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NEBOJME SE VNITŘNÍHO ZATEPLENÍ 

Současný stav budov, které potřebují rekonstrukci, se skládá z 80% z historických staveb resp. 

stavebních konstrukcí, u kterých se změnil způsob užití a chceme je využít k bydlení.  

A právě u těchto historicky a stavebně cenných budov nacházíme v současné době v 

rekonstrukci největší úsporný potenciál. 

Díky cíleným stavebním opatřením (topení, větrání, chlazení) se dá velmi účinně ovlivnit vnitřní 

klima, tepelná izolace a stavebně biologická nezávadnost.  

Před všemi stavebními opatřeními musíme samozřejmě dbát na právní předpisy. 



VENKOVNÍ & VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 

 Venkovní zateplení = osvědčený způsob 

revitalizace objektů mající za cíl energetickou 

úsporu na vytápění současně s odstraněním 

tepelných mostů 

 

 Vnitřní zateplení = v současné době opomíjené 

řešení se špatnou pověstí a řadou 

problémových realizací 

 
 Jediné řešení pro objekty s architektonicky 

hodnotnou fasádou, individuální zateplení části 

objektu. 



VNITŘNÍ ZATEPLENÍ – STÁVAJÍCÍ APLIKACE 

 Vodní páry ve formě kondenzátu negativně 

ovlivňují konstrukci  

 

 Dosavadní řešení je parozábrana s 

rozporuplnou účinností 

 

 Zajištění, či kontrola správné funkce 

parozábrany je téměř nemožná 
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PAROZÁBRANA - IDEÁLNÍ STAV 
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PAROZÁBRANA - REALITA 



 Současný stav 

 
PAROZÁBRANA PROBLÉM 

IZOLAN 

IZOLANT 

 Nová realizace 

 

 O 5 let později 

 

PAROZÁBRANA – PRAXE 



DŮSLEDEK - KARCINOGENNÍ PLÍSEŇ 

 > 10 cm2 = zdravotní problémy 

 

 



STAVEBNÍ FYZIKA 

 Teplota s vlhkosti jsou nerozlučně spojeni 

 

 

 Součinitel prostupu tepla U ≤ 0,3 W/(m2.K)  

 

 

 Splnění vlhkostní bilance Mc,a< Mev,a 

 

 

 Maximální množství kondenzátu Mc ≤ 0,5 kg/(m2.rok)  
 



 Achillovou patou vnitřního zateplení je parotěsná 

folie  

 

 Odstranění tohoto problémů přichází v 90. letech s 

novým pojetím kapilárně aktivních, tepelně 

izolačních materiálů, jež minimalizují přítomnost 

kondenzátu v konstrukci  

NOVÝ POHLED NA VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 



 

 Schopnost materiálu okamžitě do sebe absorbovat 

kondenzát/vodu, již při jejím vzniku. Tuto vodu 

následně zadržet do změny okolních podmínek 

umožňující odpaření (větrání, oteplení) . 

 

 Přestává chybět argument proti vnitřnímu zateplení. 

NOVÝ POHLED NA VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 

Kapilární aktivita 



VÝVOJ MATERIÁLU A VÝPOČETNÍCH 

PROSTŘEDKŮ 
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materiálu 
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vápenatý 

Vnitřní izolace 

Zkoušky a 
„vylaďování“ 

Počítačová 
podpora 

Simulace 
jevů 

Stacionárně 

Dynamicky 



 Co je to Kalcium Silikát ? 

 

VÝVOJ MATERIÁLU 

Křemičitý písek Cement Sytá pára 

 Nejdříve byla snaha o vyrobení jednovrstvého tepelně 
izolačního zdiva s nižní pevností, dnes se vyrábí MULTIPOR 
 

 Kalcium Silikát se rozděluje dle porozity 
 

 



Mikroporézní desky Makroporézní desky 

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU 

Mikroporézní 

l  [W/m*K] 0,059 

m [-] < 6 

požární odolnost A1 

pórovitost > 0,93 

r [kg/m3] 240 

pH 10 

Makroporézní 

l  [W/m*K] 0,045 

m [-] < 4 

požární odolnost A1 

pórovitost > 0,95 

r [kg/m3] 115 

pH 10 



Skupina materiálů 
rv 

[kg/m3] 

l 
[W/(m.K)] 

m 
[-] 

Kalcium silikáty 
220 - 360 0,060 – 0,077 2,5 - 6 

115 - 130 0,042 - 0,045 3 - 5 

Materiály na bázi korku a hlíny 120 - 330 0,040 – 0,080 11 - 29 

Dřevovláknité desky 130 - 205 0,040 – 0,045 3 - 5 

Materiály na bázi celulózových 

vláken 
40 0,039 1 

Pěněné silikáty (pěnové sklo) 120 0,044 0 

Materiály na bázi Perlitu 97 - 150 0,045 - 0,049 5 - 6,5 

Materiály na bázi Perlitu a 

cihelného střepu 
400 0,060 5 

Pěnoplastické látky 45 0,031 27 

VÝVOJ MATERIÁLU 



NOVÝ POHLED NA VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 

 1) Odstranění parozábrany => s vlhkostí 

nebojujeme, nýbrž cíleně pracujeme 

 

 2) Vysoce porézní, kapilárně aktivní, difuzně 

otevřený materiál => odstranění problémů 

vlhkostních map, plísní, solných výkvětu, 

vysoušení vlhkých zdí 

 

 3) Návrh vnitřního zateplení je potřeba podložit 

výpočtem v simulačních prostředcích zohledňující 

transport vlhkosti v pórovitých materiálech 

 

 



PRINCIP FUNKCE – KAPILÁRNÍ AKTIVITA 

 V důsledku teplotního rozdílu a tlaku mezi prostředními 

obklopující vnitřní a vnější povrch stěny, difunduje vodní pára do 

konstrukce. Na základě kapilárních sil a díky schopnosti vést 

vodu v pórech odvádí TI deska kondenzát zpět na povrch. Z 

povrchu se voda odpaří zpátky do prostoru. 



 Matematické objasnění povrchové difuze póru => 

reálné početní simulace vlhkostního transportu v 

programu Delphin, Wuffi, Cond 

 

 

 

 

PRINCIP FUNKCE – POVRCHOVÁ DIFUZE PÓRŮ 



 Celoplošné přilepení na rovný podklad 

 Lepidlo funguje jako parobrzda  

 Zachování difuzní otevřenosti systému 

 

 

 

 

 

Podmínky správné funkce 

PRINCIP FUNKCE – SKLADBA 



SIMULAČNÍ PROSTŘEDKY 

 Rozšiřuje se výpočet teplotně-vlhkostní bilance podle 
Glassera o transport vlhkosti v porézních materiálech dle 
Kiezlova výpočetního modelu 
 
 

 Softwarem Delphin, Wuffi, Cond dochází k odhalení rezerv v 
kapilárně aktivních materiálech 
 

 Je umožněno použít materiály vnitřního zateplení v místech, 
kde by dle Glassera docházelo k extrémnímu kondenzátu 
 

 Simulace zohledňují skutečné klimatické podmínky. 
Zohlednění vlivu deště, slunce, teploty, vlhkosti, větru. Údaje z 
SHMU. 



PRINCIP FUNKCE – NÁVRH DELPHIN 1D 

 ČSN 730540-2 

Mc,a ≤ 0,5 Kg/m² 
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PRINCIP FUNKCE – NÁVRH DELPHIN 2D 

 

Splnění normativních a doporučených požadavků pro vnitřní zateplení 

 
Mc,a 

[kg/m2] 
Mc,n 

[kg/m2] 
Ma,vysl 

[kg/m2] 
Tpod,i 

[°C] 
ai 

[°C] 
fRsi     
[–] 

 

[W.m–

1. K–1] 

Splnění 
požadavků 

HÄEUPL –
vlhkostní 
bilance 

0,013 < 0,500 0,000 
 

   Splňuje 

Požadavek na 
teplotu pod 
izolantem 

Tpod,i > -5°C 

   – 4,5    Splňuje 

Požadavek na 

min ai  ≥ 14 °C 
    18   Splňuje 

fRsi ≥ 𝒇𝑹𝒔𝒊,𝑵      0,534  Není Splněn 

N ≥  

 
      0,149 Splňuje 

1) Návrh vhodného řešení 2) Posouzení hydroskopické 

vlhkosti 

3) Posouzení hmotnostní vlhkosti v 

čase 

4) Kontrola teplotního pole 5) Zhodnocení navrženého detailu 



OBLAST POUŽITÍ 

 Venkovní zateplení je lepším řešením 
 

 Nedostatečná dimenze venkovní izolace 
 

 Rekonstrukce kulturního fondu (architektonicky 
hodnotné fasády, pohledový beton) 
 

 Rekonstrukce sklepních prostor na obytné místnosti 
 

 Zateplování podkrovních stěn s nízkým přesahem 
střechy 
 

 Zateplování stěn sousedící s prolukami 
 

Oblast úspory energie 



OBLAST POUŽITÍ 

 Definitivní řešení problému s plísni 
 

 Řešení problémů solných výkvětů 
 

 Odstranění problému s dodatečnou vlhkosti 
(sušení prádla, bazény, vodojemy) 
 

 Vlhkostní sanace vlhkých a zasolených sklepů 
 

 Odstraňování tepelných mostů, vlhkostních 
problémů a plísní v oblastech otvorů a 
kritických detailů stavby 
 
 

Oblast problémů s vlhkostí 



VNITŘNÍ ZATEPLENÍ - REALIZACE 

Pracovní postup 

Míchání lepidla Celoplošné nanesení Lepíme na sráz 

Povrchová stěrka Síťování Přestěrkovaní 



DOPLŇKY VNITŘNÍHO ZATEPLENÍ 

Elektro + Kotvení + Dilatace 

Kotvení těžkých 

předmětů 
Elektro krabice 

osvětlení 

Elektro - krabice Únosnost cca. 6 kg 

Únosnost cca. 3 kg Dilatace betonových podlah Dilatace dřevěných podlah 



DOPLŇKY VNITŘNÍHO ZATEPLENÍ 

Ukončovací klíny + Ostěňové desky  



DOPLŇKY VNITŘNÍHO ZATEPLENÍ 

Tepelně izolační omítky – složitý podklad 

SANAVER 

Hydrofóbní 

l  [W/m*K] 0,09 

m [-] < 6 

požární odolnost A1 

r [kg/m3] <350 

pH 13 

THERMOSILIT 

Hydrofilní 

l  [W/m*K] 0,07 

m [-] < 6 

požární odolnost A1 

r [kg/m3] < 300 

pH 11 



Minerální 

monolitická 

struktura 

Pevnost v tlaku 

Jednoduchá 

opracovatelnost 

Odolnost vůči 

vodě 

Vysoká úroveň 

tepelně izolačních 

vlastnostní 

Prodyšnost 

Nehořlavost 

Zvuková pohltivost 

Přírodní, 

ekologický 

materiál 

CE certifikace 

100% recyklovatelný 

Nestlačitelné 

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU 



LEGISLATIVNÍ PODPORA 

 Revize ČSN 73 05 40-2 

 
 Kapitola 6.3, Poznámka 2: 

 
 „V odůvodněných případech (např. u konstrukcí 

obsahující kapilárně aktivní materiály) se připouští 

hodnocení šíření vlhkosti konstrukcí pokročilejšími 

výpočetními metodami než jsou ČSN EN ISO 13 788  

a ČSN 73 0540-4.“ 

 
 DIN 4108 



 Systém TEX THERM IN 

certifikoval technický 

zkušební ústav České 

Budějovice 

 

 ETA-05/0093 

 ETA-08/0126 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFIKACE 



 Kritickými detaily vnitřního zateplení : 

 

 Ostění 

 Nadpraží  

 Parapet        

 Kouty 

 Rohy  

 

 Napojení vnitřní příčky na obvodovou stěnu 

 Napojení stropní konstrukce na obvodovou stěnu 

 

 

 

 

PROJEKČNÍ DETAILY  



PROJEKČNÍ DETAILY  



CELKOVÉ HODNOCENÍ 

Finanční úspora za lešení a zábor pozemku 

 

Zlepšení vlhkostního mikroklimatu místnosti 

 

Odstranění plísní a vlhkostních map 

 

Kratší doba provádění 

 

Provádění prací nezávisle na počasí 

 

Výhody 
 Klady 



CELKOVÉ HODNOCENÍ 

Výhody 
 Zápory 

× Nutnost přesunutí rozvodů Tzb zateplované 

konstrukce do izolace 

 

× Vyšší náročnost projektové přípravy 

 

× Přesun topných těles 

 

× Potřeba uvolnit zateplovanou místnosti 

 



CELKOVÉ HODNOCENÍ 

Výhody 
 Předsudky 

? Vnitřní zateplení = projekční chyba 

 

? Vnitřní zateplení = kondenzát + plíseň 

 

? Nemožnost splnit požadavky kladené ČSN 730540-2 

 

? Vysoká choulostivost na mechanické poškození 

 

? Není vhodné pro naše klimatické podmínky 

 

? Nemá praktické výhody 

 

? Ztráta akumulační schopnosti stavby ??? 

 

 



REFERENCE MULTIPOR– ROTHESTEIN 

 1894 

 300 m2 

 tl. 100 mm 

 2007 

 Německo 

 

 

 

 

 

 

 



REFERENCE MULTIPOR– ROTHESTEIN 



REFERENCE MULTIPOR – ADMINISTRATIVA 

 1700 m2 

 tl. 100 mm 

 2003 

 Rakousko 

 

 

 

 

 

 

 



REFERENCE - CASI 

 Stará sladovna 

 Berlín 

 

 

 

 

 

 

 







REFERENCE CASI - POSTUPIM, 150 LET 

  











Děkuji za pozornost 
 

Kontakt: 

 

Ing. Zdenek Stříbný 

Ing. Aleš Břenek 

 

brenek@ost.tex-color.cz 

777 758 955 

www.texcolorostrava.cz 


