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PRODUKT   ČEA 
[ A ] 

Školy  v regionu  Severní  Moravy  a  Slezska 
______________________________________________________ 
 
 
 
 
 

A .    STAVEBNÍ    SOUSTAVA    KORD 
 
 
 
 
 
Stavební soustava KORD vznikla na konci šesté dekády minulého století 
v rámci celkového trendu zařazení „odlehčených stavebních systémů“ do vý-
stavby, jako požadovaný doplněk u nás do této doby převážně používané těžké 
silikátové prefabrikace ( viz též další dvě hodnocené stavební soustavy ). V 
 postupně zdokonalovaných dílčích modifikacích některých doplňkových kon-
strukcí se v České i Slovenské republice používala ve větším rozsahu prakticky 
od roku 1970 až do roku 1991. 
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A .1: Konstrukční  hodnocení  stavební soustavy 

KORD   
  
A 1.1 : Zhodnocení současného stavu konstrukcí a částí budov 
 
Zásadně jsou zde hodnoceny :  - stavební soustava ve vazbě na architekturu      
                      - systém nosné konstrukce ve vazbě na statiku 

       - obvodový plášť ve vazbě na architekturu i na  
          nosnou konstrukci 

 
A 1.1.1 : Architektonické parametry stavební soustavy KORD  
 
K základním  architektonickým parametrům patří : 
 
 možnosti hmotové kompozice objektů ( typologie školských staveb, podlaž-

nost ) a možnosti dispozičního řešení ( rozteč sloupů, rozpony stropů, vy-
konzolování, nezbytné ztužující konstrukce, aj.) 

 architektonický výraz  =  architektura interiéru  ( ve vazbě na KDC )  a 
architektura exteriéru ( viz obvodový plášť ) 

 
Otevřený sloupový konstrukční systém KORD z hromadně vyráběných typo-
vých lehkých ocelových konstrukčních prvků umožňoval výstavbu objektů : 
 
a) vícepodlažních, s konstrukční výškou podlaží pro 

- objekty jednopodlažní : KV = 330 až 450 cm,  
s odstupňováním   po 30 cm ; 

                                -   objekty dvoupodlažní : KV = 330 , 360 a 390 cm,  
-   objekty třípodlažní : KV = 330 a 360 cm 

       Podle Technických podmínek TP RDJ  424 -192 / 81, schválených v roce 
1983, existují rovněž dodatečné projektové podklady i pro objekty 4-5ti podlaž-
ní; vždy se doporučuje konzultovat s autory TP-nyní ve společnosti KORD 
s.r.o.,Jeseník 
b) halových, s konstrukční výškou 780 a 900 cm, s rozpětím vazníků 12, 15 a 

18 m. 
 
Pro školské stavby se používaly jednak objekty vícepodlažní ( nejčastěji 
v provedení pavilonovém ) – celkem cca 40 objektů, postavených v letech 1972 
– 1991 , 
jednak objekty halové ( sportovní haly a tělocvičny ), v celkovém rozsahu vý-
stavby cca 68 objektů postavených v letech : 
 
1972 – 1982  :  30 objektů 
1983 – 1987  :  18 objektů 
1988 – 1991  :  20 objektů 
 
V některých případech ( cca do 10ti staveb ) byl aplikován též archetyp mono-
bloku , s halou / tělocvičnou organicky zabudovanou do objektu, tedy v přímé 
kombinaci konstrukčních prvků pro stavby vícepodlažní i stavby halové. 



Produkt ČEA č. 38.2/2000 – Školy v regionu Severní Moravy a Slezska 
A. Stavební soustava KORD 

5 

 
S ohledem na charakter použitého konstrukčního systému ( = otevřený slou-
pový systém se subtilními sloupy uzavřeného průřezu , sestavených ze dvou  
profilů C ) zde bylo dispoziční řešení velice volné, s minimálním omezením 
pouze v místech potřebných ztužidel, přičemž průvlaky v rozponech od 240 do 
600 cm ( po 60 cm ) a 720 cm, v kombinaci se stropními nosníky od 120 do 960 
cm a spolu s možnostmi vykonzolování stropní konstrukce v obou směrech až 
do 180 cm umožňovaly dostatečné hmotové / objemové členění objektů s jinak 
dosti monotónní fasádou. 
 
Architektura interiéru je značně svobodná – rozteče sloupů jsou dostatečné, 
profily sloupů většinou vizuálně zanedbatelné (viz ale vazba na požární ochranu 
!), ztužidel je málo, zavěšený podhled tvoří jednotnou rovinu v celé ploše objek-
tu a lehké příčky jsou snadno kotvitelné do podlahy i podhledu v relativně hus-
tém modulovém rastru. 
 
Architektura exteriéru je poznamenána omezenými výrazovými možnostmi pou-
žitého systémového lehkého obvodového pláště (dále jen LOP), daných jeho 
speciálními konstrukčně - statickými vlastnostmi a návaznostmi na systém nos-
né OK ( viz dále ). 
 
 
A 1.1.2 : Podstatné statické charakteristiky stavební soustavy KORD  
 
Základní geometrické charakteristiky otevřeného sloupového konstrukčního 
systému KORD [ rozteče sloupů , rozpětí vodorovných nosných konstrukcí , 
možnosti vykonzolování stropní tabule v obou směrech a konstrukční výšky ] 
byly uvedeny v A 1.1.1. 
 
Základním rysem stavebního systému KORD je jednotné a zvýrazněné použití 
lehkých či odlehčených materiálů a / nebo konstrukčních prvků či stavebních 
dílců  : odlehčen je již sám systém nosné konstrukce, jehož prvky jsou navrženy 
převážně z plechů a profilů tvarovaných za studena ; rovněž dílce typizovaného 
LOP, podhledů i příček jsou sestaveny převážně z lehkých materiálů na meta-
licko-chemické bázi. 
Důsledkem této primární koncepce je maximálně odlehčená – a nejvíce třípod-
lažní – stavba s minimálními nároky na základové konstrukce ( v naprosté vět-
šině případů jako stavba nepodsklepená ).  
 
Statický systém KS KORD je koncipován tak, že všechny prvky nosné kon-
strukce jsou staticky určité a jejich spojení je kloubové – včetně kotvení sloupů 
do základů.  
Sloupy jsou navrženy jako průběžné ( vícepodlažní ), stropní či střešní kon-
strukce jsou k nim kloubově připojeny a vodorovné síly jsou přenášeny přes 
svislá ztužidla   (u jedno- a vícepodlažních objektů zkřížené diagonály 
v modulech 240, 300 a 360 cm, u halových objektů portálová ztužidla) do zá-
kladů.  
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Stropní desky z pozinkovaných trapézových plechů jsou ztuženy ve své rovině 
spřaženou ocelobetonovou deskou v úrovni horního pásu stropních průvlaků / 
nosníků.  
 
V typovém podkladu je pamatováno i na doplňkové vodorovné zavětrování ve 
stropech, resp. na úplné zavětrování a vodorovné ztužení v rovině střechy halo-
vých objektů.  
 
Důležitá je i skutečnost, že vždy v místě napojení nosné vertikální lišty LOP je 
ve stropní konstrukci umístěno příhradové zavětrování v dostatečné výšce a 
délce : nutno respektovat při příp. zásadních změnách řešení obvodového pláš-
tě při zateplení / rekonstrukci objektu ! 
 
Typový podklad obsahuje ještě podrobná variantní řešení ocelových schodišť a 
soubor speciálních doplňkových dílců (DDS) řešících potřebné návaznosti nos-
né OK na KDC. 
 
Z hlediska geneze statických předpisů cca od roku 1970 dodnes lze konstato-
vat, že návrhové parametry zatížení pro konstrukční systém KORD jsou pro 
sledovanou oblast aplikací v objektech škol prakticky použitelné i dnes a rovněž 
u dimenzačních posudků - např. při řešení střešních nádstaveb, při zateplování 
objektů či jejich větší (komplexní) rekonstrukci lze s výhodou využít i dimenzač-
ních diagramů a tabulek z řešení typového podkladu.  
 
Na některá citlivá místa je upozorněno v tomto Produktu ČEA – pochopitelně 
však, jako je nejen u statiky zvykem, plnou odpovědnost přebírají vždy a za vše 
zodpovědný statik a zodpovědný projektant konkrétního rekonstruovaného ob-
jektu.  
 
 
A 1.1.3: Architektonické a konstrukčně - statické charakteristiky  lehkého 

obvodového pláště stavební soustavy  KORD  
 
Lehký obvodový plášť ( LOP ) byl navržen jako typový, v provedení roštovém , 
s nosnými vertikálními lištami a plnými výplňovými dílci na metalicko – chemic-
ké bázi, doplněnými o řadu oken, dveří či vrat a výkladců v parteru objektů . 
 
Dílce obvodového pláště – obvodové panely DOROR I / II – byly v typovém 
podkladu navrženy v tloušťce cca 105 / 125 mm, v modulových šířkách 600, 
900, 1200, 1500 a 1800 mm a ve výškách 300, 600, 900 a 1200 mm ; jako do-
plňkové dílce byly v návaznosti na modulovou síť a tloušťku dílců LOP doplněny 
ještě panely rohové DRRO a koutové DKRO, ve stejných výškách při jednot-
ných půdorysných rozměrech. Funkci doplňkových fasádních dílců mají i atiko-
vé rámy pro svislé ukončení konzoly, prováděné ve výškách 600 a 900 mm a 
v délkách 600, 900, 1200, 1500, 1800, 2400 a 3000 mm, opět včetně speciál-
ních dílců rohových ARR a koutových ARK ve stejných výškách. 
Charakteristickým rysem objektů s tímto obvodovým pláštěm je výrazný rastr 
svislých nosných předsazených lišt, nejčastěji v kombinaci vzdáleností 1200 – 
1500 – 1800 mm mezi nimi, u vnějších rohů vždy s odsazením první lišty o 400 
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mm od rohu fasády na obou souvisejících stranách, s obdobným vizuálním i 
konstrukčním zdvojením u koutů ve fasádě objektů s tímto LOP. 
 
Skladba obvodových dílců ( v prostorových a vyztužených rámech 80 x 40 x 40 
x 1 mm z pozinkovaného plechu ) má u sledovaných objektů v zásadě dvě 
hlavní provedení, s ojedinělými variantními řešeními ; postupně od exteriéru 
k interiéru : 
 
Alt. 1 a :                                                       Alt. 2 a :        
 
¤ pozinkovaný plech tl. 0,8 mm,            ¤ hliníkový plech lakovaný v barvách 

RAL, 
   s povrchovou úpravou „Efekt“                   tl.0,8 mm, s distančním rámečkem *)  
       [efekt strukturální omítky] *)                  ¤ vzduchová mezera větraná 25 mm 
¤ čedičová plst tl. 80 mm v PVC                  ¤ čedičová plst tl. 80 mm v PVC 
¤ vodovzdorná překlížka 12 mm                  ¤ vodovzdorná překlížka 12 mm 
¤ sádrokartonová deska 10 mm                   ¤ sádrokartonová deska 10 mm 
___________________________       _________________________________  
 vlast. tíha : 0,50 kN / m2                             vlast. tíha : 0,50 kN / m2 
 
 *) variantně hliníkový plech tl. 0,8 mm          *) variantně deska z tvrzeného skla, 
příp. 
    v barvách RAL , bez dist. rámečku ,  AC deska, vždy s distančním rámečkem 
    = Alt.1b                                                       = Alt. 2 b 
 
 vlast. tíha : 0,50 kN / m2                             vlast. tíha : 0,60 kN / m2  
 
Skladba výše uvedených variant LOP [ Alt. 1 , Alt. 2 ] je zobrazena 
v následujících detailech styků dílců obvodového pláště s jednotlivými varian-
tami nosných lišt na obr. A1 až A5 ; na obr. A6 je konstrukční schéma použití 
lišt a jejich spojování / kotvení k základům, k nosné OK a vzájemně mezi sebou. 
 
Nosné lišty roštu pláště přenášejí svislé i vodorovné účinky zatížení do OK ob-
jektu. 
Délka lišt řady LRPO je v rozmezí 2700 – 5100 mm odstupňována po 300 mm , 
jejich šroubové přípoje k OK jsou vždy v úrovni stropní konstrukce, osazení na 
doplňkové dílce DDS, v patě lišty na speciální patku KLRP-D ; lišty jsou uzavře-
ny speciálními zátkami. K uchycení pláště pod vykonzolovaným podlažím slouží 
speciální lišta LRPJ ( délky opět v modulu 300 mm, od 2400 do 3900 mm ), kot-
vená prostřednictvím speciálního kotevního dílce KLRP-H do konstrukce pod-
hledu . Na konzolách se používá tzv. lišta atiková LRPO-A délky 600 až 1800 
mm, opět ve 300 mm modulu, doplněná zvyšujícím nástavcem LRPO-NA 
v délce 300 a 600 mm [ viz též obr. A6 ]. 
 
Obvodové panely DOROR jsou upevněny do nosných svislých lišt šroubovými 
spoji  ve vzdálenostech 300 mm, což při statickém posouzení kombinací mo-
mentu a tlakové síly umožňuje neuvažovat vliv vzpěru v obou hlavních rovinách 
nosného profilu lišty. Pro všechny typy lišt LRPO, hromadně používané ve vý-
stavbě v rozmezí let 1972 – 1991 , byly přepočteny ( pro plnou tloušťku kon-
strukčního materiálu) parametry reziduální únosnosti a odvozeny přípustné ori-
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entační hodnoty možného svislého přitížení konstrukcí vnějšího zateplení LOP ( 
viz kap. A.1.3).  
U konkrétních objektů vždy musí předcházet důkladná prověrka současného 
stavu OK – nejen u prvků nosné OK objektu, ale rovněž i u konstrukce ocelo-
vých roštových lišt LOK : skutečná reziduální únosnost může zde být nižší než 
teoretická, případně může vyvstat nutnost výměny některé korozně enormně 
napadené lišty [ u systému KORD je velice obtížné, pouze vyjímečně a ojedině-
le ! ]. 
 
Podle vyžádané prověrky u KORD s.r.o., Jeseník bylo zjištěno, že celkově byl u 
nás realizován - dle druhu lišt – tento rozsah objektů : 
 
s obvodovými panely DOROR s pravidelným rámem,  
nástřik nebo lakovaný Al-plech :  
 
 lišta LRPO 3 : v časovém rozmezí 1972 – 1982   =   600 objektů  - obr. A 1 
 lišta LRPO 4 : v časovém rozmezí 1983 – 1987   =   300 objektů  - obr. A 2 

 
s obvodovými panely DOROR s tvarovaným rámem (s prolisem),  
lakovaný Al-plech nebo sklo, distanční rámeček, vzduchová mezera větraná :   
 
 lišta LRP AL: v časovém rozmezí 1981 – 1982 = jen cca 10 objektů - obr. A5 
 lišta LRPO 5: v časovém rozmezí 1988 – 1991 =   180 objektů      - obr. A 3 
 lišta LRPO 6: v časovém rozmezí 1988 – 1991 =     50 objektů      - obr. A 4 

 
přičemž uvedené členění také ukazuje podíl objektů, u kterých je realizovatelná 
výměna částí LOP za nové, v souvislosti s požadovanými úpravami některých 
funkčních, příp. i architektonických vlastností ( viz též kap. A 1.3 ). 
 
Pro úplnost ještě uveďme, že v první etapě aplikací stavební soustavy KORD B 
se používala hromadně okna ALFE (ocelová, s lištováním Al-profily, jednokříd-
lá,s dvojsklem, otočná kolem svislé osy). Později byly zpracovány podklady i 
pro použití oken dřevohliníkových a dřevěných.  
 
V současné době jsou k dispozici i praxí ověřené podklady a konstrukční detaily 
i pro novodobá okna plastová s dostatečně lepšími stavebně-fyzikálními para-
metry pro tento typ LOP 
 



Rám: 80x40x40x1mm,pozink, pravidelný
Skladba: ALT. 1a/pozink+úprava efekt,nebo
        ALT. 1b/lakovaný Al v barvách RAL
Lišta typ: LRPO 3; použití v letech: 1972-1982 

Obr. A.1

OBVODOVÝ PLÁŠŤ - SYSTÉM KORD

VODOROVNÝ ŘEZSVISLÝ ŘEZ

OBVODOVÝ PLÁŠŤ - SYSTÉM KORD



ŠROUB M8x110-
MATICE M8-

PODLOŽKA Ø8,2-
PL.2 - 42x35-

ÚDOP - 2-

OBVODOVÝ PLÁŠŤ - SYSTÉM KORD
Rám: 80x40x40x1mm,pozink, pravidelný
Skladba: ALT. 1a/pozink+úprava efekt,nebo
        ALT. 1b/lakovaný Al v barvách RAL
Lišta typ: LRPO 4; použití v letech: 1983-1987 

VODOROVNÝ ŘEZSVISLÝ ŘEZ

OBVODOVÝ PLÁŠŤ - SYSTÉM KORD



Rám: 80x40x40x1mm,pozink, s prolisem
Skladba: ALT. 2a/lakovaný Al v barvách RAL
Lišta typ: LRPO 5; použití v letech: 1988-1991 

Obr. A.3

OBVODOVÝ PLÁŠŤ - SYSTÉM KORD

VODOROVNÝ ŘEZSVISLÝ ŘEZ

OBVODOVÝ PLÁŠŤ - SYSTÉM KORD



Rám: 80x40x40x1mm,pozink, s prolisem
Skladba: ALT. 2a/lakovaný Al v barvách RAL
        ALT. 2b/deska z tvrzeného skla
Lišta typ: LRPO 6; použití v letech: 1988-1991 

Obr. A.4

OBVODOVÝ PLÁŠŤ - SYSTÉM KORD

VODOROVNÝ ŘEZSVISLÝ ŘEZ

OBVODOVÝ PLÁŠŤ - SYSTÉM KORD
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A 1.2 : Zhodnocení  principiálních problémů stávajících kon-

strukcí   
 
Zásadně jsou zde hodnoceny : - systém nosné konstrukce ve vazbě na trvanli-

vost 
 - obvodový plášť ve vazbě na architekturu, funk-

ci nosnou OK objektu a související konstrukce 
 
A 1.2.1: Systém nosné OK stavební soustavy KORD  
 
Nosný systém je koncipován dle zásad typového podkladu KS KORD a u kaž-
dého konkrétního objektu by měl být doložen konkrétní statický výpočet. 
První kontrolou je tedy kontrola tohoto statického výpočtu (vč. založení objektu) 
a příslušné projektové dokumentace. Zatížení konstrukčních dílů nesmí pře-
sáhnout hodnoty uvedené v typovém podkladu, žádná část ani celá nosná kon-
strukce nesmí být – bez náležitého statického posouzení – namáhána jiným 
přídavným zatížením + v podmínkách rehabilitace funkcí objektů se nejčastěji 
vyskytuje nové zatížení / přitížení ve střešní konstrukci ( a dále až do základů ..) 
a přitížení z titulu zateplení původního LOP či jeho částečné výměny. 
 
Prvý případ ( nová konstrukce střechy ) obvykle u KS KORD nečiní problémy, 
zejména ne u dvouplášťových variant. Nutno je ( stejně jako i v případech 
střešních nadstaveb ) zabezpečit bezproblémový roznos zatížení a správně 
řešit detaily OK v nadstavení sloupů. Nosná konstrukce střešní nadstavby je 
vhodná s použitím LOK. Nutné je prověřit předem místa s větším vykonzolová-
ním ( zejména 180 cm ). 
 
Při souvisejících změnách dispozičního řešení – kromě kontroly zatížení vč. 
požárního – dochází často k přemístění vnitřních lehkých příček . Samo o sobě 
je tento akt povolen již samotnou koncepcí TP KORD , avšak je nutno dát dobrý 
pozor, aby architekt současně s příčkou „nezrušil“ bez náhrady i ztužidla : 
k témuž dochází velmi často návrhem „nového otvoru v nenosné příčce“, kdy se 
diagonální zkřížená ztužidla uvnitř konstrukce „zruší“ bez náhrady. Využití por-
tálových dodatečných ztužidel umožňuje situování dveřních otvorů do středních 
partií příčky, což je obvykle vyhovující. 
Prostorová stabilita se musí pověřit vždy, někdy může totiž docházet i 
k tahovému namáhání některých sloupů v kotvení do základů ( např. u nízkých 
objektů ) a zde je někdy nutná i prověrka současného stavu kotvení, resp. jeho 
dodatečné zesílení. 
 
Souhrnně, nosná OK obvykle nečiní problémy z hlediska „čisté statiky“. Nutno 
je si však vždy uvědomit, že konstrukční prvky jsou tenkostěnné, konstrukce 
byla dodána se základním nátěrem na stavbu a zde (snad) důkladně a všude 
natřena ; co bylo dále, obvykle dnes nikdo neví : dle Technických podmínek 
RDJ měl nátěrový systém stanovit projektant konkrétního objektu podle provoz-
ních podmínek a stupně agresivity prostředí. Jak tomu bylo skutečně, jak při 
event. dalších změnách provozu / prostředí, jak či zda vůbec se někdy ještě 
dále „konala“ údržba OK, zejména ve skrytých částech objektu = to se obvykle 
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dnes nikdo nedoví, a to třeba i po 30ti letech ! Přitom korozní úbytky tenkostěn-
ných profilů mohou zde být procentuálně přímo obrovské ! 
 
PROTO VŽDY : 
 
Na počátku jakéhokoliv záměru na příp. regeneraci objektu nikdy nezanedbat, 
speciálně u systému KORD , předchozí důkladný průzkum nosné OK autorizo-
vaným pracovištěm (nejlépe KORD,s.r.o.,Jeseník s rozsáhlými zkušenostmi), 
s následným posouzením statické způsobilosti OK příp. se stanovením rezidu-
ální únosnosti či návrhem potřebných úprav, vč. jejich ekonomického hodnoce-
ní. 
 
Vždy je nutno kontrolovat zejména všechny sloupy a všechny lišty obvodového 
pláště, dále rozhodující prvky a spoje vodorovných konstrukcí. Významná je i 
kontrola a následná údržba ztužení střešních konstrukcí. 
 
Nově předepsanou údržbu je zapotřebí dokumentovat, předepsat investorovi do 
pasportu údržby objektu nutná opatření a zabezpečit i jejich kontrolu se strany 
projektanta i SÚ v návazných kontrolních termínech. 
 
 
A 1.2.2: Systém lehkého obvodového pláště (LOP) stavební soustavy 

KORD  
 
Nosný systém LOP je koncipován dle dříve uvedených zásad typového podkla-
du KS KORD, tj. nosné lišty pláště LRPO příslušného typu (viz kap. A.1.1.3 a 
obr. A1 až A6) přenášejí svislé i vodorovné zatížení (u každého konkrétního 
objektu by měl být doložen konkrétní statický výpočet ). 
 
První kontrolou je tedy opět kontrola příslušné projektové dokumentace a sta-
tického výpočtu LOP (je-li vůbec doložen). Svislé zatížení nosných konstrukč-
ních dílů LOP = lišt LRPO příslušného typu - nesmí přesáhnout mezní hodnoty 
uvedené v typovém statickém posouzení, při respektování uvažovaného půso-
biště zatížení. Naprosto nezbytná je předchozí důkladná a úplná prověrka stavu 
lišty na místě (koroze). 
 
Velikost zatížení vlastní tíhou LOP i zatížení větrem, vč. součinitelů zatížení 
v obou případech ( běžný úsek fasády a oblasti / pruhy u rohu objektu či u atiky 
), zůstává beze změny oproti době svého vzniku. Zpětně lze tedy z hodnot rezi-
duální únosnosti odvodit možné hodnoty svislého přitížení, diferencovaně dle 
použitého typu nosné lišty LRPO. 
 
Jakékoliv přitížení z titulu zateplení původního LOP či jeho částečné výměny 
nesmí být aplikováno bez náležitého statického posouzení ; pro předběžné po-
souzení lze použít orientačních hodnot max. svislého přitížení uvedených v kap. 
A.1.3. 
 
Podstatné je u předpokládané a / nebo požadované změny (= u dodatečného 
zateplení), částečné či úplné výměny původního obvodového pláště za nové 
části či celý OP, vzít na vědomí následující systémová konstrukční omezení : 
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 stávající sytém obvodových lišt vymezuje zcela jednoznačně rastr LOP kaž-

dého konkrétního objektu KS KORD , a tím též i množství, velikost a umís-
tění okenních otvorů ve fasádě objektu ;  

 zejména architektonický požadavek na změnu (zvětšení) šířek otvorů ve 
fasádě nelze realizovat bez úplné demontáže stávajícího LOP a s tím souvi-
sejícího krátkodobého „otevření“ interiéru objektu ;  

 jakákoliv demontáž stávajících kompletních dílců LOP ( třeba i jen v jednom 
svislém pruhu fasády ) vyžaduje vyřazení souvisejících nosných spojů dílců 
LOP s nosnou lištou a omezuje tak  původní působení nosných lišt LRPO – 
dočasně, s použitím doprovodných zajišťovacích prací a opatření, 
s podmínkou následného komplementárního konstrukčního doplnění ; 

 „demontáž zevnitř“ je možná u změn otvorových výplní (oken) za okna mo-
derní koncepce s vylepšenými tepelně-technickými parametry, ale o stejném 
skladebném rozměru ; detaily uchycení jsou významné stejně jako detaily 
návazností na zateplovanou fasádu ( zde dle typu použitého zateplení ) a 
jsou variantně řešeny u KORD, s.r.o. Jeseník, kde je možno si objednat 
zpracování konkrétních projektových řešení ; 

 „demontáž zvenčí“ je – při zachování rastru původních nosných lišt a tím i 
velikosti a rozmístění modernizovaných okenních výplní ve fasádě – možná 
prakticky jen u objektů s nosnými lištami typu LRPO 5, LRPO 7 a LRP AL, 
kde možnosti demontáže zahrnují vymontování vnější vrstvy současného 
LOP, příp. i odstranění staré vrstvy původní tepelné izolace, včetně možnos-
tí návazných úprav nové skladby OP; příp. následná „demontáž zevnitř“ 
zbytku původního LOP, zvenčí již nově uzavřeného, je v některých přípa-
dech rovněž možná – diferencovaně, dle použitých variant řešení 

 
PROTO VŽDY : 
Na počátku jakéhokoliv záměru i na pouhé zateplení objektu, natož na jeho 
příp. komplexní regeneraci nikdy nezanedbat předchozí důkladný průzkum 
nosných lišt a celkového stavu LOP autorizovaným pracovištěm (nejlépe autor-
ským pracovištěm KORD, s.r.o. Jeseník, s rozsáhlými zkušenostmi), 
s následným komplexním návrhem vč. všech potřebných posouzení dostatečné 
způsobilosti nově navrženého OP, vždy s posouzením reziduální únosnosti a 
návrhem potřebných úprav stávajících konstrukcí, vč. jejich ekonomického hod-
nocení. 
 
Je nutno mít vždy na zřeteli, že architektonické i konstrukční možnosti spolu 
velice úzce souvisejí, resp. že architektura OP je částečně limitována při dodr-
žení požadavku zachování trvalého provozu v rekonstruovaném / regenerova-
ném / zateplovaném objektu. 
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A 1.3 : Konstrukční  možnosti  zlepšení  některých  parametrů 

stávajících konstrukcí   
 
Zásadně jsou zde hodnoceny pouze konstrukce dodatečně revitalizovaného 
obvodového pláště ( ROP ) v komplexních vazbách na architekturu, zlepšení 
parametrů uživatelských funkcí, požární bezpečnost, statiku LOP ve vazbě na 
nosnou OK objektu a s ohledem k nezbytným konstrukčním návaznostem na 
související konstrukce. 
 
A 1.3.1: ROP stavební soustavy KORD : varianty LOP s neodnímatelným 

pláštěm 
 
Jak bylo dříve uvedeno, velká většina realizovaných objektů ve stavební sou-
stavě KORD využívá LOP s nosnými lištami LRPO 3 ( obr. A.1) a LRPO 4 ( obr. 
A.2). 
 
U těchto variant LOP, s povrchovými aplikacemi nejprve se strukturální omítko-
vou úpravou „Efekt“ na pozinkovaném plechu tl. 0,8 mm , později s hliníkovým 
plechem stejné tloušťky s povrchem lakovaným v barvách RAL, nelze venkovní 
vrstvu odstranit bez rozebrání a poškození celé konstrukce LOP ; zůstává zde 
tedy pouze možnost dodatečné úpravy stávajícího LOP vč. možné výměny 
oken za nová, vyhovující již požadavkům na snížení energetické náročnosti re-
vitalizovaných objektů (kap. A.2) a požadavkům hygienickým (denní osvětle-
ní,výměna vzduchu, apod. – kap. A.3.) 
 
Výše uvedené dodatečné úpravy vnějšího zateplení jsou možné ve variantách 
dodatečných aplikací : 
 
 kontaktních zateplovacích systémů 
 nekontaktních zateplovacích systémů 

 
Podstatné je možné svislé přitížení stávajících LOP, které činí v orientačních 
maximálních návrhových hodnotách , diferencovaně pro vzdálenost a typ nos-
ných lišt :  
 
Tab. A 1.3.1 Možnosti dodatečného přitížení LOP KORD : lišty LRPO 3 , 

LRPO 4 
 

max.orientační svislé přitížení [kN/m2] 
pro vzdálenost lišt LOP v [m] : 

TYP  LIŠTY  (rezerva využití) 
 
(typ. označení)           (%)  

1,80 m*) 
 

1,50 m 
 

1,20 m 

bezpečnost 
přitíženého 
šroub.spoje 

3 x M 12    4.6 
 
LRPO 3              (  3,4 % ) 

 
0,400 

 
0,480 

 
0,600 

 
5.25 

 
LRPO 4              ( 27,6 % ) 

 
(1,480)*)  

 
1,776 

 
2,228 

 
5,25 

 
*) Poznámka : vzdálenost lišt 1,80 m se vyskytuje jen u malého procenta nej-
starších objektů KS KORD s lištami LRPO 3 a pláštěm se strukturou „Efekt“ 
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Vzhledem k tomu, že při výpočtu napětí a velikosti max. přípustného návrhové-
ho zatížení je nutno uvažovat vždy se skutečnou výstředností působení svislé-
ho zatížení (přitížení), je nutno u každého individuálního řešení nové konstrukce 
s jinou než zde uvažovanou geometrií přenosu dodatečně vneseného zatížení 
doložit statické posouzení. 
Na obr. A.7 je znázorněno řešení, použité poprvé již v r. 1999 = kontaktní za-
teplovací systém realizovaný na LOP s lištami LRPO 3 [ vystupující část před 
původní fasádu : 40 mm ] , s ponecháním původní kompletní sestavy LOP. Ře-
šení musí být vždy doloženo podrobnými výpočty statickými a tepelně-
technickými, jakož i vyřešenými a do projektu doloženými konstrukčními detaily 
(členění a kotvení dodatečné izolační vrstvy do konkrétního podkladu, detaily u 
osazení oken, apod.). Pozornost vždy zaslouží detailní řešení problematiky za-
krytých lišt v konstrukci, která má nespornou architektonickou přednost = od-
straňuje monotónní průvodní rys plášťů budov stavební soustavy KORD daný 
rastrem nosných lišt ; barevné řešení zde je neomezené. 
 
Na obr. A.8 je znázorněno rovněž již použité řešení nové úpravy zatepleného 
původního LOP = nekontaktní zateplovací systém, opět s vizuálním potlačením 
rastru původních svislých nosných lišt, přičemž před 10 mm tl. nevětranou 
vzduchovou vrstvou jsou předsazeny sendvičové fasádní dílce s výplní PUR a 
finální povrchovou úpravou. 
 
U nekontaktních variant zateplení existuje celá škála možností, respektujících 
při adekvátních cenových proporcích širokou škálu architektonických možností 
tvorby souvislých či různě členěných ( či vzájemně kombinovaných ) ploch růz-
né struktury a barevnosti. Zejména u lišt typu LRPO 4 s dostatečnou statickou 
rezervou jsou možné i aplikace těžších předvěšených provětrávaných fasád [ 
PPF ] vyznačujících se možnostmi lepšího vlhkostního režimu, výhodnějších 
v letním období i z hledisek stavební akustiky a celkové životnosti nového ob-
vodového pláště .  
 
Výběr vhodných variant se doporučuje konzultovat s autorem, k dispozici budou 
i řešené varianty kompletních projektových řešení s možnou úpravou „na míru“ 
u KORD, s.r.o.Jeseník. 
 
 
A 1.3.2: ROP stavební soustavy KORD : varianty LOP s odnímatelným 

pláštěm 
  
Jak bylo dříve uvedeno, ve stavební soustavě KORD se postupně využívalo 
více druhů nosných lišt,v kombinaci s novějšími vývojovými variantami LOP-
DOROR II : jedná se o LOP s nosnými lištami LRPO 5 (obr. A.3),  LRPO 6 (obr. 
A.4) a hliníkovou variantu LRP AL (obr. A.5), systémově připojenými k nosné 
OK objektů stavební soustavy KORD (obr. A.6). 
 
U těchto novějších variant LOP, s finálními vnějšími povrchovými vrstvami nej-
prve ve variantě hliníkových lakovaných plechů v barvách RAL, později též 
v méně četných variantách s AC - deskami či s deskami z tvrzeného skla ( vždy 
v rámečku, jako větrané skladby se vzduchovou mezerou tl. 25 mm), lze – na 



VODOROVNÝ ŘEZ ( TAPETA
( SÁDROKARTON TL.10
( VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA TL.12 NEBO DŘEVOTŘÍSKA TL.12-15
( ČEDIČOVÁ PLSŤ TL.80 V PVC (50kg/m)
( FASÁDNÍ PLECH-LAKOVANÝ AL TL.0,8
( LEPÍCÍ MALTA-TMEL
( POLYSTYRÉN TL.80
( ARMOVANÁ STĚRKA TL.2
( SKELNÁ TKANINA TL.0,2
( MINERÁLNÍ OMÍTKA TL.3-4
( FASÁDNÍ BARVA TÓNOVÁ TL.0,1

KORD:SYSTÉM ZATEPLOVACÍ KONTAKTNÍ
Rám: 80x40x40x1mm,pozink, pravidelný
Skladba: ALT. 1a/pozink+úprava efekt,nebo
        ALT. 1b/lakovaný Al v barvách RAL
Lišta typ: LRPO 3; použití v letech: 1972-1982 

Obr. A.7
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KORD:SYSTÉM ZATEPLOVACÍ KONTAKTNÍ



VODOROVNÝ ŘEZ ( TAPETA
( SÁDROKARTON TL.10
( VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA TL.12 NEBO DŘEVOTŘÍSKA TL.12-15
( ČEDIČOVÁ PLSŤ TL.80 V PVC (50kg/m)
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( ČEDIČOVÁ PLSŤ TL.40 V PVC (50kg/m)
( L 60x40x5 - NOSNÝ ROŠT VNĚJŠÍ VRSTVY
( VZDUCHOVÁ MEZERA TL.10
( VNĚJŠÍ VRSTVA

40

Rám: 80x40x40x1mm,pozink, pravidelný
Skladba: ALT. 1a/pozink+úprava efekt,nebo
        ALT. 1b/lakovaný Al v barvách RAL
Lišta typ: LRPO 3; použití v letech: 1972-1982 

Obr. A.8

KORD: SYSTÉM ZATEPLOVACÍ NEKONTAKTNÍKORD: SYSTÉM ZATEPLOVACÍ NEKONTAKTNÍ
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rozdíl od fasád s lištami LRPO 3 a 4 - odstranit nejen finální vnější povrchovou 
vrstvu stávajícího LOP, ale i „vybrat“ vrstvu staré tepelné izolace s příp. potřeb-
nou sanací rámu panelu LOP z pozinkovaného plechu a pak provést novou fa-
sádu v relativně širší škále možností než v případě lišt nesestavných, tj. lišt LR-
PO 3 a 4.  
 
Uvedené možnosti jsou dány i poměrně značnou rezervou v možném dodateč-
ném přitížení základních prvků následujících nosných lišt, jak dokumentuje tab. 
A 1.3.2 
Tab. A 1.3.2 Možnosti dodateč. přitížení LOP KORD : LRPO 5, LRPO 7, 

LRP AL 
 

max.orientační svislé přitížení [kN/m2] 
pro vzdálenost lišt LOP v [m] : 

TYP  LIŠTY  (rezerva využití) 
 
(typ. označení)           (%)  

1,80 m*) 
 

1,50 m 
 

1,20 m 

bezpečnost 
přitíženého 
šroub.spoje 

3 x M 12    4.6 
 
LRPO 5              (  27,6 % ) 

 
(1,480)*) 

 
1,776 

 
2,228 

 
5.25 

 
LRPO 7              ( 27,6 % ) 

 
(1,370)*) 

 
1,640 

 
2,155 

 
3,64 

 
LRP AL              ( 58,8 % ) 

 
(4,011)*)  

 
4,813 

 
6,017 

 
1,75 

 
*) Poznámka : vzdálenost lišt 1,80 m se vyskytuje jen u malého procenta nej-
starších objektů KS KORD s lištami LRPO 3 a pláštěm se strukturou „Efekt“ 
 
Vzhledem k tomu, že při výpočtu napětí a velikosti max. přípustného návrhové-
ho zatížení je nutno uvažovat vždy se skutečnou výstředností působení svislé-
ho zatížení (přitížení), je nutno u každého individuálního řešení nové konstrukce 
s jinou než zde uvažovanou geometrií přenosu dodatečně vneseného zatížení 
doložit statické posouzení. 
Charakteristickým rysem posuzovaných fasád (mimo fasád s lištami LRPO 3) je 
výrazné předsazení nosných lišt před rovinu ploché (hladké) fasády :  
 
LRPO 5 : cca   80 mm , ( u LRPO 4 dokonce bylo cca 100 mm !! ) ; 
LRPO 6 : cca 130 mm , podobně jako je u hliníkové varianty LRP AL 
 
Je zřejmé, že pro tyto hodnoty předsazení je plochá omítaná fasáda v podobě 
kontaktního zateplovacího systému již prakticky nevhodná ( i když proveditelná 
– pozor ale na kotvení do plechu !!). Naskýtají se tedy v zásadě následující 
možnosti : 
 
a) fasáda s rovnou plochou, lišty vizuálně potlačené 

PPF v rozmanitých provedeních (členité i kompaktní povrchy vnější vrst-
vy OP) 

 
b) fasáda s členěnou plochou, lišty vizuálně potlačené  x  lišty zvýrazněné 

kombinace PPF s kontaktním systémem ( např. v zapuštění ) , nebo 
kombinace více PPF , případně i s izolovanou kapotáží lišt LOP 
[ u LRP AL možná i relativně těžká varianta PPF = reprezentační fasáda ] 
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Existují příklady možných řešení, které mohou vyhovět diferencovaným archi-
tektonickým požadavkům. Dokonce se zde naskýtá i možnost již dříve zmíněné 
kombinované výměny „zvenčí“ a dodatečně – po zajištění stability – i „zevnitř“, 
vše na bázi LOP. Současným i budoucím problémem zůstává vždy především 
vyšší cena. 
 
A ještě jedna poznámka ke všem variantám dodatečného zateplení současného 
LOP: nelze řešit odtažitě problematiku stavební fyziky a statiky : nosné lišty ne-
jsou konstrukcemi, u kterých by zkondenzovaná pára neohrožovala požadova-
nou funkci, tj. v tomto případě funkci nosnou, potažmo reziduální únosnost při 
stanoveném korozním úbytku. Nesmí tedy dojít ke vzniku kryptoklimatu se zvý-
šenou rychlostí koroze, nesmí dojít k hromadění vody v korozně nebezpečných 
místech konstrukce !!! 
Doporučuje se proto při konkrétních návrzích nevyčerpat celou rezervu únos-
nosti dle tab. A.1 a tab. A.2 a současně stanovit – v souladu s konkrétní rezer-
vou – i podmínky kontroly. Je nasnadě, že lepší šance zde mají demontovatel-
né varianty s průběžným přístupem k lištám OP. Podrobnější podklady pro spe-
ciální řešení se připravují, projekty revitalizace konkrétních objektů bude možno 
objednat. 
 
A 1.3.3: ROP stavební soustavy KORD : varianty s úplnou náhradou LOP 
 
Kromě výše uvedených variant revitalizace původního LOP na nový LOP (včet-
ně výměny oken) se naskýtá ojediněle i poslední varianta, možná jen v případě 
postavení objektu „mimo provoz“ = vč. vystěhování / zabezpečení zabudova-
ných konstrukcí či částí objektu před poškozením a/nebo zcizením. 
 
LOP ve stavební soustavě KORD je komplexně demontovatelný, přičemž ne-
spornou výhodou pro úvahy o této „třetí variantě“ je skutečnost, že je možné 
např. demontovat původní LOP v přízemí objektu a ponechat / dodatečně za-
teplit dle výše uvedených možností a principů původní LOP v podlažích vyš-
ších.  
 
Uvedená alternativa souvisí vždy s předchozí prověrkou stavby z hlediska jejího 
založení – pro jednopodlažní „vestavbu“ nového samonosného OP je téměř 
vždy stávající konstrukce ZP ( obvykle v tl. 300 mm ) dostatečná. Pokud by se 
uvažovalo s výměnou LOP po celé výšce objektu (zde u školských budov nej-
častěji dvě, max. tři nadzemní podlaží), je nutno vliv přitížení základů celého 
objektu (interakce!) staticky posoudit, včetně konstrukčního posouzení nové 
obvodové stěny jako výlučně samonosné, pouze vodorovně spolehlivě a 
s ohledem na dotvarování kotvené do OK objektu v úrovni každého podlaží ( 
stěna nesmí přímo zatěžovat stropy nosné OK ! ). 
 
Množství materiálově-technologických variant takových nových obvodových 
stěn je zde prakticky neomezené – od obvodových plášťů jednovrstvých (poro-
zitovaná cihla, lehký beton, pórobeton) přes sendviče v kontaktních či nekon-
taktních variantách všeho druhu. Proto se zde ani tyto varianty nezobrazují, 
pouze pro ilustraci jsou v „energetické části“ tohoto Produktu ČEA uvedeny zá-
kladní charakteristiky několika namátkou vybraných variant. 
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Při aplikaci této „nulové varianty“ jsou možnosti změn dispozice v takových no-
vých přízemích revitalizovaných objektů  – snad jen s ohledem na rozmístění 
sloupů OK – prakticky neomezené, co do šířky, výšky i umístění nových otvoro-
vých výplní. Dalším významným kladem tohoto řešení je – pokud nechceme 
využít přízemí právě k prolomení fasády většími otvory – využití přízemních 
prostor ( po dodatečném odizolování podlahy ) pro provozy vyžadující m.j. větší 
tepelnou setrvačnost vnitřní vrstvy obalových konstrukcí, apod. Konečně, po-
slední vlastnost může kladně ovlivnit i celkovou energetickou bilanci revitalizo-
vaného objektu. A v neposlední řadě umožňuje tato „nulová varianta“ i zcela 
zásadní změny v parteru stávajících objektů, a to nejen charakteru architekto-
nického, ale i funkčního ( dostavěné představené části s možnostmi teras nad 
nimi, apod.). Je tedy zcela zřejmé, že k poslední variantě bude docházet téměř 
výhradně na přímé přání investora s dostatečnými prostředky a chutí využít kla-
sického „zateplení“ k opravdu komplexní a rozsáhlé revitalizaci, která může vy-
tvořit objekty s řádově vyššími architektonickými i užitnými hodnotami pro do-
statečně dlouhé období dalšího využívání objektu pro požadované účely. 
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ZČP Klatovy – provozní budova 
 
 

                           
původní stav                                 stav po výměně oken a přiteplení (panel PUR) 
 
 
 
 
 
 
ZČP Tachov –provozní budova 
 

         
původní stav                                         stav po výměně oken a přiteplení (PUR) 
 

                                                    
                                                   pohled zezadu 
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ZČP Karlovy Vary –provozní budova 
 

           
původní stav  po výměně oken (PVC)  konečný stav po přiteplení (termofasáda) 
 
 
 
 
Lázně Bohdaneč - hotel Technik                                                     
 

       
původní stav                                                 stav po přiteplení (PUR) 
 
 
Gymnázium Jeseník 
 

     
původní stav při zahájení nadstavby              konečný stav po rekonstrukci (při-

teplení termofasádou) 
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A .2. Energetické vyhodnocení školských staveb 
 
A 2.1. Tepelné  ztráty  

 
Výpočet tepelných ztrát objektů ZŠ byl proveden v souladu s ČSN 06 0210 
(účinnost od 1.5.1994) pro stávající stav a stav po zateplení ve variantách 
s určitým zjednodušením tzv. „ obálkovou metodou „ pomocí programu ENER 
(Mgr. M.Herink, Csc.).  
Utěsnění okenních a dveřních konstrukcí je ve výpočtu (III. varianta) zohledně-
no snížením součinitele spárové průvzdušnosti iLV [m2.s-1.Pa-0,67] u oken z 
2,7.10-4 na 1,4.10-4 a  u dveří z 2,7.10-4 na 1,9.10-4 [m2.s-1.Pa-0,67]. 

 
 Varianty opatření ve stavebních konstrukcích   

 
I. varianta  - zateplení plného obvodového pláště tep. izolací – stabilizova-

ným   PPS tl. 100mm opatřeným vnější armovanou omítkou, 
dotěsnění výplní otvorů – dřevěných zdvojených oken vč. oprav 
kování a nátěrů 

 
II. varianta  - zateplení plného obvodového pláště tep. izolací – minerálním 

vláknem tl. 140mm v rámci tzv. dvouplášťové konstrukce, do-
těsnění výplní otvorů – dřevěných zdvojených oken vč. oprav 
kování a nátěrů 

 
III. varianta - pouze dotěsnění výplní otvorů – dřevěných zdvojených oken 

vč. oprav kování a nátěrů 
 
A 2.2. Součinitele prostupu tepla a spárové průvzdušnosti 

jednotlivých zabudovaných konstrukcí 
  
Základním údajem pro výpočet tepelných ztrát je součinitel prostupu tepla za-
budované konstrukce kp  [ W.m-2.K-1] a součinitel spárové průvzdušnosti oken a 
dveří iLV [m2.s-1.Pa-0,67]. 
 
  stávající po realizaci opatření 
 
druh konstrukce 

  
   stav konstrukce 

 
kp 
 

 
kp 

I.varianta 

 
kp 

II.varianta 

 
kp 

III.varianta 

stávající 0,7 - - 0,7 
kontakt. zat. tl. 100mm PPS - 0,304 - - Stěna KORD II 
2 plášť. kons. tl. 140mm MV - - 0,281 - 
stávající 1,643 - - 1,643 Stěna CP tl. 

450mm zatepl. 100mm PPS - 0,366 0,366 - 
Podlaha na terénu stávající 1,258 1,258 1,258 1,258 
Střecha učebny stávající 0,442 0,442 0,442 0,442 
Střecha – tělocvič-
na stávající 0,445 0,445 0,445 0,445 

Dřevěná okna 
zdvojená 

stávající 2,7 2,7 2,7 2,7 

Vstupní prosklené 
stěny s dveřmi stávající 6,5 6,5 6,5 6,5 



Produkt ČEA č. 38.2/2000 – Školy v regionu Severní Moravy a Slezska 
A. Stavební soustava KORD 

20 

Pozn. 
U stávajících oken a dveří je součinitel spárové průvzdušnosti iLV [m2.s-1.Pa-0,67] 
vypočten na 2,7.10-4. Realizované opatření dle EA se předpokládá snížení na 
hodnoty, u oken: 1,4.10-4 u dveří 1,9.10-4 pro všechny varianty.  
 
A 2.3. Tepelně  technické  posouzení  objektu – stavební kon-

strukce 
 
Tepelně technické posouzení jednotlivých konstrukcí objektu  bylo vypracováno 
v  souladu  s požadavky   ČSN 73 0540  -  „Tepelná  ochrana  budov“   (účin-
nost od května 1994) a ČSN 06 0210 - „Výpočet tepelných ztrát budov při 
ústředním vytápění“ (účinnost od května 1994).  
 
 
OKRAJOVÉ  PODMÍNKY  VÝPOČTU 
 

místo teplotní oblast výpočtová venkovní 
teplota  te  [°C] 

relativní vlhkost vnějšího 
vzduchu  ϕe  [%] 

Jeseník II. - 18 85 

 
 

prostor 
 

vytápění 
výpočtová vnitřní 

teplota 
ti  [°C] 

relativní vlhkost 
vnitřního vzduchu 

ϕi  [%] 
učebny  ano 22 60 
kabinety, sborovna, jídel-
na, kuchyň  ano 20 60 

tělocvična, chodby, scho-
diště, sociální zařízení ano 18 60 

 
 
Pozn.  
Vzhledem k tomu, že se vnitřní výsledná výpočtová teplota v objektu blíží 22°C, 
byl výpočet tepelné ztráty obálkovou metodou jednotně pro tuto vnitřní teplotu.  
  
 Hodnocení stávajících konstrukcí 
 

• Hodnocení z hlediska prostupu tepla, vč. tepelné jímavosti u podlahové 
konstrukce 

Požadavkům ČSN 730540: 
nevyhovují: 
- vnější stěnová konstrukce (systém KORD II) 
- vnější stěnová konstrukce(cihelná) 
 

 vyhovují: 
- střechy, část učebny 
- střechy, část tělocvična 
- výplně otvorů 
- podlahy na terénu 
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• Hodnocení z hlediska difúze vodní páry 

Požadavkům ČSN 730540: 
nevyhovují: 
- vnější stěnová konstrukce (systém KORD II) 
- střechy, část učebny 
- střechy, část tělocvična 
 
vyhovují: 
- vnější stěnová konstrukce(cihelná) 
 

Pozn.  
Výplně otvorů – dřevěná zdvojená okna z hlediska prostupu tepla sice vyhovují, 
vykazují však vysokou spárovou průvzdušnost.  

 
 

Zjištěné  vady 
 
Nedostatečná údržba objektu se projevuje poškozenou povrchovou úpravou 
oken, dveří a jejich kování.  
Požadavkům ČSN 73 0540 nevyhovují vnější stěnné konstrukce (systém KORD 
II) a stěnové konstrukce z plných cihel vedoucí do atria.  
Styky stěnových panelů vytváří nevyhovující tepelné mosty viz. Zpráva o prove-
dené pravidelné preventivní prohlídce nosné ocelové konstrukce objektu ze 
stavební soustavy KORD. Zpracoval KORD Jeseník spol. s.r.o. v únoru 1997. 
Celkový technický stav objektu je dobrý, ale je částečně narušena statika objek-
tu vlivem nekvalitní montáže svislého diagonálního zavětrování. Provedená 
ochrana  ocelové konstrukce nekvalitním nátěrovým systémem je příčinou její 
povrchové koroze, která se může při delším dlouhodobém působení negativně 
projevit i na snížení nosnosti dílů ocelové konstrukce.        

 
 
 

A 2.4. Posouzení objektu - ústřední vytápění 
 

Technický a morální stav otopné soustavy v objektu základní školy (reprezen-
tanta) odpovídá ekonomickým a technickým podmínkám v době výstavby objek-
tu, tj. na počátku 80. let. Volba původní koncepce - ekvitermní regulace topné 
vody centrální (v kotelně původně na tuhá paliva, nyní plynofikované), společné 
pro objekty, které se liší nejen svým účelem, ale mají i rozdílné základní tepelně 
technické vlastnosti (různý stupeň akumulace tepla ve stavební konstrukci - 
škola (KORD) a obytné domy - zděné), pouze s omezenou možností doregula-
ce na patě objektu (ve škole je tato možnost pouze na jedné topné větvi), vytá-
pění metodou „nejslabšího článku“, atd. i provedení plně odpovídá ekonomic-
kým poměrům době výstavby. Z dnešního pohledu je to řešení nedostatečné a 
nehospodárné. 
Do výše uvedené klasifikace spadají i použité radiátorové armatury - ruční, bez 
možnosti regulace vnitřní teploty při oslunění fasády nebo při vnitřních tepel-
ných ziscích, napojení vzduchotechnických ohřívačů na topnou vodu shodné 
teploty s vytápěním apod. Specifikem lehké stavební konstrukce KORD - prak-
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ticky bez tepelné akumulace - je rovněž téměř nulová tepelná setrvačnost. Uve-
dené specifikum nebylo zcela respektováno při návrhu původní topné soustavy 
- použita jsou otopná tělesa s poměrně dlouhou tepelnou setrvačností nekore-
spondující s tepelnou setrvačností stavby. 
 
 
A 2.5. Posouzení objektu - ohřev TUV 

 
I zde lze konstatovat, že stávající koncepce centrálního zásobení teplou užitko-
vou vodou z kotelny s dlouhými rozvody TUV a cirkulace je řešení odpovídající 
ekonomickým a technickým poměrům v době výstavby. Z dnešního pohledu 
postupné liberalizace cen energie se jedná o řešení nehospodárné. Nedosta-
tečné jsou rovněž tepelné izolace rozvodů TUV a cirkulace. Výše uvedenému 
odpovídá i poměrně velká spotřeba tepla na ohřev TUV (v roce 1999: 0,46 
GJ/m3 TUV). 
Množství skutečně dodané TUV je na vstupu do objektu školy objektivně měře-
no (měření bylo instalováno cca v roce 1998 pro odstranění zpochybnitelného 
rozúčtování spotřeby TUV podle jiných ukazatelů). Toto řešení si však vzhle-
dem:  
- ke snížení teploty cirkulace TUV školy ve výměníku (vychází z principu přeno-

su tepla ve výměníku) 
- k podmínkám dodávky TUV z centrální kotelny do sítě přímého odběru TUV 

(omezená teplota TUV) 
- k poměrně rozsáhlé síti TUV ve škole (tepelné ztráty, přispívá i nedostatečná 

tepelná izolace) 
vyžádalo instalaci elektrického dohřevu TUV, aby teplota TUV na všech výto-
cích školy byla vždy dostatečná. Z hlediska životnosti elektrických topných vlo-
žek se však jedná o řešení nevhodné, se znaky provizoria. 
Řešení, jehož pozůstatky jsou v zařízení školy ještě patrné, tj. vlastní zásobní-
kový ohřev ve dvou elektrických boilerech (2x 1000 lt) nelze rovněž považovat 
za vyhovující. Výhodou je snížení tepelných ztrát ve venkovních rozvodech 
TUV a cirkulace pro školu, ale nevýhodou je dvojí tok energie (koncepční hle-
disko, pro přímotop cena elektřiny, která je neperspektivní) a zejména pak hygi-
enické hledisko - při malé spotřebě TUV se její kvalita v poměrně velkém zá-
sobníku velmi rychle zhoršuje - (např. přes víkend se může natolik zhoršit kvali-
ta TUV v zásobníku, že mohou nastat zdraví vážně ohrožující stavy i po náhod-
ném pozření např. pro jedince se slabší imunitou apod. (množení bakterií, hni-
lobné procesy)). Od tohoto řešení se ve škole však již upustilo, boilery jsou ne-
používané. 
 
 
 
A 2.6. Posouzení objektu - vzduchotechnika 

 
Návrh zařízení vzduchotechniky (koncepce, výpočtové hodnoty, umístění zaří-
zení) do současných staveb je velmi důležitým činitelem ovlivňujícím jak hospo-
dárnost provozu (může se jednat o značnou energetickou náročnost), tak mik-
roklimatické podmínky pro pobyt osob v jednotlivých místnostech. Návrh musí 
být proveden pro jednoznačné požadavky - např. dle počtu osob, počtu vaře-
ných jídel, míst vzniku škodlivin, denní doby provozu, nároků na vnitřní prostře-
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dí atd. Tyto údaje se totiž nakonec projeví jako rozhodující pro to, zda instalo-
vané zařízení bude správně plnit svou funkci při dosažení parametrů hospodár-
ného provozu. Uvedené požadavky samozřejmě rovněž ovlivní výši investičních 
nákladů na realizaci. Samozřejmostí dnes je také řádné zabezpečení proti ne-
dovoleným nebo nebezpečným provozním stavům (např. zamrznutí teplovodní-
ho ohřívače vzduchu, ke kterému dříve velmi často docházelo) - musí být za-
jištěno řídicí automatikou. 
Z hlediska provozní energetické náročnosti je dnes bezpodmínečně nutno zo-
hlednit ekonomickou mez pro instalaci zařízení pro zpětné získávání (rekupera-
ce) tepla z odváděného vzduchu. Za posledních 10 let došlo k výraznému po-
sunu - jednak se postupnou liberalizací ceny tepla stále zkracuje ekonomicky 
nutná denní doba provozu zařízení s rekuperací tepla, jednak dochází k posunu 
v myšlení lidí - některé hodnoty nelze pouhou ekonomikou dost dobře vyčíslit. 
Dá se očekávat, že započatý směr bude ještě dál pokračovat. 
Návrh vzduchotechnického zařízení v objektu popisované základní školy byl 
proveden na svou dobu velkoryse. Jeho plný provoz by zajistil velkou výměnu 
vzduchu a tím i vysokou kvalitu vnitřního klimatu v budově (odvod škodlivin, 
pachů, nadměrného tepla, přívod filtrovaného a ohřívaného vzduchu). Nicméně 
má několik vážných slabin. Fakt, že některá zařízení nebyla ani uvedena do 
provozu a další se vůbec nepoužívají nebo byla i demontována, ukazuje, že tyto 
slabiny jsou skutečné. Jedná se o: 

a) Poměrně vysoké nároky na obsluhu (zařízení je vybaveno pouze ručním spouš-
těním, bez regulace množství vzduchu, bez regulace teploty přiváděného vzdu-
chu, instalované jednotky nejsou vybaveny automatizujícími prvky vč. protimra-
zové ochrany, nemají zpětnou vazbu na základní parametry ve větraném pro-
storu atd.); 

b) Škola nedisponuje pracovníkem, který by celou problematiku obsluhy (viz bod 
a)) zvládl - i co se týče rozsahu (celkem je instalováno 15 jednotek pro přívod 
vzduchu rozmístěných v různých prostorách s různým režimem užívání, s mě-
nícími se uživateli atd.); 

c) Již pouhá skutečnost, že nelze vůbec regulovat teplotu a množství přiváděného 
vzduchu v žádném zařízení, je natolik závažná, že prakticky vylučuje některá 
zařízení z provozu předem. 

d) U instalovaného zařízení nelze vyloučit obtěžující hlučnost - důvodem jsou: 
technická úroveň zařízení z počátku 80. let, nemožnost měnit stupně otáček s 
ohledem na užívání prostoru, svou roli zde může hrát i fakt, že přirozený útlum 
hluku je u stavby typu KORD vzhledem ke konstrukci stavby nižší, než u klasic-
kých staveb – vzhledem k nižší měrné hmotnosti stavebních konstrukcí; 

e) Nelze pominout ani subjektivní hledisko (hledisko provozovatele): zařízení je 
navrženo v prostorách prakticky větratelných okny. Přestože by jistě - alespoň 
za některých provozních stavů - zlepšilo používání nuceného větrání vnitřní kli-
ma, spokojil se provozovatel s nižším komfortem větrání okny za cenu jedno-
dušší obsluhy takového větrání. Například obecně platí, že větrání tělocvičen je 
často nedostatečné, přirozené větrání nestačí. Jinak však situaci vnímají žáci 
používající tělocvičnu hodinu denně 2-3x týdně, jinak např. jiní uživatelé, kteří si 
tělocvičnu pronajímají na několik hodin nepřetržitě v odpoledních a večerních 
hodinách (navíc po celodenním používání žáky). Tito jiní uživatelé často poža-
dují zlepšení vnitřního klimatu a požadují instalaci nebo využívání nuceného 
větrání (pokud je instalováno), přestože žákům toto nedostatečné přirozené 
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větrání postačuje. Podobně to může platit i o jiných prostorách. Subjektivní 
vnímání uživatelů je různé a podle toho je nebo není větrací zařízení vyžadová-
no a používáno. 

f) Zejména v současné době hrají svou roli i ekonomické podmínky - provozní 
náklady. Instalované větrací zařízení je při provozu velmi náročné na tepelný 
příkon pro ohřívače (max. 385 kWtep.) - zpětné využívání tepla z odsávaného 
vzduchu není ani u jednoho zařízení instalováno. Nezanedbatelný je i elektrikc-
ký příkon pro pohony ventilátorů (10 kWel.). Např. při plném využívání průměrně 
4 hodiny denně všech zařízení (v pracovních dnech školního roku) by roční po-
třeba tepla na větrání činila cca 540 GJ/rok (tj. při ceně tepla 293,05 Kč/GJ se 
jedná o 158 250,- Kč/rok) a roční potřeba tepla na pohony ventilátorů by byla 
6,4 MWh/rok elektřiny. 
Lze tedy říci, že v sama praxe vyselektovala zařízení, která se používají - jedná 
se především o větrání v přípravně jídel (odsávání), podokenní jednotky v pra-
covnách chemie a přírodopisu, odsávání šaten, příp. sociálního zařízení.  
Všechna zařízení jsou morálně zastaralá, nevybavená požadovanými prvky 
automatické regulace a zabezpečení. Nepoužívaná zařízení nelze uvést do 
provozu bez kompletního vyčištění všech vzduchotechnických rozvodů a jejich 
dezinfekce (mohou být zdrojem nebezpečných bakterií). 
 
 
A 2.7. Návrh  opatření 
 
A 2.7.1. Stavební konstrukce 
 
Návrh technologií zateplení vychází z charakteru objektu. Dodavatel stavby 
musí pro stavbu použít pouze certifikované výrobky dle §47 Stavebního záko-
na. 
 

 Obvodový plášť  
 

Obvodový plášť doporučujeme zateplit u I. varianty kontaktním systémem 
tepelnou izolací z desek stabilizovaného polystyrenu tl. 100mm s armovanou 
tenkovrstvou omítkou, u II. varianty navrhujeme systém dvouplášťové kon-
strukce s tepelně izolační vrstvou minerálního vlákna tl. 140mm mezi lícovou 
vrstvou např. z PVC profilů, tepelně izolační vrstvou je konstruovaná odvětraná 
vzduchová mezera.   
 
 

 Střešní konstrukce 
 

Z hlediska prostupu tepla střešní konstrukce vyhovují požadavkům ČSN 73 0540. 
Dalším zateplením střešní konstrukce by se docílilo velmi malých úspor při 
vysokých pořizovacích nákladech.   
 

 Výplně otvorů 
 

Dřevěná okna zdvojená sice z hlediska součinitele  prostupu  tepla  „ k “  vy-
hovují  požadavkům   ČSN 73 0540, ale s ohledem na plochu prosklení se 
značně podílejí na tepelných ztrátách prostupem a infiltrací. Proto v rámci 
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všech tří variant doporučujeme provést opravy kování a nátěrů, především ale 
dotěsnění oken, by došlo ke snížení přirozené infiltrace okny. Při dotěsnění 
oken je nutné v rámci projektu akceptovat hygienické požadavky.  

 
Veškeré konstrukce po zateplení vyhovují požadavkům ČSN 73 0540 a vy-
kazují optimální tepelný odpor pro rekonstrukce, t.j. vyšší než normou požado-
vanou hodnotu. 
Dosažení optimálního tepelného odporu u jednotlivých vnějších  konstrukcí za-
ručuje dosažení požadované nejnižší vnitřní povrchové teploty v místech tepel-
ných mostů (detail nároží, detail styku stěnové a střešní konstrukce, detail styku 
stěnových panelů apod.).  

 
 

A 2.7.2.  Návrh opatření - ústřední vytápění 
 

♦ VŠEOBECNĚ 
 

Prostá úspora energie (ENERGY SAVING) je snižování spotřeby energie, ale 
neznamená to, že projekt úspor je ekonomicky výhodný. Naproti tomu úspora 
systémem ENERGY CONSERVATION (ENCON) znamená úsporu energie při 
současné ekonomické efektivnosti a pozitivním vlivu na životní prostředí. 
Při ENCON procesu je každá budova posuzována jako jedinečná a v zájmu 
nalezení všech možností úspor energie je nutné ji posuzovat individuálně.  

 
 

VLIV TEPELNÝCH ZISKŮ NA ROČNÍ BILANCI SPOTŘEBY TEPLA 
 
Tepelné zisky (od slunečního záření, od vnitřních zdrojů tepla a od pobývajících 
osob) nejsou promítnuty do výpočtové roční bilance spotřeby tepla. Tepelné 
zisky se však projevují zvyšováním vnitřní teploty v zatížených místnostech. 
Tento stav je způsoben tím, že zatížení jednotlivých místností tepelnými zisky je 
nerovnoměrné (vliv sluneční geometrie, proměnné množství pobývajících osob 
atd.). Teplota v zatížených místnostech se v praxi často snižuje odváděním 
přebytečného tepla do venkovního prostoru - převážně otevřenými okny, místo 
aby se tepelné zisky využívaly k úspoře tepla na vytápění. 
Základním předpokladem využitelnosti tepelných zisků je: 

a) ekvitermně regulovaná topná voda připravovaná přímo pro řešený objekt (příp. 
zónu) podle jeho potřeby tepla - regulační zařízení pro jednu topnou větev je 
nyní instalováno, ale jsou pochybnosti o tom, zda je využíváno; 

b) fungující zařízení pro individuální regulaci teploty vzduchu v jednotlivých míst-
nostech (minimálně termostatické ventily na otopných tělesech, lépe systém 
IRC, tj. individuální regulace teploty v každé místnosti – ve škole se však sys-
tém IRC neuvažuje pro svou snazší zranitelnost); 

c) případnými doplňkovými úpravami mohou být např. venkovní izolační žaluzie, 
keramofólie, příp. alespoň meziokenní žaluzie apod.. 
Vzhledem k podílu prosklení (sluneční zátěž) a rovněž k počtu osob (metabolic-
ké teplo od osob) lze při splnění uvedených podmínek potlačit nežádoucí zvy-
šování vnitřní teploty vzduchu v místnostech a využít tepelné zisky pro pokrytí 
jistého podílu roční spotřeby tepla.  
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Požadavek využití tepelných zisků je u objektu zdůrazněn i vlastnostmi použité 
stavební konstrukce - jedná se o lehký plášť, prakticky bez akumulačních 
schopností a s malou tepelnou setrvačností. U této budovy se vnitřní zisky pro-
jevují rychlejším a znatelnějším zvýšením vnitřní teploty vzduchu, než např. u 
klasických zděných staveb. Rychleji se samozřejmě projevují i změny tepelných 
podmínek venku (teplota a rychlost vzduchu (vítr), oslunění atd.). 
 
 
POTENCIÁL ENERGETICKÝCH ÚSPOR, NÁVRH OPATŘENÍ 
 
Uživatel uvažuje o zvýšení tepelně izolačních parametrů stavebních konstrukcí 
stávajícího objektu pomocí dodatečného zateplení obvodového pláště a úpra-
vou stávajících výplní otvorů. To je první a zásadní stanovisko. Dalším hledis-
kem je návratnost opatření. Investice do úprav a zateplování obvodových kon-
strukcí, úprav nebo výměny oken se vrací několikanásobně déle než investice 
do úprav topného zařízení a regulačních opatření. Z těchto důvodů se běžně po 
dohodě s objednatelem uvažuje posouzení úprav topného systému. Po zatep-
lení musí dojít ke snížení tepelného toku do objektu, aby byla i nadále vyrovna-
ná bilance dodávky a spotřeby tepla. Pokud při zateplení nedojde k řízenému 
snížení tepelného toku do objektu s novými tepelně technickými parametry, je 
investice do zateplení vždy částečně znehodnocena, protože část nadbytečně 
dodaného tepla je zmařena na zdravotně škodlivé zvýšení vnitřní teploty v 
místnostech nebo je odvedena otevřenými okny do venkovního prostoru. Bilan-
ce dodávky a spotřeby tepla musí zůstat stále vyrovnaná.  Proto je navrženo 
následující: 
 
 
A.  Úprava topného systému 
Je poměrně rozšířenou chybou domnívat se, že potřebné snížení toku tepla do 
budovy po jejím zateplení zajistí v plném rozsahu např. pouze termostatické 
ventily bez jakýchkoli dalších zásahů - změny velikosti topné plochy nebo sní-
žení teploty topné vody (přechodem na tzv. nízkoteplotní vytápění). Termosta-
tické ventily (TRV) jsou určeny pouze pro zachycení nahodilých tepelných zisků 
od sluneční zátěže a vnitřních zdrojů tepla. Aby tuto základní funkci každý ventil 
plnil, musí být splněny základní podmínky jeho instalace: 
1) Otopné těleso musí být správně nadimenzováno - podle skutečné tepelné 

ztráty místnosti; 
2) Topná voda musí být ekvitermně regulována podle aktuální topné křivky pro 

danou budovu nebo zónu; 
3) Musí být zajištěny správné tlakové poměry pro správnou a bezhlučnou funkci 

termostatického ventilu (max. 10 kPa tlakového spádu na ventilu); 
4) Na TRV nesmí působit neodtlumené kmity z jiných armatur nebo z hlavních 

potrubních rozvodů (po instalaci TRV nabývá otopná soustava (OS) všechny 
nové znaky vyplývající ze změny z konstantní na proměnný průtok). 

Pokud není správně navrženo otopné těleso (podmínka ad 1)) nebo není-li top-
ná voda ekvitermně regulována (podmínka ad 2)), je termostatický ventil scho-
pen do jisté, omezené míry, toto předimenzování korigovat. Už však není scho-
pen plnit svou základní funkci, není schopen patřičně dlouhodobě reagovat na 
nahodilé tepelné zisky. Může se drasticky snížit jeho životnost. 
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Proto je nutno při dodatečném zateplení dodržet tento postup: 
a) Je nutno přepočítat tepelné ztráty dle ČSN 06 0210 pro nové tepelně technic-

ké hodnoty - ve všech místnostech; 
b) Vyhodnotit míru předimenzování otopných těles v jednotlivých místnostech 

(nerovnoměrnost otopných těles, která tak bude zjištěna, je způsobena jed-
nak dřívějšími postupy návrhu otopných těles, jednak nynějšími změnami 
tepelně technických parametrů obvodových konstrukcí - změny mají na kaž-
dou místnost jiný dopad); 

c) Na základě vyhodnocení ad b) je nutno běžnými projekčními postupy (při re-
spektování Vyhl. 245/95 Sb. a 85/98 Sb.):  
- určit novou jmenovitou teplotu topné vody a teplotní spád; 
- v nezbytném rozsahu navrhnout úpravy topné plochy (výměna, úprava 

otopných těles); 
- navrhnout nové termostatické ventily se současným zabezpečením topné 

soustavy proti hydraulické nestabilitě (regulátory tlakové diference na patě 
objektu nebo na stoupačkách (dle projektu) apod. - splnění podmínky ad 
3)); 

- všechny termostatické hlavice v prostorách přístupných žákům musí být 
zajištěny proti nedovolené manipulaci (většina výrobců tyto hlavice nabízí 
ve svém výrobním programu pro veřejné budovy). 

d) Obě topné větve k otopným tělesům (východní i západní) musí být vybaveny 
samostatným regulátorem (se směšovačem a servopohonem). Funkčnost 
stávajícího regulačního zařízení na východní topné větvi je nutno prověřit, 
případně zařízení vyměnit. 

e) Nové teplotní parametry topné vody je nutno nastavit na regulátorech obou 
topných větví (po zateplení dojde ke snížení teploty topné vody pro všechny 
provozní stavy), díky zlepšeným tepelně technickým parametrům objektu je 
nyní možno ještě důsledněji provádět útlum vytápění v době nepřítomnosti 
(viz dále bod C.); 

f) Při provádění navržených úprav systému vytápění je nutno důsledně zkontro-
lovat stav OS z pohledu přenášení a šíření hluku, potřebné parametry je nut-
no změřit za všech provozních stavů, tj. hlavně v přechodném období, v 
průměrné zimě a při extrémních stavech; 

 
Uvedený postup je základní nutností pro dosažení hospodárné spotřeby tepla 
na vytápění po zateplení objektu. Snížení okamžité i roční potřeby tepla do ob-
jektu po zateplení je nutno v rámci projektu navrhovaných úprav projednat s 
distributorem tepla. 
Výhledově, tj. při nejbližší kompletní rekonstrukci topného systému doporučuji 
rovněž instalovat otopná tělesa, která budou lépe odpovídat specifiku lehké 
stavby ZŠ - prakticky nulové akumulační vlastnosti i tepelná setrvačnost - než 
litinová článková tělesa s poměrně velkým objemem topné vody. 

 
 

B.  Vnitřní teploty (TRV a hydronické vyregulování) 
Budeme-li uvažovat vnitřní teplotu 26°C (při slunečních dnech na osluněné fa-
sády) a teplotu po úsporách 22°C (zatím), snížení bude 4°C. 
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Průměrná venkovní teplota v topném období byla zjištěna z měření průměrných 
denních teplot Hydrometeorologickým ústavem. Průměrné teploty chladnějšího 
roku, který je vzat jako příklad, byly následující: 
  leden   - 2,6°C   září      +10,4°C 
  únor   - 2,4°C   říjen      + 9,4°C 
  březen  - 1,3°C   listopad   + 5,9°C 
  duben + 8,0°C   prosinec  - 2,7°C 
Průměrná roční teplota v topném období, měřená z průměru čtyř denních teplot, 
byla: +3,1°C. 
Průměrný rozdíl teplot, který měl být dotápěn činil 20 - 3,1 = 16,9°C. Zvýšení 
teploty o 1°C (citlivost změny) představuje 1/16,9 = 5,9% nákladů navíc oproti 
normovému stavu. Vezmeme-li uvažované přetápění pouze 4°C (26-22°C), pak 
zvýšení nákladů bude 4 x 5,9 = 23,6%. Navíc bývá mnohdy noční útlum prová-
děn nedostatečně. Průměrná denní teplota je uvažována 20°C a zahrnuje již 
částečný útlum. 
Dosažitelná úspora vychází z celkové roční spotřeby tepla. Omezením pře-
tápění se dosáhne teoretické úspory 23,6%. V našem případě však reálná 
úspora oproti stávajícímu stavu činí cca 9% (odpovídá průměrnému snížení 
vnitřní teploty o cca 1,5°C díky využití nahodilých tepelných zisků a zvýšením 
povrchových teplot zateplených konstrukcí).   
Při použití systému IRC lze dosáhnout dalších úspor min. 5%. Reálně se však s 
instalací systému IRC neuvažuje (pro použití ve škole je příliš zranitelný). 
Jako základní předpoklad pro udržení vnitřní teploty v patřičných mezích s 
možností alespoň ručního individuálního nastavení v jednotlivých místnostech 
jsou mimo dalších úprav dle A. zejména funkční termostatické ventily. 

 
 

C.  Noční útlum a útlum v nepřítomnosti  
Důsledné provádění nočního útlumu a útlumu v nepřítomnosti (mimo dobu s 
pobytem osob, tj. mimo pracovní dobu, o víkendech a o prázdninách) se projeví 
u zatepleného objektu snížením spotřeby tepla na vytápění o cca 3 až 5%. 
Útlumy jsou podmíněné důsledným využíváním programové ekvitermní regu-
lace na jednotlivých topných větvích. Vyšší hodnotu (tj. 5%) je možno uvažovat 
při přívodu neregulované topné vody (přechod ze čtyřtrubkového na dvoutrub-
kové zapojení pomocí předizolovaného potrubí - z kotelny) vzhledem ke zkrá-
cení času náběhu z útlumu na plné vytápění při vyšší teplotě topné vody.  Nižší 
hodnota je pro stávající situaci, kdy centrální ekvitermní regulace probíhá přímo 
v kotelně (pro základní školu po zateplení se bude jednat rovněž o předregulaci 
topné vody, ale na nižší teplotní hladině, proto náběh z útlumu na plné vytápění 
bude delší než při dvoutrubkovém zapojení, kdy na patu každého objektu je 
přivedena prakticky neregulovaná topná voda pomocí níž bude přímo v objektu 
ohřívána i TUV). 
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D.  Automatická regulace 
Vliv automatické regulace je již započten ve snížení přetápění i v nočních útlu-
mech. Operativním zpracováním teplot a možností řídit provoz podle okamži-
tých požadavků v jednotlivých částech objektu (změny pracovního režimu, krát-
kodobé výluky apod.) po úpravě topného systému dle odst. A. se přece jen pro-
jeví další úspora, která ještě nebyla započítána. V norských poměrech se např. 
uvažuje 3%, počítáme pouze 1%.  

 
 
ŠKOLICÍ PROGRAM PROVOZU A ÚDRŽBY 

 
Obecně je v praxi často slabinou způsob provozování zařízení. Způsob provo-
zování značně ovlivňuje ekonomickou návratnost - nesprávné provozování mů-
že ve skutečnosti zcela znehodnotit i nejlépe navržené zařízení. Čím je zařízení 
složitější, tím je citlivější ke způsobu provozování.  
Proto je v návaznosti na realizaci uvedených opatření nutno věnovat řádnou 
pozornost proškolení obsluhy technického zařízení - regulačních uzlů obou top-
ných větví ÚT - i pro nové podmínky provozování po zateplení objektu. Perso-
nál bude rovněž zajišťovat údržbu zařízení.  
Pro jakýkoliv způsob provozu a údržby platí určitá obecná pravidla: 
- provozní personál musí mít potřebnou kvalifikaci a musí být dostatečně moti-

vovaný; 
- zodpovědnost za provoz a řízení se musí jasně rozdělit na jednotlivce; 
- musí být zpracován kompletní manuál provozu a údržby a tento musí být do-

stupný; 
- musí být prováděná pravidelná a důsledná kontrolní činnost s případnou vý-

měnou osob. 
Základní provoz regulačních uzlů jednotlivých topných větví bude plně automa-
tický, bezobslužný. To však neznamená, že zařízení bude ponecháno zcela bez 
dozoru. 

 
PERSONÁL: Regulační uzly budou provozovány pomocí zaškoleného perso-

nálu, který rozumí zařízení a je snadné pro něj ovlivnit programy 
vložené do regulátorů. Základním předpokladem dosahování 
úspor je správný vztah mezi majitelem objektu, uživatelem a za-
školenou obsluhou zařízení. Obsluha musí okamžitě reagovat na 
potřeby uživatele. 

ÚDRŽBA: Pravidelnou údržbou je možno se vyhnout velkým a drahým 
opravám a sekundárním nákladům z přerušení provozu. Údržbu 
je možno provádět vlastními pracovníky (práce malého rozsahu - 
např. výměna poškozené termostatické hlavice radiátorového 
ventilu) a smluvně zajištěnou firmou (větší opravy). Na průběžný 
provoz i údržbu je vlastní pracovník, který žije se zařízením a je 
schopen citlivě reagovat. Větší opravy se po předání regulačních 
uzlů do trvalého užívání po dobu nejméně 7 let nepředpokládají. 
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ENERGETICKÉ MANAŽERSTVÍ 
 

Zkušenosti z energeticky úsporných projektů obecně ukazují, že po určité době 
(3 až 5 roků) po realizaci úsporných opatření se zvyšuje spotřeba energie opět 
na původní hodnotu před realizací úsporných opatření. Toto je obvykle způso-
beno provozními chybami. K odstranění tohoto nežádoucího nárůstu spotřeby 
energie je třeba zavést tzv. energetické manažerství. 
Energetické manažerství je řídícím nástrojem pro trvalé udržování spotřeby 
energie na potřebné úrovni a je založeno na periodickém (týdenním) sledování 
spotřeby energie a průměrné venkovní teploty. 
Cílem energetického manažerství je zabezpečit: 

  - správný provoz technických zařízení 
  - rychlé zjištění poruch a závad technických zařízení a  
    provozních postupů 
  - snížení spotřeby energie 
  - dokumentování výsledků úspor energií vlivem realizace 
    úsporných opatření 

Praktická aplikace činnosti energetického manažerství spočívá ve vynášení 
pravidelně odečtených hodnot měrné spotřeby energie a průměrné venkovní 
teploty do tzv. E-T křivky. Tato křivka je specifická pro každou budovu a udává 
pomocí horní a dolní meze optimální měrnou spotřebu energie v závislosti na 
průměrné venkovní teplotě. Jestliže vynesený bod leží mimo rozhraní horní a 
spodní meze, signalizuje to poruchu nějakého zařízení nebo chybný způsob 
provozu. Zjištěnou závadu je tedy možno včas odhalit, zajistit její nápravu a vrá-
tit spotřebu energie do správných mezí. 
Na základě měření potřebných hodnot a porovnání se skutečností bude sestro-
jena E-T křivka i pro řešený objekt. Tím bude získán obrázek o energetické si-
tuaci v budově. Pravidelné sledování spotřeby energie a energetického chování 
budovy v dlouhodobém horizontu jsou důležitým zdrojem pro statistické vyhod-
nocování různých typů budov. Společnostem, které se zabývají projekty ener-
getických úspor, slouží statistické údaje ke zpřesňování a vývoji metodik pou-
žívaných pro energetické hodnocení budov. 
 
Pro běžné budovy platí přímá úměra: čím kvalitnější systém automatického ří-
zení vnitřních teplot je přímo u uživatele (zároveň s ekonomicky motivačním 
činitelem), tím nižší jsou požadavky na energetické manažerství. Nebo-li - za 
podmínek správného technického řešení ÚT postačí nejjednodušší kvalita EM - 
tužka a papír ve správných rukou. To značí, že se zaškolí obsluha - středoško-
lák schopný tohoto druhu práce, morálně vyzkoušený, vybavený základními 
pracovními pomůckami. Investičně je toto EM málo náročné, ale předpokládá 
aktivní účast majitele i uživatele objektu v programu úspory energie. Vybavení 
EM: cca 15000,- Kč. Roční provozní náklady: jsou obsaženy v kalkulaci ceny 
tepla vč. úspor. 
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E-T křivka pro objekt základní školy (reprezentanta) 
 
Spotřeba tepla 
[MWh/týden] 
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-20 -10 0 10 20  
           
          te [°C] 
 
 
 

A 2.7.3. Návrh opatření - příprava TUV 
 

Vzhledem k relativně malému odebíranému množství teplé užitkové vody v ob-
jektu školy je podíl tepelných ztrát rozvodů poměrně velký. A to jak venkovních 
rozvodů TUV a cirkulace mezi kotelnou a školou, tak také vnitřních rozvodů ve 
škole. Proto jsou doporučena opatření směřující k minimalizaci těchto ztrát. 
Přednostně se doporučuje instalace regulačních uzlů do všech objektů na hyd-
raulicky uzavřeném okruhu z kotelny. Tak budou vytvořeny předpoklady pro 
úplné zrušení nehospodárného čtyřtrubkového zapojení. Doporučuje se přesu-
nout tak přípravu TUV z kotelny blíž k odběratelům, do jednotlivých objektů 
(obytných domů i základní školy). Protože však uvedené řešení zasahuje do 
zařízení mimo rámec školy, je předpokládáno pouze jako alternativa ve II. vari-
antě opatření. Úsporu tepelné energie na ohřev TUV pro ZŠ lze vyčíslit ve výši 
min. 20% průměrné spotřeby stávající, tj. min. 240 x 0,20 = 48 GJ/rok, což je 
nezanedbatelné. K úspoře dojde snížením tepelných ztrát rozvodů a snížením 
čerpací práce. Uvedené řešení je výhodné i z hydraulických důvodů, odstraní 
se provozní problémy, které se v případě dlouhých cirkulačních okruhů vyskytují 
velmi často. Další výhodou uvedeného řešení jsou lepší regulační podmínky jak 
okruhů ÚT (individuální regulační uzly pro jednotlivé napojené objekty, rychlejší 
přechod z útlumu na plné vytápění atd.), tak VZDT (možnost regulovat teplotu 
vzduchu individuálně v každém větracím zařízení). 
V I. variantě opatření je v EA uvažováno ponechání stávajícího způsobu pří-
pravy TUV přímo v kotelně s centrální cirkulací.  
V obou variantách se však doporučuje úprava stávající tepelné izolace rozvodů 
TUV a cirkulace přímo v objektu školy - tepelné izolace rozvodů vedených na 
povrchu i v podhledech doporučuji dodatečně izolovat tak, aby tloušťka izolace 
byla min. 20 mm, u dimenzí nad DN 25 min. 30 mm. Tepelné izolace je rovněž 
nutno provést důsledně - izolovat kolena, armatury, úseky ve stavebních kon-
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strukcích (nesmějí zůstat tepelné mosty!) apod. Úsporu lze vyčíslit na min. 8% 
průměrné roční spotřeby, tj. 240 x 0,08 = cca 19 GJ/rok.  
V případě realizace II. varianty TZB doporučuji přívod studené vody pro ohřívač  
doplnit o (elektronickou) úpravnu vody. Zařízení upravují vodu i bez použití 
iontoměničových náplní - solí nebo jiných chemikálií, vázaných na bázi porézní 
hmoty. Jedná se tedy o ekologicky nezávadné odstraňování vodního kamene a 
zabraňování tvorbě nových úsad inkrustů. V "nasazených" technických uzavře-
ných nebo otevřených potrubních okruzích plní (elektronická) úpravna tyto 
funkce: 
- účinně chrání proti vápenatým usazeninám, které brání přestupu tepla a zaná-

šejí potrubní rozvody; 
- odstraňuje již usazené vápenaté a hořečnaté inkrusty; 
- neodstraňuje z vody důležité prvky; 
- změkčuje vodu. 
Z uvedeného výčtu působení plyne pro provozovatele povinnost častějšího od-
kalování drobného krystalického kalu v nejnižších místech. Povinnost je běžná 
pro každý potrubní systém, tj. každé cca 2 měsíce odpustit několik litrů vody 
podle stupně zakalení. Mimoto je nutno provést občas termickou dezinfekci 
proti bakteriím Legionella Pneumophila. Zařízení zdroje teplé užitkové vody i 
rozvody tuto dezinfekci umožňují. Provozně je nutno zajistit, aby v době dezin-
fekce nedošlo k opaření osob.  

 
 
 

A 2.7.4. Návrh opatření - vzduchotechnika 
 

V rámci realizace opatření doporučuji: 
a) Z hygienických důvodů provozovat větrací zařízení (po realizaci opatření ad 

b)): 
 - ve výdejně jídel a v umývárně nádobí (odsávání i přívod); 
 - v sociálním zařízení (odsávání); 
 - v šatnách alespoň odsávání; 
 - ve cvičné školní kuchyni (odsávání); 
- v pracovnách fyziky, chemie a přírodopisu v závislosti na vznikajících 

škodlivinách (odsávání i přívod). 
b) Vybraná zařízení, která se nyní provozují (a zařízení dle bodu a)), je nutno 

doplnit o zabezpečovací a regulační prvky - řádnou protimrazovou ochranu, 
regulační uzly vzduchotechnických ohřívačů s vazbou na parametry ve vět-
raném prostoru, regulátory otáček (je-li to technicky možné) nebo alespoň 
časové programátory provozu s možností nastavení v týdenním cyklu - pro 
každé zařízení samostatně - s cílem maximálně zjednodušit jejich obsluhu. V 
rámci prováděných prací se doporučuje provést komplexní servis zařízení 
(vč. např. výměny filtrů) a důsledné vyčištění a dezinfekce všech rozvodů 
vzduchu. 

c) Zařízení pro větrání tělocvičen a jídelny, příp. zařízení pro přívod vzduchu do 
šaten doporučuji v rámci realizace opatření dle EA kompletně vyčistit a dez-
infikovat (vč. potrubí) jako první krok pro případné obnovení jejich funkce. 

d) V případě požadavku obnovení funkce zařízení ad c) je nutno před jejich 
zprovozněním: 
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- určit denní dobu provozu jednotlivých vzdt. zařízení v návaznosti na pro-
vozní podmínky 

- na základě předpokládané doby provozu zodpovědně rozhodnout, pro kte-
rá zařízení instalovat zpětné získávání tepla (rekuperaci tepla z vyfukova-
ného vzduchu), tzn. provést rekonstrukci strojovny vzdt podle současných 
správných zásad (vč. instalace regulačních a zabezpečovacích prvků, s 
vazbou ovládání zařízení na hlavní parametry vzduchu ve větraném pro-
storu atd.); 

- hranici pro instalaci rekuperace tepla lze v současných ekonomických 
podmínkách uvažovat 4 a více hodin denního provozu, což v případě roz-
hodnutí o obnovení funkce větrání v tělocvičnách je velmi reálné dosáh-
nout (u podokenních jednotek se instalace rekuperace tepla neuvažuje); 

- zařízení, která nebudou na základě výše popsaného rozhodnutí doplněna 
o rekuperaci tepla, je nutno doplnit o prvky dle bodu b); 

e) Požadavek na obnovu funkce zařízení může vznést uživatel (z hlediska sub-
jektivních požadavků na pohodu vnitřních prostor), případně orgán státní 
správy nebo jiná organizace z titulu své funkce a podle příslušných legislativ-
ních předpisů (podložených měřením) - např. Hygienická stanice apod. 

 
Uvedená doporučení jsou nutností pro zabezpečení řádné funkce instalovaného 
vzduchotechnického zařízení a dosažení provozní únosnosti z hlediska obslu-
hy. 
 
Minimální varianta dle bodu a) (tj. hygienické minimum): 
Celkové max. množství větracího vzduchu:  přívod ......   6 700 m3/h 
       odsávání .. 18 700 m3/h 
Celkový max. potřebný topný výkon pro ohřev větracího vzduchu: 100 kW 
Roční spotřeba tepla je závislá na době provozování, lze uvažovat: 120 GJ/rok 
Potřebný příkon elektromotorů ventilátorů vzdt. zařízení: 3,2 kW 
Roční spotřeba elektřiny je závislá na době provozování, lze uvažovat: 1,4 
MWh/r. Úsporu vzhledem ke stávajícímu stavu nelze vyčíslit – nyní se vzdt. za-
řízení prakticky nepoužívá. 

 
 DOPORUČENÁ  OPATŘENÍ  V  TZB 

 
Odstavce A 2.7.2. až A 2.7.4. byly zaměřeny na nalezení potenciálu úspor v 
oblasti technického zařízení budovy (ústřední vytápění, ohřev TUV a vzducho-
technika). Stavební část je řešena samostatně. Je zřejmé, že pro dosažení 
úspor je nutno tyto obory komplexně sladit, aby byly dodrženy správné vzájem-
né proporce dimenzování jednotlivých komponentů. Garance dosažení klí-
čových hodnot úspor zejména v ÚT je podmíněna plným respektováním uvede-
ných zásad - jak v projektu pro realizaci, tak při vlastní realizaci stavby. 

 

Jedná se o následující opatření: 
1. Přepočet tepelných ztrát, stanovení nové jmenovité teploty topné vody, úpra-

vy stávajícího vytápění; 
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2. Instalace nových termostatických ventilů na tělesa (se speciálním zajištěním 
hlavic proti nedovolené manipulaci) vč. zajištění hydraulické stability topné 
soustavy pro všechny provozní stavy; 

3. Instalace samostatných ekvitermních regulátorů na obě topné větve k otop-
ným tělesům (východní i západní) - se směšovačem a servopohonem. 
Funkčnost stávajícího regulačního zařízení na východní topné větvi je nutno 
prověřit, případně zařízení vyměnit. 

4. Dodržení všech správných zásad hospodárného provozu - vč. důsledného 
využívání regulačního zařízení na obou topných větvích ÚT (správné nasta-
vení, útlumy vytápění v noci, v nepřítomnosti atd.). 

5. Úprava tepelných izolací rozvodů TUV a cirkulace - min. tl. 20 mm, provést 
důsledně. 

6. Instalace výměníku tepla pro ohřev TUV na patě objektu - v kombinaci s regu-
lačním uzlem ÚT (přechod ze čtyřtrubkového na dvoutrubkové zapojení, zru-
šení dlouhých rozvodů TUV a cirkulace - nutno provést na celém hydraulicky 
uzavřeném okruhu) - je uvažováno pouze ve II. variantě TZB.  

7. Instalace elektronické úpravny vody a provádění občasné termické dezinfek-
ce systému TUV – platí pro II. variantu TZB. 

8. Snížení okamžité i roční potřeby tepla do objektu po zateplení je nutno v rám-
ci projektu navrhovaných úprav projednat s distributorem tepla. 

9. Výhledově, tj. při nejbližší kompletní rekonstrukci topného systému doporučuji 
rovněž instalovat otopná tělesa, která budou lépe odpovídat specifiku lehké 
stavby ZŠ - prakticky nulové akumulační vlastnosti i malá tepelná setrvačnost 
- než litinová článková tělesa s poměrně velkým objemem topné vody. 

10. Doplnění hygienicky nezbytných větracích zařízení o příslušné prvky pro 
základní regulaci a zabezpečení proti nedovoleným provozním stavům a je-
jich řádné provozování (po komplexním vyčištění, dezinfekci vč. potrubí a 
provedení servisu zařízení). 

11. Vyčištění rozvodů ostatních zařízení, jejich dezinfekce jako příprava pro 
případné znovuuvedení do provozu při tomto požadavku. Při případném zno-
vuuvedení do provozu zohlednit ekonomickou mez pro instalaci zpětného 
získávání tepla a zařízení doplnit o automatizující a zabezpečovací prvky. 

Z výše uvedeného přehledu potenciálu energetických úspor a návrhu opatření 
je zřejmé, že hospodárného provozu vytápění nelze dosáhnout pouhým zvýše-
ním tepelně technických parametrů obvodových konstrukcí bez úpravy topného 
systému. 
Základem doporučené úpravy je vyrovnání bilance dodávky a spotřeby tepla i 
po zateplení. Požadovaného snížení tepelného toku bude dosaženo trvalým 
snížením teploty topné vody do zatepleného objektu a úpravou topné plochy 
tak, aby byla rovnoměrně rozložena. Nahodilé tepelné zisky budou pak po spl-
nění těchto předpokladů zachycovány nově navrženými TRV a využívány. 
Energetický přínos uvedených úsporných opatření ve srovnání s výpočtovým 
stavem zdůrazňuje význam popsaných opatření. V zásadě se jedná o zabráně-
ní přetápění vlivem nerovnoměrnosti dodávky tepla, ke kterému v praxi velmi 
často dochází - příčin je celá řada. Přetápění je zdravotně škodlivé (zejména 
dlouhodobé), protože snižuje obranyschopnost a termoregulační schopnost lid-
ského organismu, zhoršuje pocit tepelné pohody pobytu lidí ve vnitřním prostře-
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dí, snižuje užitnou hodnotu staveb a je stejnou chybou jako vytápění nedosta-
tečné.   
Opatření v části OHŘEV TUV směřují jednoznačně ke snížení tepelných ztrát 
rozvodů (v obou variantách TZB). Opatření v části VZDUCHOTECHNIKA smě-
řují k nalezení kompromisu mezi požadavkem minimalizace provozních nákladů 
(= nepoužívání vzduchotechnického zařízení vůbec) a maximálním komfortem 
ve vnitřních prostorách školy (= plné využívání instalovaného zařízení). Návrh 
správných zásad řešení větrání i v nových podmínkách vyhovuje hygienickým 
požadavkům a zároveň umožňuje uživateli uplatnit jeho individuální požadavky. 
Návrh respektuje i provozní hlediska ve vazbě k instalovanému zařízení. 
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A .3: Hodnocení stavební soustavy KORD z hledisek 

požární bezpečnosti a dalších vybraných uživa-
telských požadavků 

 
A 3.1: Zhodnocení současného stavu stavební soustavy 

KORD  
 
Zásadně jsou zde hodnocena hlediska požární bezpečnosti, rámcově jsou uve-
deny požadované parametry z hlediska hygieny a ochrany zdraví, denního 
osvětlení a stavební  akustiky ; neřeší se zde podrobněji problematika prostoro-
vé akustiky. 
 
 
A 3.1.1 : Zhodnocení současného stavu požární bezpečnosti stavební 

soustavy KORD 
 
Způsob zajištění požární bezpečnosti objektů s nosným ocelovým skeletem 
stavební soustavy KORD byl - i v souladu s doporučením typového podkladu 
KS KORD - řešen individuálně v projektu příslušné stavby. U nevýrobních ob-
jektů se od roku 1977 vycházelo z ČSN 73 0802 a norem navazujících. Pro 
školní budovy byl postup následující: 
 1 rozdělení budovy na požární úseky 
 2 výpočet požárního rizika 
 3 ověření velikosti požárních úseků 

4 určení stupně požární bezpečnosti a požadavků na požární odol-
nost stavebních konstrukcí   

 5 posouzení a návrh konstrukcí na požadovanou požární odolnost 
 6 návrh únikových cest 
 7 výpočet odstupů 
 8 posouzení technických zařízení budov 
 9 zajištění podmínek pro protipožární zásah 
Stavby projektované před r. 1977 byly navrženy podle ČSN 73 0760 a při re-
konstrukci se posoudí podle ČSN 73 0834. 

Zásady architektonického a konstrukčního řešení stavební soustavy jsou po-
drobně popsány v části A1. 
 
Nosný systém tvoří ocelové kloubově uložené sloupy, stropní a střešní plno-
stěnné nebo příhradové průvlaky, nosníky a konzoly. Nosníky jsou překryty tva-
rovanými plechovými deskami zmonolitněnými vyztuženou betonovou deskou 
40 mm tlustou. Obvodový plášť je roštový s výplňovými díly. Příčky mají nosný 
rošt ocelový oboustranně opláštěný deskovým materiálem. Podle typového 
podkladu končí příčky u podhledu. Podhled zvyšuje požární odolnost stropní 
konstrukce a je tvořen plechovými kazetami zavěšenými na ocelových lištách. 
Na kazetách leží izolace 2 x 40 mm minerální plsti. Požární ochrana sloupů je 
řešena obkladem. Střecha byla povětšině  navrhována jako jednoplášťová mon-
tovaná, spádová.  
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Požární odolnost prvků stavební soustavy KORD . 
 
Požární odolnost jednotlivých dílů byla ověřena zkouškami a měřeními prová-
děnými Výzkumným ústavem pozemních staveb (VÚPS) Veselí nad Lužnicí 
v letech 1969 až 1986. Příslušné doklady a protokoly byly poskytnuty společ-
ností KORD Jeseník, spol. s r.o. : 
• Zpráva o zkouškách požární odolnosti sloupů typu BAUMS izolovaných des-

kami REZISTAL. Z-71/Ve-1973  
• Zpráva o zkouškách požární odolnosti ocelových sloupů BAUMS izolovaných 

deskami DUPRONIT. Č.j. Z-140/Ve-1974  
• Zpráva o zkouškách požární odolnosti ocelových sloupů KORD. Z-30/Ve-

1982 
• Zkoušky požární odolnosti vzorků ocelových sloupů KORD s obkladem třís-

kocementovými deskami. Z-47/Ve-1987 
• Zpráva o zkouškách požární odolnosti výsečí stropní konstrukce se zavěše-

ným podhledem typu KORD-B. Z-8/Ve-1975 
• Zpráva o zkouškách požární odolnosti výsečí stropní konstrukce se zavěše-

ným podhledem typu KORD-B/3. Z-154/Ve-1975 
• Dodatek ke zprávě Z-154/Ve-1975 z 15. 1. 1982 
• Zpráva  o  zkouškách   požární   odolnosti   panelů   obvodového  pláště  

KORD-B. Z-162/Ve-1975 
• Zpráva o zkouškách požární odolnosti výseků obvodového pláště typu HARD 

a typu KORD-II. Z-142/Ve-1977 
• Zpráva o zkouškách požární odolnosti vzorků nekovové fasády stavební 

soustavy KORD. Z-10/Ve-1982 
 
V typovém podkladu KS KORD jsou dále citovány následující podklady : 
 - Zpráva č. 4925058 Veselí/Lužnicí 1969  
              Požární odolnost sádrokartonových příček 
 - Zpráva č. 4956770 VÚPS Veselí/Lužnicí 
              Požární bezpečnost azbestocementových příček 
 - Zpráva č. 765719 VÚPS Veselí/Lužnicí 1986 
              Požární odolnost stěnového panelu 
 
Dílčí závěr : 
Jak vyplývá ze všeobecných požadavků na požární bezpečnost školských bu-
dov, jedná se o objekty, které mají: 

• konstrukční systém z nehořlavých hmot, 
• požární výšku třípodlažních objektů  h ≤ 9 m, 
• požární riziko pv ≤ 60 kgm-2 
• stupeň požární bezpečnosti nejvýše III. 

 
Přehled požární odolnosti jednotlivých konstrukcí KS KORD uvádí Tab. A 3.1.1. 
: 
• Požadavky na požární odolnost všech sloupů, stropů a příček ve funkci po-

žárních stěn jsou pro III. SPB splněny v nadzemních podlažích. 
• V podzemním podlaží vyhoví sloupy. Požární stropy a požární stěny (příčky) 

musí mít ověřenu požární odolnost, protože ne všechny úpravy zaručují po-
žární odolnost 60 minut. 
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• Obvodové stěny, pokud mají být hodnoceny jako požárně uzavřené, vyhoví 
pro III. SPB, pouze štítová stěna (pokud se vyskytuje) u sousedního objektu 
musí mít požární odolnost 60 minut z vnitřní strany (není dosaženo u všech 
variant). 

• Při požární výšce objektů menší než 9 m nejsou ve fasádě požadovány po-
žární pásy, kromě svislého požárního pásu u sousední budovy. 

 
Tab. A 3.1.1. Požární odolnost prvků stavební soustavy KORD - sloupy 
 

 
Stavební konstrukce 

Požární odolnost 
[minut] 

/ druh konstrukce 
Sloupy Sloupy BAUMS (2 x U 120 x 60 tl. 3 mm) 

     obklad 2 x desky REZISTAL 
86 

 Sloupy BAUMS (2 x U 120 x 60 tl. 3 mm) 
     2 x desky REZISTAL 
     stlačená minerální plsť 5 mm 

 
104 

 Sloupy BAUMS (2 x U 120 x 60 tl. 4 mm) 
     obklad desky Dupronit tl. 20 mm 

57 - 61 
 

 Sloup BAUMS   (2 x U 120 x 60 tl. 4 mm) 
     obklad Dupronit 2 x 17 mm 

 
96 

 Sloup BAUMS 120 x 120 tl. 4 mm 
     obklad Dupronit 2 x 15 mm 

 
95 

 Sloup BAUMS 120 x 120 tl. 4 mm 
     obklad Dupronit 17 mm 
     minerální plsť 30 mm 

 
89 

 Sloup BAUMS 120 x 120 tl. 4 mm 
     obklad Dupronit 15 mm 
     minerální plsť 30 mm 

 
82 

 Sloup BAUMS 120 x 120 tl. 4 mm 
     obklad Dupornit 15 mm 

 
47 - 51 

 Sloupy KORD 120 x 120 x 6 mm  
     (O/F = 137 m-1) 
     obklad Ezalit B  2 x 10 mm 

 
74  

 Sloupy KORD 120 x 120 x 6 mm 
     obklad cementotřískové desky 20 mm 

 
60/D1 

 Sloupy KORD 120 x 120 x 6 mm 
     obklad cementotřískové desky 30 mm 

 
78/D1 

 Závěr : 
Vzhledem ke skutečnosti, že sloupy typu KORD jsou shodné 
s typem BAUMS, platí výsledky zkoušek i pro soustavu KORD 

 
 
Tab. A  3.1.1.  
 

 
 
Požární odolnost prvků stavební soustavy KORD - stropy 

Stropy Stropní konstrukce KORD - nosník NSP +      
     vlnitý plech + betonová deska 5 cm 
Podhled KORD-B -kazeta ocelová tl. 1 mm 
     minerální plsť 2 x 50 mm ve fólii PVC 

 
 

46 
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 Stropní konstrukce KORD - vazník NSP +  
     vlnitý plech + betonová deska tl. 50 mm 
Podhled kazety KPO 3 
     minerální plsť 2 x 50 mm ve fólii PVC 

 
 

90 

 Podhled kazety KPO 3 
     minerální plsť 2 x 50 mm ve fólii PVC 

 
tp = 77 

 
Tab. A 3.1.1. Požární odolnost prvků stavební soustavy KORD - obvodový 

plášť 
 
Obvodový 
plášť 

Obvodový plášť KORD-B (od vnější strany): 
     fasádní plech 
     čedičová plsť 80 mm 
     vodovzdorná překližka  12 mm 
     sádrokartonová deska    10 mm 

 
 
 

41 
(z vnitřní strany) 

 Obvodový plášť KORD II (od vnější strany) 
     fasádní Al plech 
     čedičová plsť 80 mm 
     vodovzdorná překližka    12 mm 
     sádrokartonová deska  10 mm 

 
 

z vnitřní strany 
EW 90 

štítová stěna  37´  
 Obvodový plášť KORD (z vnější strany) 

     smaltované sklo 
     minerální plsť 80 mm ve fólii PVC 
     vodovzdorná překližka 12 mm 
     sádrokartonová deska   10 mm 

 
 
 

z vnitřní str. 180´ 
z vnější  str. 180´  

 Obvodový plášť KORD (z vnější strany) 
     lakovaný plech 
     minerální plsť 80 mm ve fólii PVC 
     vodovzdorná překližka   12 mm 
     sádrokartonová deska     10 mm 

dle TP KS KORD 
 

z vnitřní str.   95´ 
z vnější str.  180´ 

 Pozn.:  
U panelů požárních pásů je vodovzdorná překližka nahrazena 
Dupronitem 15 mm a sádrokarton Dupronitem 10 mm 

 
Tab. A 3.1.1.  
 

 
Požární odolnost prvků stavební soustavy KORD -  příčky 

Příčky Příčka ocelový rošt 
     2 x sádrokarton  10 mm 
     izolace zvuková (minerální plsť aj. 60 
mm) 

dle TP KS KORD 
45´   

 Příčka ocelový rošt 
     2 x azbestocementová deska   10 mm 
     minerální plsť                            60 mm 

dle TP KS KORD 
80´  
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A 3.1.2 : Zhodnocení současného stavu z hlediska hygieny a ochrany 

zdraví u stavební soustavy  KORD  
 
Problematiku hygieny a ochrany zdraví v objektech KS KORD řešil v době vzni-
ku a schvalování typového podkladu „Závazný posudek Hlavního hygienika 
ČSR a SSR“ , který s návrhem KS KORD souhlasil za předpokladu splnění 
dvou vymezených podmínek, týkajících se : 
  
a) nepřekročení ve své době nejvyšší přípustné koncentrace formaldehydu 

podle platné Směrnice č. 34 ze sbírky Hygienických předpisů, sv. 30 / 
1967,s doporučenými úpravami - např. s dvojnásobnými latexovými nátěry 
dřevotřískových desek , aj. ; 

 
b) dodržení parametrů mikroklimatických podmínek a akustické pohody 

v interiérech podle příslušných předpisů - s upozorněním na některé, již 
v době vzniku známé nedostatky tehdejších objektů stavěných na bázi lehké 
prefabrikace současné technické úrovně , a opět s některými rámcovými 
doporučeními způsobů odstranění uvedených nedostatků . 

 
Na základě tohoto posudku specifikoval autor a nositel typového podkladu sta-
vební soustavy KORD hlavní zásady a / - k / , požadované splnit ve spolupráci 
GP s investorem při navrhování konkrétních objektů.  
 
Lze konstatovat, že požadavky Hlavního hygienika ad a) byly postupným vylou-
čením dřevotřísek ze skladby LOP i podlah ve značném měřítku zohledněny. 
Doporučení na omezení použití nábytku z dřevotřísek, podobně jako některá 
doporučení k připomínkám Hlavního hygienika ad b) na „náhradní“ řešení nee-
xistující účinné a nehlučné klimatizace aj., měly však ve své době více-méně 
jen proklamativní charakter – prakticky tichý souhlas s nedořešením některých 
problémů z oblasti zajištění pohody prostředí v interiéru . 
 
V současné době je problematika hygieny a ochrany zdraví rozpracována ve 
značně větší míře než v době zavádění KS KORD do praxe, parametry původ-
ních požadavků na pohodu prostředí se upřesňují – jsou často náročnější, a 
navíc vznikají nové požadavky, v době tvorby typového podkladu neznámé či 
alespoň neuplatňované . 
 
Nový zákon č. 258 / 2000 O ochraně veřejného zdraví s připravovanými (dnes) 
cca 18-ti vyhláškami, mnohé již v pokročilých stádiích veřejného připomínkové-
ho řízení, stanoví – snad již od ledna 2001 – nové / upřesněné hygienické limity 
chemických, fyzikálních i biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobyto-
vých místností některých staveb (mj. i školských) , požadavky na omezení hluku 
a vibrací, ionizujícího aj. záření , apod. Konkrétní projekty revitalizace budou 
tedy muset respektovat v době jejich zpracování platné hygienické předpisy a 
jejich technickými normami předepsané parametry. 
 
Nově zabudovávané materiály musí vyhovovat již požadavkům zákona č. 22 / 
1997 Sb. a souvisejících NV a vyhlášek ( např. o obsahu bezpečnostních listů, 
apod.), při totální revitalizaci by zřejmě nemělo být opomenuto ani komplexní 
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prověření problematiky výskytu Radonu v budovách (objekty KS KORD jsou 
většinou nepodsklepené)  =zhodnotit bude nutno případ od případu, v závislosti 
na konkrétním umístění stavby. 
 
Hygienické požadavky transformované prostřednictvím technických norem ( 
ČSN , EN , ISO ) do problematiky splnění nadřazeným požadavkům odpovída-
jících normových kritérií a doprovodných požadavků jsou / byly samostatně ře-
šeny v ostatních kapitolách tohoto Produktu ČEA, týkajících se tepelné techni-
ky, akustiky a denního osvětlení.  
 
Protože s požadavkem eliminace emisí formaldehydu pod hodnoty < 0,015 mg / 
m3 se budeme setkávat již naprosto vynímečně (u prvních staveb typu KORD 
s větším použitím dřevotřísek, navíc po již dlouhé expirační době), zhodnotíme 
dále (viz kap. A 3.2.2) již jen jeden zásadní problém této stavební soustavy, 
neuvedený v ostatních výše zmíněných kapitolách : poměrně značné použití 
asbestu v plášťových materiálech příček, podhledů, požárních obkladů sloupů, 
či dokonce někdy i ve střechách staveb, u kterých bude plánována celková revi-
talizace objektu stavební soustavy KORD. 
 
 
A 3.1.3 : Zhodnocení současného stavu denního osvětlení u stavební sou-

stavy KORD 
  
A 3.1.3.1 Parametry denního osvětlení 
 
Učebny i kanceláře škol jsou z hlediska stávající normy „Denní osvětlení budov“ 
ČSN 730580 Tab. 1 zařazeny do třídy zrakové činnosti IV, pro kterou platí pro 
minimální hodnotu činitele denní osvětlenosti  
 

emin ≥ 1,5 % 
 
Z hlediska rovnoměrnosti denního osvětlení nemá mít tento parametr menší 
hodnotu než  

r ≥ 0,2 
 

Jelikož se v těchto prostorách jedná o trvalý pobyt lidí ve vnitřním prostoru nebo 
v jeho funkčně vymezené části, musí být dle článku 3.11 minimální hodnota 
činitele denní osvětlenosti 

emin ≥ 1,5 % 
 

Jas bočních osvětlovacích otvorů nemá překročit hodnotu 4000 cd/m2 a poměr 
jasů pozorovaného předmětu a oblohy nemá být menší než 1 : 200.  
Výše uvedené hodnoty platily i v době výstavby škol tohoto typu. 
 
A 3.1.3.2 Vypočtené výsledky a jejich vyhodnocení  
 
Pro posouzení dostatečnosti denního osvětlení byly vypočteny tyto prostory viz 
následující tabulky 
 



Produkt ČEA č. 38.2/2000 – Školy v regionu Severní Moravy a Slezska 
A. Stavební soustava KORD 

42 

ZŠ Nábřežní, Jeseník 
 

č.d.o. 
Místnost mini-

mální 
maxi-
mální střední 

Rovnoměr-
noste 

min/emax 
Místnost 35 1,37 10,77 4,03 0,12 
Místnost 36 1,34 10,75 3,93 0,12 

 
ZŠ Průchodní, Jeseník 
 

č.d.o. 
Místnost mini-

mální 
maxi-
mální střední

Rovnoměr-
nost 

emin/emax 
Učebna 210 1,06 11,01 3,9 0,09 

 
Z výpočtů vyplývá, že tento systém na denní světlo nevyhovuje. Prostory vyho-
vují na sdružené osvětlení dle ČSN 360020-1, při kterém postačuje hodnota  
č.d.o.: 
 

emin ≥ 0,5 % 
 

A 3.1.3.3  Parametry umělého osvětlení 
 
Pro měření a návrh umělého osvětlení platí následující předpisy a normy. 
 
a: Standardní metodika pro měření a hodnocení světelných podmínek pracovišť 

a jiných vnitřních prostorů. 

    Příloha AHEM č. 7, Praha 1975 

b: ČSN 36 0450 „Umělé osvětlení vnitřních prostorů“ 

c: ČSN 73 0580 - 1 „Denní osvětlení budov“ 

d: ČSN 36 0020 „Sdružené osvětlení“ 

e: ČSN 360015 „Měření umělého osvětlení“                     

f: ČSN 360011-3 „Měření umělého osvětlení“ 

 
Jelikož se jedná o staré osvětlovací soustavy, volí se při vyhodnocení měření 
činitel údržby  
 

z =1 
 

Korigovaná intenzita osvětlení se pak počítá dle vztahu 
 

EpK = Epo . z 
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Požadované intenzity vycházejí z prováděné zrakové obtížnosti a z výpočtu 
denního osvětlení. Prostory kanceláří a učeben jsou zařazeny do kategorie B3. 
Pro tuto kategorii platí  pro Epk při vyhovujícím denním osvětlení hodnoty 
 

Epk = 300 lx     r = 0,65 
 

Pro tuto kategorii platí při vyhovujícím sdružené osvětlení pro Epk 
 

Epk = 400 lx         r = 0,65 
 
 

A 3.1.3.4 Naměřené výsledky a jejich vyhodnocení 
 
Naměřené výsledky měření umělého osvětlení se nacházejí v následujících ta-
bulkách 
 
ZŠ Nábřežní, Jeseník 
 

Požad. Požad.
intenzi-

ta rovno-Místnost Osazení svítidly Po-
čet P (W)

E (lx) měr-
nost 

E (lx) r (-) Pozn.

Elektrosvit 2 × 40 
W 20 

Místnost 35 Elektrosvit 1 × 40 
W 3 

2064 400 0,65 672,56 0,714   

Elektrosvit 2 × 40 
W 16 

Místnost 36 Elektrolsvit 1 × 40 
W 3 

1680 400 0,65 616,72 0,619   

 
Naměřené intenzity převyšují požadované hodnoty v normách ve všech měře-
ných prostorách. Učebny jsou přesvětleny 
 
ZŠ Průchodní, Jeseník 
 

Požad. Požad. 
intenzi-

ta rovno- Místnost Osazení svítidly Po-
čet P (W) 

E (lx) měr-
nost 

E (lx) r (-) Pozn. 

Elektrosvit 2 × 40 
W 10 

210 Elektrosvit 1 × 40 
W 2 

1056 400 0,65 386,13 0,81   

 

Naměřené intenzity neodpovídají výše uvedeným normám v měřeném prostoru. 
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A 3.1.4 : Zhodnocení současného stavu stavební akustiky u stavební sou-

stavy KORD  
 
Současná normativní základna se v České republice odvíjí od hygienických po-
žadavků kladených na zabezpečení exteriérové i interiérové hlukové pohody 
(viz Hygienický předpis MZ ČSR svazek č. 37 / 1977, Směrnice č. 41, který je 
přílohou k vyhlášce č. 13 / 1977 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací“), definující úroveň hlukové zátěže tzv. přípustnými hodnotami 
hluku). Technické normy, stanovující konkrétní technické požadavky na kon-
strukční prvky staveb, jsou pak vlastně, dá se říci „prováděcími předpisy“ pro 
zajištění plnění zdravotně závazných kritérií, obsažených v hygienických před-
pisech, potažmo v nadřazených zákonech týkajících se ochrany zdraví. 
 
Nezbytným požadavkem na zajištění ochrany proti hluku v místnostech budov 
je tedy zabezpečení normativních požadavků na neprůzvučnost stavebních 
konstrukcí mezi místnostmi v budovách a normativních požadavků na neprů-
zvučnost obvodového pláště ; problematikou prostorové akustiky se zde zabý-
vat nebudeme. 
 
Aby bylo možno alespoň rámcově zhodnotit akustickou kvalitu objektů 
s typovými konstrukcemi KS KORD, je nezbytné jednak porovnat akustická kri-
téria v době vzniku KS KORD s kritérii v dalším vývoji , až po dnešní kriteriální 
úroveň , jednak uvést výsledky měření provedených na jednotlivých konstrukč-
ních prvcích a částech stavební soustavy KORD a tyto následně rámcově srov-
nat se současnými požadavky – bez úprav (kap. A.3.2.4), příp. s navrženými 
úpravami (kap. A.3.3). 
 
a)  Vzduchová  a  kročejová  neprůzvučnost : měnící  se  kritéria  ČSN  v  čase  
 
Budeme porovnávat kriteriální hodnoty vzduchové neprůzvučnosti : 
a) dle ČSN 73 0531 ( platnost od 05 / 1972 ) 
b) dle ČSN 73 0532 ( platnost od 11 / 1994 ) 
c) dle ČSN 73 0532 ( platnost od 03 / 2000 ) + ČSN EN ISO 717-1 a 771-2 
d)  
Tab. A 3.1.4.1 : Požadavky na zvukovou izolaci vnitřních dělících konstrukcí – 

školy : 
Požadavky na zvukovou izolaci 

stropy vnitřní stěny vnitřní dveře 
Učebny,  
posluchárny,  
apod. minimální 

požadavky 
doporuče-
né hodnoty

minimální 
požadavky

doporuče-
né hodnoty 

index vzduchové(I´L) a (I´T) 
kročejové neprůzvučnosti 

I´L 
dB 

I´T 
dB 

I´L 
dB 

I´T 
dB

I´L 
dB 

I´L 
dB 

 

 
a) ČSN 73 0531 

05 / 1972 

 
47 

 
68 

 
õ54

 
ï58 

 
47 

 
õ54 

 
- 
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R´w, DnT,w 

 
dB 

 
L´n,w 

 
dB 

 
R´w , DnT,w 

 
dB 

 
Rw 

 
dB 

( vážená stavební neprů-
zvučnost R´w , normalizo-
vaný rozdíl hladin DnT,w , 
vážená normalizovaná hla-
dina akustického tlaku kro-
čejového zvuku L´n,w a 
vážená labor. neprůzvuč-
nost pro vnitřní dveře  Rw ) 
 
b)  ČSN 73 0532 

11 / 1994 

 
 

51 

 
 

63 

 
 

47 

 
 

32 

  
c) ČSN 73 0532 

 03 / 2000  
 

 
 

52 

 
 

63 

 
 

47 

 
 

37 

 
 
 

Požadavky na zvukovou izolaci 
stropy vnitřní stěny vnitřní dveře 

Vedlejší a pomoc-
né prostory, chod- 
by a schodiště minimální 

požadavky 
doporuče-
né hodnoty

minimální 
požadavky

doporuče-
né hodnoty 

index vzduchové(I´L) a (I´T) 
kročejové neprůzvučnosti 

I´L 
dB 

I´T 
dB 

I´L 
dB 

I´T 
dB

I´L 
dB 

I´L 
dB 

 

 
d) ČSN 73 0531 

05 / 1972 

 
47 

 
68 

 
õ51

 
ï63 

 
42 

 
õ47 

 
- 

 
R´w, DnT,w 

 
dB 

 
L´n,w 

 
dB 

 
R´w , DnT,w 

 
dB 

 
Rw 

 
dB 

( vážená stavební neprů-
zvučnost R´w , normalizo-
vaný rozdíl hladin DnT,w , 
vážená normalizovaná hla-
dina akustického tlaku kro-
čejového zvuku L´n,w a 
vážená labor. neprůzvuč-
nost pro vnitřní dveře  Rw ) 
 
e)  ČSN 73 0532 

11 / 1994 

 
 

51 

 
 

63 

 
 

42 

 
 

27 

  
f) ČSN 73 0532 

 03 / 2000  
 

 
 

52 

 
 

63 

 
 

42 

 
 

27 

Požadavky na zvukovou izolaci 
stropy vnitřní stěny vnitřní dveře 

Hlučné prostory 
(tělocvičny,dílny, 
jídelny,apod.) 
LA, max ïïïï 85 dB 

minimální 
požadavky 

doporuče-
né hodnoty

minimální 
požadavky

doporuče-
né hodnoty 

index vzduchové(I´L) a (I´T) 
kročejové neprůzvučnosti 

I´L 
dB 

I´T 
dB 

I´L 
dB 

I´T 
dB

I´L 
dB 

I´L 
dB 

 

 
g) ČSN 73 0531 

05 / 1972 

 
62 

 
48 

 
>62 

 
<48 

 
62 

 
>62 

 
- 
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R´w, DnT,w 

 
dB 

 
L´n,w 

 
dB 

 
R´w , DnT,w 

 
dB 

 
Rw 

 
dB 

( vážená stavební neprů-
zvučnost R´w , normalizo-
vaný rozdíl hladin DnT,w , 
vážená normalizovaná hla-
dina akustického tlaku kro-
čejového zvuku L´n,w a 
vážená labor. neprůzvuč-
nost pro vnitřní dveře  Rw ) 
 
h)  ČSN 73 0532 

11 / 1994 

 
 

55 

 
 

48 

 
 

51 

 
 
- 

  
i) ČSN 73 0532 

 03 / 2000  
 

 
 

55 

 
 

48 

 
 

52 

 
 
- 

 
 
 

Požadavky na zvukovou izolaci 
stropy vnitřní stěny vnitřní dveře 

Velmi hlučné pro-
story ( hudební 
učebny, dílny ) 
LA, max ïïïï 90 dB 

minimální 
požadavky 

doporuče-
né hodnoty

minimální 
požadavky

doporuče-
né hodnoty 

index vzduchové(I´L) a (I´T) 
kročejové neprůzvučnosti 

I´L 
dB 

I´T 
dB 

I´L 
dB 

I´T 
dB

I´L 
dB 

I´L 
dB 

 

 
j) ČSN 73 0531 

05 / 1972 

 
57 

 
68 

 
õ62

 
ï58 

 
57 

 
>62 

 
- 

 
R´w, DnT,w 

 
dB 

 
L´n,w 

 
dB 

 
R´w , DnT,w 

 
dB 

 
Rw 

 
dB 

( vážená stavební neprů-
zvučnost R´w , normalizo-
vaný rozdíl hladin DnT,w , 
vážená normalizovaná hla-
dina akustického tlaku kro-
čejového zvuku L´n,w a 
vážená labor. neprůzvuč-
nost pro vnitřní dveře  Rw ) 
 
k)  ČSN 73 0532 

11 / 1994 

 
 

60 

 
 

48 

 
 

57 

 
 
- 

  
l) ČSN 73 0532 

 03 / 2000  
 

 
 

60 

 
 

48 

 
 

57 

 
 
- 

 
 
b)     Normové  požadavky  na  zvukovou  izolaci  obvodových  plášťů  v  čase  
 
Požadované hodnoty (ve své době) předepsaných akustických parametrů : 
 
IL , resp. Iao [dB] podle předpisu ad a), příp. doporučení RVHP RS 5621-76 *), 
R´w , resp. Rtr,w , R  ,w nebo R  , oc , w [dB] podle předpisu ad b) , 
nebo R´w či DnT,w [dB] podle předpisu ad c) 
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lze nalézt v následující tabulce :  
 
 
Tab.  A  3.1.4.2 : Požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov  - 

školy 
_______________________________________________________________ 
pro :    ad a)Nejvyšší denní hladina ekvivalentního venkovního hluku [ dB (A) ] *) 

 ad b) Venkovní hluk LAeq [dB]       
           ad c) Ekvivalentní hladinu akustického tlaku 2m před fasádou LAeq,2m [dB] 
_______________________________________________________________ 
06.00 – 22.00*) a):            -              -        <60         65         70         75    80 [dB] 
06.00 - 22.00 b)c) :      do 50         55         60         65         70         75     80 [dB]      
22.00  –  06.00 c) :     (do 40 )     ( 45 )     ( 50 )     ( 55 )     ( 60 )  (65)   (70) [dB] 
_______________________________________________________________ 
IL , resp. Iao 
podle předpisu a) *)         -            -     25        30         35          40      - [dB] 
R´w , resp. Rtr,w , R ,w  
podle předpisu b)           28          28     28        33         38          43   48 [dB] 
R´w či DnT,w 
podle předpisu c)           30          30        30          33         38         43    48 [dB] 
_______________________________________________________________  
*)  Na uvedené předpisy se odvolává zpráva VÚPS z doby ověřování TP KS 
KORD 
 
Dalším potřebným parametrem pro hodnocení akustických vlastností obvodo-
vých plášťů budov jsou akustické parametry otvorových výplní ( oken ). 
Dnes vyráběná a prodávaná okna se viditelně označují číslem třídy jakosti zvu-
kové izolace : třídy TZI 0 až TZI 6 . Posuzuje se celý OP v závislosti na %-části 
oken ve fasádě = provádí se u každého konkrétního objektu individuálně , kla-
sickým normovým postupem. 
 
Vzduchová a kročejová neprůzvučnost : naměřené hodnoty u KS KORD  
 
Podle výsledků výpočtů, měření v laboratoři i na ověřovacích objektech (VÚPS) 
: 
 
Stropní konstrukce : 
Typická stropní konstrukce KS KORD v celkové tloušťce (skladebně) 600 mm,  
ve skladbě :                                                                  plošná hmotnost  kg / m2 : 
- podlahovina Jekor                                                   podlahy :       1,2  kg / m2 
- vyrovnávací betonová vrstva 
- stropní deska z ocelových trapézových plechů        
- příhradové nosníky KS KORD (volný prostor)         stropu :      124,3  kg / m2 
- minerálně-vláknitá rohož v PE-fólii – ( 2 x ) 
- podhledové kazety z ocelového plechu                  podhledu :    17,8 kg / m2 
                                                                                                                               ______________________________  
                                                                                     celkem   :    143,3 kg / m2 
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vykazuje následující parametry vzduchové a kročejové neprůzvučnosti : 
 
I´L = 54 dB [stavba]   = 56 dB [labor] 
I´T = 62 dB [stavba]   = 59 dB [labor] 
 
[ na ověřovacím objektu bylo rovněž měřeno diagonální šíření kročejového hlu-
ku I´T = 55 dB a přenos kročejového hluku ze schodišťového prostoru do přileh-
lých místností:                             
                       z  mezipodesty :                             ze schod. rameme : 
                              63 dB                                                 58 dB 
                              53 dB                                                 49 dB 
kde schodiště z ocelového plechu (stupně ve tvaru vaniček s betonovou výplní 
a krytem z PVS-Standard) bylo spojeno s OK objektu, přičemž schodišťová ra-
mena byla oddilatována od sádrokartonových příček, oddělujících prostor scho-
diště od přilehlých chráněných místností ]. 
 
 
Stěnové konstrukce vnitřní / příčky : 
 
Příčky mohou mít v jednotlivých posuzovaných objektech rozmanitou skladbu. 
 
Příčka se zvětšenou vzduchovou mezerou o tl. 142 mm, bez pohltivé výplně, 
má skladbu :                                                             plošnou hmotnost [ kg / m2 ] 
: 
- tapeta 
- sádrokartonová deska 10 mm 
- vzduchová mezera    142 mm 
- sádrokartonová deska 10 mm                           celkem  :  24,5  kg / m2 
- tapeta 
 
při které vykazuje následující parametry vzduchové neprůzvučnosti : 
 
Hodnota zjištěného / naměřeného indexu vzduchové neprůzvučnosti I´L [dB] 
byla : 
 
v průměru ……………. 32 dB  ( v rozmezí od 30 do 35 dB = měření na stavbě ) 
teoreticky stanovená ..  37 dB 
měřená v laboratoři….. 42 dB 
 
v případě použití minerálně-vláknité výplně tl. 80 mm se dosáhne ……   39 dB, 
 
zdvojí-li se dále sádrokartonový plášť na obou stranách příčky …………  44 dB, 
 
a konečně, maximum při použití podstatně složitějšího typu a 
napojení vnitřní nosné konstrukce příčky na její plášť (jen vyjímečně) až max. 
47 dB 
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Prvky obvodového pláště : 
 
Panely LOP mohou mít v jednotlivých posuzovaných objektech rozmanitou 
skladbu. 
Výsledky měření pro jednotlivé varianty LOP jsou shrnuty v následující tabulce . 
 
 
Tab. A  3.1.4.3 :  Neprůzvučnost plných fasádních dílců LOP - KS KORD 
_______________________________________________________________  
 
Složení fasádního dílce                      Tloušťka                       Index vzduchové 
                                                             vrstvy                           neprůzvučnosti 
                                                                 h                                 IL                Iao 
                                                             [ mm ]                          [ dB ]           [ dB ]   
_______________________________________________________________  
 
Původní dílec DOROR – I 
( bez vzduchové mezery ) 
Fasáda s vnější vrstvou imitace strukturální omítky 
-  plech pozink. s omítkou EFEKT           2,0 
-  minerální plsť                                      80,0                              48                  47 
-  dřevotřísková deska                            12,0 
-  sádrokartonová deska                          9,5   
_______________________________________________________________  
 
Inovovaný dílec DOROR - II 
( se vzduchovou mezerou ) 
Fasáda s vnější kovovou Al-vrstvou s bareným lakem RAL 
-  plech Al s povrchovou úpravou              1,0 
-  vzduchová mezera                               27,0 
-  minerální plsť                                        80,0                             47                  42 
-  vodovzdorná překližka                          12,0 
-  sádrokartonová deska                          10,0 
_______________________________________________________________  
  
Inovovaný dílec DOROR – III*) 

( se vzduchovou mezerou ) 
Fasáda s vnější nekovovou vrstvou  
a) asbestocementová deska                     8,0                             54                  48 
b) fasádní sklo tvrzené                              6,0                             51                  47 
vždy : - vzduchová mezera                      13,0 
           - minerální plsť                              80,0 
           - vodovzdorná překližka                12,0 
           - sádrokartonová deska                  9,5 
_______________________________________________________________  
*)Poznámka : Skladby LOP s inovovaných dílců DOROR – III nebyly v praxi u 
školských objektů realizovány ( jinde v zanedbatelném množství ) 
 
Co se týká oken – postupně byla používaná okna konstrukce ALFE, kombinace 
hliník-dřevo a okna Plastok. Naměřené hodnoty indexu zvukové neprůzvučnosti 
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se zde pohybovaly v rozmezí 25 až 33 dB,což negativně ovlivňuje akustiku  pů-
vodního LOP. 
U velkého procentuálního podílu oken ve fasádě je nutno vždy předem neopo-
menout vyhodnotit akustické parametry celé revitalizované fasády ! 
 
 
A 3.2 : Zhodnocení  principiálních problémů stavební soustavy 

KORD - B  
 
Zásadně jsou zde hodnocena hlediska požární bezpečnosti , hygieny a ochrany 
zdraví a denního osvětlení, rámcově jsou uvedeny požadované parametry 
z hlediska stavební  akustiky ; prostorová akustika se zde neřeší. 
 
 
A 3.2.1 : Problémy a nedostatky v požární bezpečnosti stavební soustavy  

KORD   
 
1. Uváží se, zda je třeba u stávajících objektů provést posouzení požárního ne-

bezpečí podle zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ak-
ceptovat nařízená opatření. 

2.  Při změně stavby, která podléhá stavebnímu a kolaudačnímu řízení postupo-
vat v souladu se stavebním zákonem a navazujícími předpisy. 

3.  Pro posouzení požární bezpečnosti změn škol projektovaných před rokem 
1977, tj. podle ČSN 73 076 využít možností postupu podle ČSN 73 0834 a 
uvážit jen omezené anebo specifické požadavky PBS. 

4.  Systém KORD je vhodný pro úpravy spočívající v dělení objektů na požární 
úseky i pro úpravy vynucené energetickým hodnocením budov (zásahy do 
obvodových plášťů, střech aj.). 

5.  Při posuzování konstrukcí je třeba: 
• Provést průzkum provedení a současného stavu protipožárních 

ochran, popř. stavu koroze ocelových konstrukcí. 
• Při výměně obvodového pláště uvážit jeho požárně technické vlast-

nosti ve vztahu k odstupovým vzdálenostem a použití hořlavých hmot.  
• Při výměně a úpravách střešního pláště vyloučit možnost šíření požá-

ru střešním pláštěm volbou vhodné skladby. 
• Zkontrolovat styky požárních stěn a požárních stropů. 
• Dotěsnit prostupy rozvodů požárně dělicími konstrukcemi. 
• Požární pásy ve fasádě nejsou u třípodlažních objektů vyžadovány 

s výjimkou svislého požárního pásu u sousedící budovy. 
• Kontaktní i provětrávané zateplovací systémy nebudou u třípodlažních 

objektů (h ≤ 9 m) klást žádné zvláštní nároky na jejich provedení 
z pohledu PBS, u vyšších budov je třeba akceptovat požadavky na je-
jich provedení. 

• U rozlehlých monobloků převážně se shromažďovacím prostorem mů-
že vyvstat požadavek na zřízení chráněné únikové cesty. 

• Je třeba mít na paměti, že požární odolnost nechráněné ocelové kon-
strukce je velmi nízká (10 až 15 minut) a zaměřit se na kvalitní prove-
dení protipožárních ochran OK. 
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Příčky ve funkci požárně dělicích stěn smí končit u podhledu jen tehdy, má-li 
podhled požární odolnost odpovídající požadavku na požární strop. (Vyhoví 
např. KPO3, který má tp = 70 minut 
 
 
A 3.2.2 : Problémy a nedostatky z hlediska hygieny a ochrany zdraví u 

stavební soustavy  KORD  
 
Jak bylo uvedeno v kap. A 3.1.2 , v objektech stavební soustavy KORD byly 
poměrně široce aplikovány materiály obsahující asbest.  
V České republice došlo k prvnímu legislativnímu omezení používání asbestu 
v r. 1984, kdy byl asbest zařazen mezi chemické karcinogeny a omezeno jeho 
použití. Zakázána byla forma aplikace nástřikem. Ze šesti druhů azbestu bylo 
použití krocidolitu ( a používání výrobků s azbestem ) omezeno na „případy, kdy 
nelze použít jiný materiál“, s garancí orgánů Hygienické služby a MZ. Výnosem 
Hlavního hygienika byl v r. 1990 tento předpis změněn a doplněn o postupné 
omezování výroby asbestových materiálů : platnost rozhodnutí / povolení neby-
la již po r. 1996 obnovována. 
Teoreticky by tedy ve stavbách provedených od r. 1997 neměly být žádné in-
kriminované, zdraví škodlivé výrobky.  
 
Z legislativních předpisů je v této souvislosti – mimo již v kap. A 3.1.2 zmíně-
ných zákonů č. 20 a 22 – nutno doplnit Směrnici MZ ČR – hlavního hygienika č. 
64 / 1984 Sb. Hygienické předpisy, ve znění výnosu MZ ČR – hh z 27.02.1990. 
Nutno je však třeba upozornit i na to, že připravovaná směrnice EU počítá i se 
zákazem chrysolitu, který je již zakázán národními předpisy 9 zemí EU. 
 
Na rozdíl od některých jiných, někdy i technickými předpisy „změkčených“ po-
žadavků na starší rekonstruované budovy, nelze toto očekávat v oblasti ochra-
ny zdraví. Mělo by se proto vždy : 
 
Ve stávajících budovách : ověřit (ne)přítomnost azbestu , identifikované materá-
ly / konstrukce označit, vést o nich dokumentaci, kontrolovat jejich neporuše-
nost a zamezit zásahům do jejich celistvosti při úpravách interiérů ; tento postup 
se aplikuje např. jen u úprav LOP – zateplení, nebudou-li pracemi dotčeny žád-
né materiály / konstrukce obsahující azbest . 
 
Při špatném stavu těchto konstrukcí či jejich ochrany začít připravovat jejich 
odstraňování – viz dále.  
 
Ve školských objektech provádět jakékoliv práce s materiály obsahujícími az-
best  (např. i v rámci údržby či modernizace rozvodů instalací, apod.) zásadně 
vždy jen v době hlavních prázdnin, při celkovém přerušení provozu objektu a při 
striktním dodržování všech bezpečnostních předpisů = jako při rekonstrukcích.  
 
Při rekonstrukcích : ověřit (ne)přítomnost azbestu ; při celkové revitalizaci objek-
tů zhodnotit zejména stav konstrukcí s použitím cementoazbestových desek 
Dupronit (10-15% azbestu), Ezalit, Unicel (až 40% azbestu), příp. stav nástřiků 
protipožární ochrany OK ( Ebarbet, Pyrotherm ). 
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Veškeré nezbytné práce související s odstraňováním inkriminovaných materiálů 
/ konstrukcí provádět pouze při celkovém přerušení provozu objektu a při strikt-
ním dodržování všech bezpečnostních předpisů. Doporučuje se následné dů-
sledné filtrování vzduchu v objektu před jeho znovuuvedením do provozu. 
 
POZOR ! Na základě zkušeností z USA, kde došlo k živelnému odstraňování 
azbestových materiálů z budov se prokázalo, že nekontrolované akce tohoto 
druhu zvyšují expozici azbestu až několikanásobně ve srovnání se stavem, kdy 
jsou inkriminované konstrukce v objektu ponechány – ale zabezpečeny tak, aby 
bylo množství vláken uvolňujících se do vzduchu minimalizováno. 
 
Před rozhodnutím o celkovém rozsahu prací na úpravách, rekonstrukcích či 
výměně konstrukčních materiálů obsahujících azbest se tedy doporučuje : 
 
vždy si vyžádat konkrétní expertní odhad pravděpodobného rizika 
s doporučením potřebných opatření pro zabezpečení ochrany zdraví jako jeden 
z podkladů pro stavební řízení. 
 
 
A 3.2.3 : Problémy a nedostatky z hlediska denního osvětlení u stavební 

soustavy KORD 
 
Z hlediska denního osvětlení je snaha maximalizovat velikost okenních otvorů. 
Z hlediska průniku denního světla do hloubky prostoru při bočním osvětlení má 
být horní hrana osvětlovacích otvorů vzhledem k osvětlované ploše co nejvýše. 
 
Rovněž je nutné zohlednit venkovní a vnitřní zastínění, na které mají vliv ze-
jména výška stropu, překlady a nosníky, zastínění oken, úroveň ostění podhle-
dy atd. 
 
Na velikost vnitřní složky činitele denní osvětlenosti se rovněž podílí velikost 
činitele odrazu stropů, stěn a podlahy. Doporučuje se, aby činitel odrazu stropu 
přesahoval hodnotu ρ = 0,7, činitel odrazu stěn kromě stěny okenní byl větší 
než ρ = 0,5, Činitel odrazu bezprostředně sousedících ploch s osvětlovacími 
otvory (okenní příčka, rámy, parapety, meziokenní pilíře, meziokenní stěny) má 
být  větší než ρ = 0,7, a to i z důvodu dodržení jasových poměrů. 
 
Při vyhodnocování výpočtu je třeba vycházet z funkčnosti jednotlivých částí 
prostoru. Pokud lze prokázat, že část prostoru např. v kanceláři, která je proti-
lehlá k oknu lze považovat za komunikační anebo odpočinkovou, nemusí se 
krajní měřené body č.d.o. zahrnout do výpočtu. Minimální hodnota č.d.o. se pak 
zvýší, protože se neuvažuje první řada bodů, které vykazují nejmenší hodnoty 
č.d.o. Totéž platí pro učebny, ve kterých vycházejí minimální hodnoty č.d.o. 
v protilehlých rozích od oken, kde jsou např. dveře, to znamená komunikační 
prostor anebo tam nejsou lavice, či jiné důležité předměty, které vyžadují nor-
movanou hodnotu č.d.o. 
 
Nedostatkem tohoto systému viz např. ZŠ Nábřežní v Jeseníku je menší výška 
oken včetně menší výšky horní hrany osvětlovacího otvoru. 
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Z hlediska umělého osvětlení je zde problém ten, že osvětlovací soustavy jsou 
zastaralé částečně nefunkční a vykazují v důsledku opotřebení světelněčinných 
ploch nízkou účinnost. Důsledkem toho je vysoká energetická náročnost vyplý-
vající ze zastaralosti a nízké účinnosti stávajícího osvětlení.  Vysoká energetic-
ká náročnost rovněž souvisí s přesvětlení některých prostorů. 
 
A 3.2.4 : Problémy a nedostatky z hlediska stavební akustiky u stavební 

soustavy KORD 
 
Zásadně jsou zde hodnoceny :  -    stropní konstrukce 
                                                   -    vnitřní stěnové konstrukce ( příčky ) 

- kompletní obvodový plášť  
 
Předem je nutno poznamenat, že na základě provedených konzultací s našimi 
předními odborníky v oboru stavební akustiky se v tomto Produktu ČEA jako 
v rámcovém podkladu uvažuje při porovnání indexových veličin , zjištěných 
v době zavádění KS KORD do praxe měřením v laboratoři i na stavbách , 
s premisou , že tyto veličiny jsou prakticky shodné, resp. mírně na straně bez-
pečnosti při porovnání se současně užívanými indexovými hodnotami podle 
posledního stavu našich norem v roce 2000. 
Porovnávají se tedy hodnoty zjištěné ( kap. A 3.1.4) s hodnotami současně 
platných ČSN, resp. ČSN EN. 
 
 Stropní konstrukce : 
  
Zvukově izolační vlastnosti stropních konstrukcí KS KORD jsou relativně dosti 
dobré, a to jak ve vztahu k normativní úrovni v době svého vzniku, tak i 
k současným požadavkům, dokonce i pro sledované školské objekty ( 
s vyjímkou hlučných a velmi hlučných prostorů ). Při měření rovněž nebyly za-
znamenány žádné podstatné iregularity, takže výsledky měření laboratoř – zku-
šební buňka – stavba (vč. vlivu bočních cest šíření zvuku) v porovnání 
s výpočty lze považovat za dostatečně věrohodné. 
 
Parametry zvukové neprůzvučnosti se jeví jako pro běžné prostory školských 
objektů vyhovující ; lze je dále zlepšit dodatečnými úpravami v mezistropním 
prostoru, příp.v kombinaci s řešením nového / dodatečného podhledu, potřeb-
ného v některých případech z hlediska nároků prostorové akustiky (viz dále).  
Parametry kročejové neprůzvučnosti se opět jeví jako pro běžné prostory 
školských objektů vyhovující ; zlepšení novou skladbou podlahy je opět možné, 
po prověření statických rezerv nosné konstrukce objektu ( stropy, sloupy, zá-
klady ). 
 
Jako poměrně uspokojivé se jeví i výsledky měření diagonálního šíření kročejo-
vého hluku a přenos kročejového hluku ze schodiště ; útlum kročejového hluku 
z ramene je o 4 – 5 dB větší ve srovnání s mezipodestou, což je důsledkem 
přímého spojení OK mezipodesty s nosnou OK objektu ( ramena oddilatována – 
viz A 3.1.4.) 
 
Přesto, že se zde problematikou prostorové akustiky nezabýváme, 
z dostupných výsledků provedených akustických měření na objektech KS 
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KORD vyplývá, že pro splnění parametrů akustiky prostoru bude u školských 
staveb zřejmě nutné řešit nové, akusticky pohltivé podhledy s průměrnou hod-
notou součinitele pohltivosti alespoň ✍s õ 0,6 v pásmu kmitočtů 250 až 2000 
Hz, příp. provést další úpravy u ostatních vnitřní povrchů konkrétních místností ( 
= pro splnění všech současných požadavků ). 
 

 
Stěnové konstrukce vnitřní / příčky : 
 
U KS KORD bylo uvažováno s max. využitím lehké prefabrikace – masivní 
vnitřní stěny (příčky) jsou zde nahrazeny kostrovými příčkami lehkými. 
 
Z hlediska stavební akustiky patří právě příčky k nejslabšímu článku těchto ob-
jektů. Zjištěné parametry zvukové neprůzvučnosti se jeví i v nejlepších varian-
tách ( viz kap. A 3.1.4. ) pro školské prostory jako nepostačující ; snížení neprů-
zvučnosti v důsledku nedokonalého těsnění, průchodu instalací apod. je zde 
mnohdy markantní a vede ke znatelnému snížení „normálních“ parametrů. 
 
Dle výsledků měření, kombinace provedení skříňových příček [ IL õ 43 dB ] 
např. spolu se  „zesílením“ jejich jedné strany a s dodatečnou úpravou povrchu 
na chodbách, omezující navíc šíření zvuku z chodeb do místností [ měřený 
útlum hluku v průměru 25,5 dB, což odpovídá zhruba zvukově izolačním vlast-
nostem v době realizace používaných dveří ] by mohlo být jedním z vhodných 
řešení, např. v kombinaci s použitím nových / repasovaných dveří vč. moder-
ních těsnění tak, aby mohly být splněny i požadavky na zvukovou izolaci vnitř-
ních dveří dle současné ČSN, které v době vzniku KS KORD nebyly ještě sa-
mostatně a pregnantně formulovány.  
 
Obvodový  plášť : 
 
Samotná konstrukce panelů obvodového pláště (měřená v sestavě, včetně spo-
jů a lišt) vykazuje relativně velmi dobré akustické parametry,a to i pro použití 
v hlučnějším prostředí, než byly posuzované školské objekty v době své vý-
stavby většinou umísťovány (viz Tab. A 3.1.4.3. ve stejné kapitole). 
 
Problémem však byla použitá okna, která prakticky ve všech variantách ( ALFE 
, Dřevo-hliník, Plastok aj.) se svým měřeným indexem vzduchové neprůzvuč-
nosti IL , resp. Iao v hodnotách cca od 25 – 33 dB , která – též v důsledku akus-
ticky nízkých parametrů používaných dvojskel a vlivem nedokonalého těsnění 
spar - při hodnocení obvodového pláště jako celku snižovala dobré vlastnosti 
plné části LOP natolik, že např. již u fasády s podílem zasklení 30% s použitými 
okny Plastok byl max. dosažitelný index vzduchové neprůzvučnosti jen Iao = 32 
dB !! Tento „problém oken“ by měl být vyřešen jednoznačně požadovanou vý-
měnou za okna nová, z hledisek tepelně-technických i akustických naprosto 
nezbytná při jakékoliv změně stávajícího LOP. 
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A 3.3 : Možnosti zlepšení požárně - technických a některých 
vybraných uživatelských parametrů stávajících kon-
strukcí   

 
 
Zásadně jsou zde hodnoceny pouze konstrukce dodatečně revitalizovaného 
obvodového pláště ( ROP ), v návaznosti na komplexní rozbor v kapitolách 
A.1.3, A.2.3 a A.3.3 , pro konkrétní systémové varianty nových konstrukčních 
řešení , a to pouze z hledisek požární odolnosti, stavební akustiky a hygienické 
nezávadnosti . 
 
 
A 3.3.1: ROP stavební soustavy KORD : varianty LOP s neodnímatelným 

pláštěm 
 
Požární bezpečnost : 
 
Konstrukce revitalizovaného obvodového pláště (ROP) se předpokládá ve vari-
antách: 
• kontaktní zateplovací systém  - viz část  A 1.3.1  a  obr. A 7, 
• nekontaktní zateplovací systém  s nevětranou vzduchovou vrstvou a sendvi-

čovými panely - viz část  A  1.3.1  a  obr. A 8, popř. s provětrávanou vzdu-
chovou vrstvou. 

 
Uvažované úpravy LOP (lehkého obvodového pláště) s přidanou vrstvou tepel-
né izolace zvýší původní požární odolnost obvodového pláště. Požadavek je u 
obvodových plášťů nezajišťujících stabilitu objektů pro předpokládaný III. SPB 
30 minut (splňují stávající obvodové pláště).  
 
• Objekty o požární výšce  h ≤ 9 m 
     (tj. o 3 NP při K.V. 3,9 m) 

-  obvodový plášť nenosný má požadovanou požární odolnost, pak se 
nemění odstupové vzdálenosti, 

-   nejsou požadavky na zřizování požárních pásů, kromě svislých požár-
ních pásů u sousedících budov, 

-   pokud vyvstane požadavek na požární pás, musí se pro dodatečnou 
tepelnou izolaci použít hmot stupně hořlavosti alespoň C1 (i plasty), 
vnější vrstva vykázat index šíření plamene  is = 0 mm.min-1. Totéž se 
týká stěn v požárně nebezpečném prostoru, 

-   na dodatečné tepelně izolační vrstvy ostatních částí LOP nejsou kla-
deny speciální požadavky. 

 
• Objekty o požární výšce 9 m < h  ≤ 22,5 m 

(tj. 4 NP a více při K.V. 3,9 m – u škol jen zcela vynímečně, možné u nadsta-
veb) 

-   tepelně izolační vrstva dodatečného zateplení musí být z hmot stupně  
    hořlavosti nejvýše C1, 
-   požární pásy svislé i vodorovné se musí zřídit, 
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-   požární pásy mohou mít tepelně izolační vrstvu také z hmot C1 a po-
vrchová vrstva nesmí šířit požár, tj. is = 0 mm.min-1, 

-   LOP se vzduchovou mezerou musí mít prokázáno zkouškou podle 
ISO-DIS 5658-4, že se požár dutinou nerozšíří více než na výšku 900 
mm (zkoušku může provést např. zkušebna PAVÚS Veselí nad Lužni-
cí. 

 
• Objekty o požární výšce  h > 22,5 m 
     Nepředpokládá se jejich výskyt ani při nadstavbě objektů. 
 
Hygiena a ochrana zdraví : 
 
Z hlediska hygienických požadavků je nezbytné prověřit průvodní certifikovační 
doklady a příp. další potřebnou technickou dokumentaci nově aplikovaných / 
zabudovávaných materiálů a dbát zejména na to, aby u chemicky nezávadných 
izolačních materiálů nedocházelo k úletům vláken u minerálních rohoží (doku-
mentováno) , u nátěrových hmot ( vč. protiplísňových a protipožárních nátěrů 
dřevěných částí spodní konstrukce) byly doloženy Bezpečnostní listy a při práci 
se dodržovaly všechny návody výrobců jednotlivých materiálů a pravidla BoZ. 
 
Denní osvětlení : 
Denní osvětlení a také rovnoměrnost lze zlepšit úpravou (zvýšením) činitele 
odrazu vnitřních ploch a odstraněním (pokud to lze) stínicích překážek. Přede-
vším je to však údržba oken, aby jejich činitel prostupu nebyl ovlivněn znečiště-
ním oken.  
 
Umělé osvětlení lze zlepšit výměnou světelných zdrojů, které mají vyšší  účin-
nost a také lepší údržbou svítidel a odrazných ploch. 
 
Pro dosažení požadované úrovně intenzity umělého osvětlení a pro snížení 
energetické náročnosti se doporučuje dodržovat následující zásady: 

 
• Rozdělení prostoru na část pracovní, která se navrhuje na požadovanou 

intenzitu a odpočinkovou popř. komunikační, ve které může být intenzita 
nižší. 

• Náhrada standardních typů lineárních zářivek zářivkami s trojpásmovým 
luminoforem o vyšším světelném toku. 

• Použití svítidel s maximální účinností distribuce světelného toku do osvětlo-
vaného prostoru a s maximální zábranou proti oslnění. 

• Přednostní použití zářivek s vyššími výkony. Např. měrný výkon zářivky 
58 W s třípásmovým luminoforem je 82 lm/W, měrný výkon téhož typu zářiv-
ky o výkonu 18 W je 75 lm/W. 

• Použití nejnovější generace zářivek typu TL5. 
• Náhrada žárovek kompaktními zářivkami v prostorách hygienických zařízení 

a v prostorách, kde se nachází slavnostní osvětlení pomocí lustrů osaze-
ných žárovkami. 

• Náhrada svítidel s klasickými předřadníky svítidly s elektronickými předřad-
níky. 
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• Použití inteligentních řídicích systémů umožňujících řízení (stmívání) osvět-
lovacích soustav při dostatečném denním osvětlení, po případě  jejich auto-
matické vypínání při časově limitované nepřítomnosti osob. 

 
V následujících  tabulkách se nacházejí výsledky výpočtů  umělého osvětlení 
pro typ svítidel OLLI. Totéž platí pro ekvivalentní svítidla INGE a ELEKTRO-
LUMEN.  
 
ZŠ Průchodní, Jeseník 
 

Místnost Svítidla Po-
čet Zdroje Po-

čet 
P 

(W)
Epk 
(lx) r (-) Příloha

OLLI 02/236-
A/D 9 2 

Učebna 210 INGE         
TS 136 910 
136.111 

2 

PHILIPS 
TLD36/84 1 

820 421,3 0.68   

 
 
ZŠ Nábřežní, Jeseník 
 

Místnost Svítidla Počet Zdroje Počet P (W) Epk (lx) r (-) Přílo-
ha 

OLLI 02/236-A/D 20 2 Místnost 
35 INGE TS 136 910 

136.111 2 

PHILIPS 
TLD36/84 36 

W 1 
1722 532,4 0,708   

OLLI 02/236-A/D 16 2 Místnost 
36 INGE TS 136 910 

136.111 
2 

PHILIPS 
TLD36/84 36 

W 1 
1394 458,5 0,747

  
 
Denní osvětlení u stavebních soustav KORD je u učeben nevyhovující. Zlepše-
ní souvisí s dobrou údržbou vnitřních povrchů, především oken. V prostorách, 
které jsou úzké a hluboké, je nutno důsledně vymezit individuelně funkční pro-
stor. Všechny prostory je nutno navrhnout na sdružené osvětlení 
 
Umělé osvětlení je ovlivňováno stavební konstrukcí v tomto smyslu, že větší 
výška stropu zvyšuje jeho energetickou náročnost. Nejvíce je umělé osvětlení 
ovlivněno při nedostatečném denním osvětlení, kdy se musí navrhnout sousta-
va sdruženého osvětlení. Tato vyžaduje vyšší hladinu osvětlenosti a tím je 
energeticky náročnější. Nové osvětlovací soustavy vykazují podstatně menší 
energetickou náročnost. 
 
Stavební akustika : 
 
V obou případech dodatečného zateplení, tj. při kontaktní i nekontaktní variantě, 
lze předpokládat zcela jednoznačně zlepšení zvukové neprůzvučnosti v místech 
plné části původního LOP ( odhadem nejméně od 2dB pro kontaktní až do 10 
dB při nekontaktní provětrávané variantě ) : skutečné hodnoty lze však obdržet 
pouze měřením. 
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V obou variantách se uvažuje současně s výměnou starých oken za nová, která 
již vyhoví současným požadavkům ; stanoví-li se požadavek na TZI z výchozích 
hodnot původního LOP, bude vždy na straně bezpečnosti.  
 
Kontrolu vyžaduje návrh a stavební provedení detailů v okolí okenních otvorů, 
které musí dosavadní tepelně technické i akustické parametry při správném 
řešení jen zlepšit. 
 
 
A 3.3.2: ROP stavební soustavy KORD : varianty LOP s odnímatelným 

pláštěm 
 
 
Požární bezpečnost : 

Požadavky PBS na LOP s odnímatelným pláštěm jsou obecně shodné 
s požadavky dle části A 3.3.1 (pouze při odebrání stávající tepelné izolace je 
třeba prokázat požární odolnost nově vzniklého dílce). 
 
• Objekty o požární výšce  h ≤ 9 m 

-   obvodový nenosný plášť bez požadované požární odolnosti (pro III. 
SPB 30 minut) je považován za požárně otevřenou plochu; projeví se 
větší vzdáleností, 

-   obvodový plášť vykazující požadovanou požární odolnost je požárně 
uzavřenou plochou (vnější vrstvy neuvolní více tepla než 150 MJ z 1 
m2), 

-   na tepelně izolační vrstvu nejsou kladeny požadavky, 
-   požární pásy nemusí být zřizovány s výjimkou svislého požárního pásu 

u sousedící budovy,  
-   při zvětšení požárně otevřených ploch (např. oken) je potřeba posoudit 

odstupové vzdálenosti. 
 
• Objekty o požární výšce  9 < h ≤ 22,5 m  

-  obvodový nenosný plášť bez požadované požární odolnosti (pro III. SPB 
30 minut) je považován za požárně otevřenou plochu zvyšující nároky 
na odstupové vzdálenosti 

-  obvodový plášť s dostatečnou požární odolností je požárně uzavřenou 
plochou (vnější vrstvy neuvolní více tepla než 150 MJ z 1 m2) 

-  na tepelně izolační vrstvu dodatečného zateplení lze použít hmoty stup-
ně hořlavosti až C1, a to i plasty 

-  požární pásy jsou požadovány o šířce min. 900 mm v provedení dle 
ČSN 73 0802 [1] 

-  při zvětšení požárně otevřených ploch (např. oken) je potřeba posoudit 
odstupové vzdálenosti 

 
• Objekty o požární výšce  h >22,5 m 
 Nepředpokládá se výskyt případ, kdy by se nadstavbou školy zvýšila požární 
výška objektu nad 22,5 m. 
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 Požární odolnost zvolené varianty obvodového pláště je potřeba pro konkrétní 
stavbu vždy prokázat ve vztahu k požární odolnosti, materiálovému provedení, 
požadavkům na požární pásy a k odstupovým vzdálenostem, popř. koutům bu-
dov. 
 
Hygiena a ochrana zdraví : 
 
Z hlediska hygienických požadavků platí modifikovaně totéž, co bylo již uvede-
no v kap. A 3.3.1, pro variantu LOP s neodnímatelným vnějším pláštěm. 
 
Obdobně, pokud by se předběžnou prohlídkou zjistilo použití materiálů obsahu-
jících azbest, je nutno postupovat dle zásad a předpisů, uvedených v kap. A 
3.2.2 tohoto Produktu ČEA. Totéž se může u některých nejstarších objektů 
(s dřevotřískovou deskou u vnitřní vrstvy LOP) týkat problematiky nepřekročení 
nejvyšší přípustné koncentrace formaldehydu – po prověření stavu zjistit úroveň 
emisí a rozhodnout o navrženém postupu ; zde se – až na možné vyjímky – 
větší problémy již neočekávají.  
 
 
Denní osvětlení : 
 
 
Denní osvětlení u stavebních soustav KORD je u učeben nevyhovující. Zlepše-
ní souvisí s dobrou údržbou vnitřních povrchů, především oken. V prostorách, 
které jsou úzké a hluboké, je nutno důsledně vymezit individuelně funkční pro-
stor. Všechny prostory je nutno navrhnout na sdružené osvětlení 
 
Umělé osvětlení je ovlivňováno stavební konstrukcí v tomto smyslu, že větší 
výška stropu zvyšuje jeho energetickou náročnost. Nejvíce je umělé osvětlení 
ovlivněno při nedostatečném denním osvětlení, kdy se musí navrhnout sousta-
va sdruženého osvětlení. Tato vyžaduje vyšší hladinu osvětlenosti a tím je 
energeticky náročnější. Nové osvětlovací soustavy vykazují podstatně menší 
energetickou náročnost. 
Podrobnosti viz kap A 3.3.1 část osvětlení tohoto produktu.  
 
Stavební akustika : 
 
V obou případech dodatečného zateplení, tj. při kontaktní i nekontaktní variantě 
tohoto typu ROP, lze předpokládat zcela jednoznačně zlepšení zvukové neprů-
zvučnosti v místech plné části původního LOP .  
 
Podstatným detailem tohoto typu ROP je „obklad původních částí nosných lišt 
LOP“ a stavební provedení ostatních detailů v okolí okenních otvorů, které musí 
dosavadní tepelně technické i akustické parametry při správném řešení jen 
zlepšit. Zde lze skutečné hodnoty akustických parametrů ROP získat pouze 
provedeným měřením. 
 
Vždy se současně uvažuje i s výměnou starých oken za nová, s již vyhovujícím 
zařazením TZI tak, aby celá fasáda vyhověla současným požadavkům stavební 
akustiky.   
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A 3.3.3 : ROP stavební soustavy KORD : varianty s úplnou náhradou LOP 
 
Požární bezpečnost : 
 
V tomto případě nejde o dodatečné zateplení stávajícího obvodového pláště, 
ale o zřízení zcela nové fasády, která musí odpovídat požadavkům ČSN 73 
0802, popř. ČSN 73 0834. 
 
• Objekty o požární výšce  h ≤ 9 m 
platí část A  3.3.2 
 
• Objekty o požární výšce  9 m < h ≤ 22,5 m 

-  obvodový nenosný plášť bez požadované požární odolnosti je považo-
ván za požárně otevřenou plochu zvyšující nároky na odstupové vzdále-
nosti, 
-  obvodový plášť s větším procentem požárně otevřených ploch (větší 
okna) může ovlivnit odstupovou vzdálenost, 
-  obvodový plášť s požární odolností je považován za požárně uzavře-
nou plochu (vnější vrstvy neuvolní více než 150 MJ z 1 m2) - neovlivní 
odstupovou vzdálenost, 
-  požární pásy jsou požadovány o šířce 900 mm, s požadovanou požár-
ní odolností z vnitřní  i vnější strany, konstrukce pásů musí být druhu D1 
a povrchová vnější vrstva musí vykázat is = 0 mm.min-1. 

Vysvětlivka: V konstrukci požárního pásu bude opláštění provedeno 
z hmot stupně hořlavosti A, výjimečně B, nosná část pláště z hmot stup-
ně hořlavosti A - viz ČSN 73 0802. 

 

• Objekty o požární výšce  h > 22,5 m 
   Nepředpokládá se jejich výskyt ani při budování nadstaveb. 

   Požární odolnost a druh konstrukce (D1, D2 nebo D3) je třeba pro zvolenou 
variantu a konkrétní stavbu vždy prokázat, především ve vztahu k odstupovým 
vzdálenostem, popř. koutům budov a k nárokům na požární pásy. 
 
Hygiena a ochrana zdraví : 
 
Z hlediska hygienických požadavků platí modifikovaně totéž, co bylo již uvede-
no v kap. A 3.3.1 a A 3.3.2 , pro obě varianty uvažující se zachováním, ale 
s revitalizací původního LOP. Z hlediska hygieny a ochrany zdraví se dnes již 
běžným způsobem ověřuje i zdravotní nezávadnost všech používaných výrobků 
( certifikáty, bezpečnostní listy ). 
 
Obdobně platí dříve v tomto Produktu ČEA uvedené zásady a předpisy pro prá-
ci s výrobky obsahujícími azbest (= zde při jejich odstraňování), problém nepře-
kročení nejvyšší přípustné koncentrace formaldehydu zde je odstraněním těch-
to materiálů / konstrukcí zcela eliminován.  
 
Provedením nové konstrukce obvodového pláště s vnitřní akumulační vrstvou 
se mohou i výrazně zlepšit i některé parametry zajišťující pohodu prostředí (viz 
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dále) či výslednou energetickou bilanci revitalizovaného objektu, při současně 
možné zásadní diferenciaci architektonického výrazu objektu či jeho části. 
 
Denní osvětlení : 
 
Denní osvětlení u stavebních soustav KORD je u učeben nevyhovující. Zlepše-
ní souvisí s dobrou údržbou vnitřních povrchů, především oken. V prostorách, 
které jsou úzké a hluboké, je nutno důsledně vymezit individuelně funkční pro-
stor. Všechny prostory je nutno navrhnout na sdružené osvětlení 
 
Umělé osvětlení je ovlivňováno stavební konstrukcí v tomto smyslu, že větší 
výška stropu zvyšuje jeho energetickou náročnost. Nejvíce je umělé osvětlení 
ovlivněno při nedostatečném denním osvětlení, kdy se musí navrhnout sousta-
va sdruženého osvětlení. Tato vyžaduje vyšší hladinu osvětlenosti a tím je 
energeticky náročnější. Nové osvětlovací soustavy vykazují podstatně menší 
energetickou náročnost. 
Podrobnosti viz kap A 3.3.1 část osvětlení tohoto produktu. 
 
Stavební akustika : 
 
Ve vynímečných případech této varianty ROP, kdy se vlastně jedná o úplnou 
nebo jen částečnou ( v 1.NP ) výměnu stávajícího LOP za obvodový plášť zcela 
nový, se s ohledem na minimalizaci tloušťky nové obvodové stěny doporučuje 
obvykle sendvičová skladba ve variantách opět s kontaktním či nekontaktním 
zateplením – i když se jistě nevylučuje ani varianta jednovrstvého OP (pozor ! – 
základy). 
 
Spolu s novými okenními výplněmi a plným využitím systémových detailů se 
jedná o použití již praxí ověřených variant, které jsou nejen z hlediska stavební 
akustiky, ale i z hlediska tepelné techniky (akumulace vnitřní vrstvy OP) obvykle 
podstatně výhodnější. V těchto případech rozhodují obvykle hlediska statická 
(viz dříve) , používá se též již v praxi osvědčených řešení stavebních detailů. 
 
Pro ilustraci uveďme jen orientační hodnoty indexu zvukové neprůzvučnosti R´w 
[dB] pro jednovrstvé stěny s dostatečným tepelným odporem  R [ m2 K / W ] : 
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Tab. A 3.3.3.1 Stavebně-fyzikální vlastnosti jednovrstvé obvodové stěny – 

var.a).  
 
e) z přesných pórobetonových tvárnic na maltu pro tenké spáry ( Hebel , Ytong 

)*) 
značky :         pro tl. stěny :          300 mm                                375 mm 
                                R [ m2 K / W ]     R´w [ dB ]       R [ m2 K / W ]    R´w [ dB ] 

_______________________________________________________________  
 
     P2 – 400                               2,20                 46                   2,75                  48 
 
    P 2 – 500                                 -                    48                   2,25                  50 
 
    P 4 – 500                                 -                    48                    2,34                  50 
 
    P 4 – 600                                 -                    50                    2,04                  51 
_______________________________________________________________ 
*) zdivo bez omítek, s vlhkostí 6% 
 
 
 
Tab. A 3.3.3.2 Stavebně-fyzikální vlastnosti jednovrstvé obvodové stěny – 

var.b). 
 
b)  z pálených cihelných bloků typu–THERM na maltu obyčejnou (OM) a lehkou 
(LM) 
     na pero a drážku ,   
     pro tl. stěny :            365 mm                       400 mm                       440 mm 
                   (OM)            (LM)           (OM)            (LM)           (OM)      (LM) 
                           R     R´w      R   R´w   R    R´w      R     R´w    R    R´w      R   R´w  
_______________________________________________________________  
 
zdivo                      
POROTHERM   2,10  51*) 2,45  -   2,30  51*)    2,67    -   2,53    52*)   2,95    -  
P+D1)2) 
_______________________________________________________________ 
 
Poznámky : 
 
1) Hodnoty tepelného odporu stanoveny teoreticky , pro zdivo bez omítek  
2) Pevnostní třídy P 8 , P 10 , u tl. 365 mm též  deklarováno P 15 se stejnými 

stavebně – fyzikálními parametry 
*)  Teoretická hodnota R´w stanovená výpočtem (včetně omítek,  při plošné 
hmotnosti zdiva : 390 – 420 - 450 kg / m2  pro tloušťky zdiva 365 – 400 – 440 
mm)  pro zdivo na maltu obyčejnou ; hodnoty pro zdivo na maltu lehkou nejsou 
k dispozici 
 
Pro ilustraci uveďme též orientační hodnoty indexu zvukové neprůzvučnosti R´w 
[dB] pro dvouvrstvé stěny s dostatečným tepelným odporem  R [ m2 K / W ] : 
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Tab.  A 3.3.3.3  Stavebně-fyzikální vlastnosti dvouvrstvé obvodové stěny  –  

var.  c).  
 
c) z vápenopískových cihel a bloků , v provedení jako vrstvená stěna : 
 tl.vnitřní vrstvy   tl.tepel. izolace  tl.vzduch. mezery   tl.vnější vrstvy    U*)   R´w**)  
_______________________________________________________________  
 
 175 mm           80 mm / ✘R = 0,040               -               115 mm          0,41      68  
 175 mm           80 mm / ✘R = 0,040          40 mm          115 mm          0,38      66 
 175 mm           80 mm / ✘R = 0,040          KZS***)            -                 0,42   45-51 
 175 mm           80 mm / ✘R = 0,040     20 mm / PPF   do 6 mm****)    0,40  54-59 
_______________________________________________________________  
  
 175 mm         100 mm / ✘R = 0,040               -               115 mm          0,34      68 
 175 mm         100 mm / ✘R = 0,040          40 mm          115 mm          0,32      66 
 175 mm         100 mm / ✘R = 0,040          KZS***)            -                  0,35  45-51 
 175 mm         100 mm / ✘R = 0,040     20 mm / PPF   do 6 mm****)    0,33  54-59 
_______________________________________________________________ 
 
 240 mm           80 mm / ✘R = 0,040               -               115 mm          0,40      71 
 240 mm           80 mm / ✘R = 0,040          40 mm          115 mm          0,37      69 
 240 mm           80 mm / ✘R = 0,040          KZS***)           -                  0,41  54-56 
 240 mm           80 mm / ✘R = 0,040     20 mm / PPF   do 6 mm****)    0,39  57-61 
_______________________________________________________________ 
 
 240 mm         100 mm / ✘R = 0,040               -              115 mm          0,33      71 
 240 mm         100 mm / ✘R = 0,040          40 mm         115 mm          0,31       69 
 240 mm         100 mm / ✘R = 0,040          KZS***)            -                  0,34  54-56 
 240 mm         100 mm / ✘R = 0,040     20 mm / PPF   do 6 mm****)    0,32  57-61 
_______________________________________________________________ 
 
Poznámky : 
    *)  U [ W / m2K ] součinitel prostupu tepla ( již dle evropských norem ) 
   **) R´w [ dB ] pro KZS cca + 2 až 4(8) dB (se sádrokart.deskou cca 10 mm 
zevnitř), nebo pro PPF cca až + 10 dB k hodnotě pro vnitřní vrstvu- dle DIN: KS 
28/18 ) 
 ***) KZS = kontaktní zateplovací systém, vnější vrstva armovaná, tl. cca 10 mm 
****) PPF = předvěšená provětrávaná fasáda, žebrový průřez PVC 
s povrch.úpravou (jako tzv. ochrannou PPF možno použít i na jednovrstvé ob-
vodové stěny,zejména s výhodou na pórobeton = ochrana proti vlhkosti, provět-
rávání, R´w + 10 dB ) 
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Z Á V Ě R  : 
 
U každého konkrétního objektu se musí zjistit skutečné provozní (dispoziční) 
řešení objektu a ověřit skutečná skladba všech posuzovaných konstrukcí.Tato 
se pak musí posoudit komplexně, ve vztahu ke všem uvedeným jednotlivým 
dílčím kritériím. 
 
Informace sestavené v tomto Produktu ČEA mají tomuto cíli posloužit. 
 
 
V Brně a v Ostravě  -  listopad 2000 . 
 
 
 
 
Kontakty pro další informace : 
 
_______________________________________________________________  
 
Doc.Ing.Jaromír K. Klouda, CSc.            AB   CONTTMAIN    International 
                                                                612 54 Brno , Šumavská 31a / Pergola  
                                                                                       tel. / fax : 05 / 4123 5303 
 
Ing. Miroslav Škarpa                               THERM - CONSULT 
                                                                708 00 Ostrava-Poruba,Slavíkova 6143 
                                                                                        tel. / fax : 069 / 6924169 
 
ing. Drahoš Vrbka , ředitel                       KORD  Jeseník ,  společnost s r.o.  
František Labounek                                 790 01 Jeseník , Karla Čapka 1147 
ing.  Petr  Labounek                                 tel.0645 / 493255 nebo / 0645 / 
493262 
                                                                                      tel./ fax :  0645 / 402251 
zpracovatelé typového podkladu KORD s aktuálním Know-How pro rekonstruk-
ce  
_______________________________________________________________ 


