropů minerálními izolačními deskami Ytong Multipor řeší tento problém bez
větších nákladů. Tímto jednoduchým projekčním a následně realizačním opatřením se uspoří až 54 %
tepelné energie, která uniká přes stropní konstrukce. Aplikací tepelně izolačního podhledu
z minerálních desek Ytong Multipor se zvýší povrchová teplota podlahy o +3°C.

Tab. 1. Účinek zateplení stropů izolačním podhledem z minerálních desek Ytong Multipor, [2]
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4. OBVODOVÝ PLÁŠŤ
Obecně se jedná o použití tepelné izolace v různých skladbách za účelem zajištění kvality vnitřního
prostředí. Návrh tepelných izolací se v naší republice řídí ČSN 73 0540 a v ní obsaženými odkazy.
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.

Při zateplení objektů, které jsou památkově chráněny jako celek, anebo mají chráněnou
architektonicky hodnotnou fasádu, je možné provést jako jediné řešení vnitřní zateplení objektu.
Obálka budovy je souhrn všech stavebních konstrukcí, které oddělují budovu od venkovního
prostředí. Kvalita zateplení obálky budovy ovlivňuje potřebu tepla pro vytápění.

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

Obr. 3. Revitalizace administrativních budov, [1]

Projekční zpracování by mělo minimálně respektovat zásady navrhování nízkoenergetických objektů.
Pokrok se neděje po přímce, ale po spirále. Díky novému objevu můžeme použít zdánlivě překonaný
materiál v nové formě, která odstraní dřívější nevýhody a použije výhody daného materiálu. Při
návrhu objektu musíme brát vztah jedince k svému životnímu prostoru. Na jednotlivé budovy nelze
bezduše aplikovat známá schémata a myslet si, že vše je v pořádku. Při zpracování projektu i při
realizaci se musí všichni účastníci výstavby plně soustředit, aby výsledné architektonické dílo bylo
minimálně tak dobré, jak jeho tvůrci uvažovali. Vlastní cena nového objektu se neskládá pouze

JUNIORSTAV 2015
1.1. Architektura v pozemním stavitelství

z pořizovací ceny – rozpočet stavby, ale je nutno uvažovat i s provozními náklady stavby. Můžeme
pořídit objekt cenově levnější, z levnějších materiálů, bez integrovaného systému infrastruktury.

5. VYUŽITÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR WI PŘI REVITALIZACI
5.1. Rodinné bydlení, Potsdam
Vnitřní zateplení v německém Potsdamu. V rezidenční oblasti Garde-Karree se původně nacházely
nevyužité koňské stáje s velmi pěkným venkovním vzhledem. Investor je přestavěl pro účely
rezidentního bydlení.

Obr. 4. Rodinné bydlení, Potsdam, [2]

Obr. 5. Rodinné bydlení, Potsdam, [2]

5.2. Spichern Höfe
V Kolíně nad Rýnem se nachází Spichern Höfe, památkově chráněné domy přebudované v luxusní
obytné lofty a výstavní prostory designového nábytku. Území přibližně 10.000 m² bývalé papírny
a tiskárny knih se přeměnilo na sedm budov se systémem propojených dvorů a zadních traktů.
Z důvodu zachování historických fasád byl zvolen zateplovací systém Multipor o tloušťce 60 mm,
který byl položen na přibližně 6000 m².
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Obr. 6. Spichern Höfe, [2]

Obr. 7. Spichern Höfe, [2]

Vnitřní zateplení bylo provedeno z materiálu – „Multipor WI“ tepelněizolační desky pro vnitřní
zateplení. Lepené plochy desek se maltují celoplošně lžící se zuby 10 nebo 12 mm. Tyto
tepelněizolační desky jsou o tloušťce 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 a 200 mm s hladkými
styčnými plochami. Desky Multipor se lepí k podkladu lehkou maltou Multipor.

Tab. 2. Multipor WI tepelněizolační deska pro vnitřní zateplení, základní údaje, [2]

5.3. Údolní 72, Brno
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
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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.

Obr. 8. Údolní 72, Brno, pohled čelní, [3]

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. 9. Údolní 72, Brno, 7.dubna 1932, půdorys suterénu, [1]

Navrhuji vnitřní zateplení 1.PP a 1.NP z materiálu – „Multipor WI“ tepelněizolační desky pro vnitřní
zateplení, o tloušťce 120 mm s hladkými styčnými plochami. Desky Multipor se lepí k podkladu
lehkou maltou Multipor.

6. ZÁVĚR
U historických budov má objekt často členěnou fasádu. Všude tam, kde není možné provést venkovní
zateplovací systém, je jediné řešení provést dodávku a montáž tepelně izolace zevnitř. Dodávka
a montáž tepelné izolace umístěné v interieru budovy představují mnohdy pouze jediné řešení, jak
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lze zajistit tepelnou ochranu historických staveb. Při projekčním návrhu je důležité důsledně řešit
efekty tepelných mostů stropů a stěn pronikající izolací. Každý majitel domu by měl před vlastní
revitalizací vycházet z kvalitní a promyšlené projektové dokumentace, která dává možnost posoudit
vztah finančně vynaložených nákladů na revitalizaci objektu, budoucí finanční náklady spojené
s provozem a údržbou objektu. Při realizaci zateplení pomocí vnitřního systému je nutné projekčně
vyřešit a navrhnout odborný návrh. Pro tepelnou techniku doporučuji využívat program K-CAD,
spol.s.r.o. Program AREA 2014, který je určen pro komplexní hodnocení stavebních detailů (tepelných
mostů a vazeb) z hlediska dvourozměrného stacionárního vedení tepla a vodní páry. Umožňuje
výpočet teplotního faktoru vnitřního povrchu, tepelných toků detailem, oblasti kondenzace vodní
páry nejnižší vnitřní povrchové teploty, lineárního činitele prostupu tepla, roční bilance
zkondenzované a vypařené vodní páry v detailu. Zohledňuje postupy a požadavky ČSN 730540
(včetně ČSN 730540-2 z roku 2011), EN ISO 10211 a STN 730540. Kompletní programové řešení pro
stavební fyziku najdete na http://kcad.cz/cz/uvod/.
Výhodou vnitřního zateplení je provádět dodávku a montáž zateplovacího systému po celý rok,
neprovádět montáž venkovního lešení, zábor veřejného pozemku po dobu realizace zateplovacího
systému, neprovádění nových klempířských prvků, tím vzniká nízká cena realizace. Nevýhodou je
zmenšení světlé výšky místností, snížení užitné plochy interiérů, obtížnost řešení detailů. Projekční
návrh by měl vypracovat zkušený projektant pro stavební fyziku. Projekční principy a návrhy ve
vztahu k udržitelné výstavbě stávajících budov a nových budov by měly definovat a analyzovat vady
a poruchy, které se projevují v:





Technickém stavu budovy.
Způsobu péče a údržby budovy.
Navrhování revitalizace budovy, jejich modernizací, rekonstrukcí.
Realizaci revitalizace budovy, jejich modernizací, rekonstrukcí.

Každá stavební konstrukce v sounáležitosti s ostatními konstrukcemi prochází tzv. životním cyklem
budovy. Pochopením vazeb a vztahů jednotlivých oborů budeme kvalitně moci revitalizovat stávající
objekty. Tyto vazby a projekční řešení můžeme plně využít také při návrhu nových budov. Musíme si
uvědomit, že výstavba budov není záležitostí jednoho oboru, ale jedná se o multioborovou disciplínu.
Jedná se o týmovou práci, zapojení různých odborností. Pokus omyl není možný.
Poděkování
Na tomto místě bych rád poděkoval Doc. Ing. Antonínu Pokornému, CSc. a Doc. Ing. Bohuslavu
Pivodovi, CSc. za cenné připomínky a odborné vedení.
Článek byl vypracován za podpory grantu SGS14/160/OHK1/2T/15- Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek:
Energetická efektivnost obnovy vybraných historických budov 20.století a firmě Xella CZ, s.r.o. Vodní
550, 664 62 Hrušovany u Brna a K-CAD, spol. s r.o., Radůzova 11, 162 00 Praha 6.
Literatura
[1]

ADÁMEK, J. vlastní archív.

[2]

http://www.ytong.cz/

[3]

PELČÁK, P. – ŠKRABAL,J. – WAHLA, I. Otto Eisler 1893 – 1968, vydavatel: Spolek Obecní dům
Brno, 1998.

[4]

VYHLÁŠKA 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

[5]

ČSN EN 13187 (730560), Tepelné chování budov - Kvalitativní určení tepelných
nepravidelností v pláštích budov - Infračervená metoda

Recenzoval
Bohuslav Pivoda, Doc. Ing. CSc., Hlávkova 8, 602 00 Brno, email:bohus.pivoda@volny.cz

