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1 VÝPIS ZE SMLOUVY O DÍLO  
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Specifikace díla: 

S vývojem nových dřevěných rámů výplní otvorů o tloušťkách vyšších než 78 mm, 
s využitím velmi tepelně-izolačních zasklívacích výplní, je významným parametrem, roz-
hodným jak pro stanovení součinitele prostupu tepla rámem, tak zejména pro celkovou 
hodnotu výplně otvoru, součinitel tepelné vodivosti dřeva. Tato hodnota je závislá jak 
na typu dřeviny, tak způsobu lepení rámů, tak na inercii dřeva k vlhkosti.V současné době 
součinitel tepelné vodivosti dřeva stanoví  ČSN 73 0540-3, která tuto hodnotu převzala 
z původní ČSN 73 0542 ze 4.3.1977. Používáním normové hodnoty tepelných vlastností 
dřeva, neodpovídající současným vlastnostem i způsobu vrstvení dřevěných profilů pro 
výrobu výplní otvorů, dochází k nepřesnému stanovení součinitele prostupu tepla dřevě-
ných výplní otvorů. V rámci připravované revize ČSN 73 0540-3 je nutné analyzovat nyní 
používané dřeviny pro výrobu výplní otvorů, způsob vrstvení dřeva a hodnoty součinitele 
tepelné vodivosti objektivizovat na základě výsledků zkoušek a šetření v terénu.  
Součinitel prostupu tepla je základní tepelná veličina, která rozhoduje o energetické ná-
ročnosti budovy. Je základní kriteriální veličinou hodnotící tepelně izolační kvalitu výplní 
otvorů. Je základním parametrem pro zápis výplní otvorů do programu  Zelená úsporám.   

Druhým významným použitím konstrukčních profilů ze dřeva je výroba dřevěných dílců 
dřevostaveb, kde dřevěné konstrukční profily tvoří tepelný most v dřevěných obvodových 
dílcích a jeho správné zahrnutí do výpočtu vedoucí ke korektnímu stanovení součinitele 
prostupu váže opět na korektní znalost návrhové hodnoty konstrukčního dřeva. V tomto 
případě se používá jiné dřeviny - rostlé dřevo. Správné stanovení energetické náročnosti 
dřevostaveb je nemyslitelné právě bez znalosti základních tepelných vlastností konstrukč-
ního dřeva.  

Korektní znalost součinitele tepelné vodivosti je nevyhnutelná i pro stanovení a posouzení 
splnění požadavku na vnitřní povrchovou teplotu konstrukce - výpočet vnitřní povrchové 
teploty.     

 

Výsledek řešení díla: 

Zpráva „Stanovení charakteristických a návrhových vlastností tepelných a vlhkost-
ních vlastností dřeva pro výrobu rámů výplní otvorů – přednormativní výzkum. 
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2 ÚVOD  

Součinitel tepelné vodivosti dřeva je základní tepelnou charakteristikou, která vstupuje do 
výpočtu součinitele prostupu tepla výplní otvorů a dále dřevostaveb s konstrukčního dřeva 
(panelů a dřevěných dílců).  

 

Předmětem této zprávy je analýza současného stavu v oblasti návrhových hodnot součinitele 
tepelné vodivosti dřevěných lepených hranolů pro výrobu výplní otvorů a konstrukčního dře-
va, experimentální stanovení tepelných a vlhkostních vlastností uvedených dvou dřevěných 
produktů pro stavebnictví. 

Byly dále provedeny informativní zkoušky dalších dřevin pro orientační porovnání 
s normovými hodnotami uvedenými v  ČSN 73 0540-3.  

 

Dřevěné lepené hranoly pro výrobu výplní otvorů se v technické praxi nazývají  
EUROHRANOLY. 

  

 

 

 

 

 

Eurohranol smrk   Eurohranol meranti 

 

 

3 CITOVANÉ NORMY,  LITERATURA  

Uvedeno v textu. 

 

4 ANALÝZA NÁRODNÍCH A MEZINÁRODNÍCH NOREM 

Tepelné vlastnosti dřeva a jejich návrhové hodnoty v členění podle druhu dřevin byly a 
v mnohých případech stále jsou předmětem národních norem stanovujících návrhové hodnoty 
tepelných vlastností stavebních materiálů pro navrhování stavebních konstrukcí a budov z 
hlediska tepelné ochrany. 

  

4.1 ČSN  73 0540-3  

ČSN 73 0540-3:2005  je národní norma stanovující kromě jiného návrhové hodnoty veličin 
stavebních materiálů, stavebních dílců a konstrukcí. Je účinná od roku 2005 a stále platná.  
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Návrhové a charakteristické hodnoty tepelných a vlhkostních vlastností stavebních materiálů 
a výrobků uvádí tabulka A1. 

 

Tedy pro dřevo měkké s objemovou hmotností v suchém stavu ρd = 400 kg/m3 ve směru kol-
mo k vláknům je: 

- charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti λk = 0,15 W/(m.K), odvozeno 
pro charakteristickou hmotnostní vlhkost  u23/80 = 13 %,  

kde: 

Charakteristická tepelná hodnota stavebních materiálů / výrobků k je normová 
hodnota vlastnosti stanovená postupem podle této normy. Je odvozena pro stanovenou 
charakteristickou hodnotu vlhkosti u23/80 v návaznosti na hodnoty určujících vlastností 
tak, aby zahrnovala variabilitu hodnot tepelné vlastnosti způsobenou v procesu výro-
by, tj., aby tato hodnota nebyla běžně překročena s danou pravděpodobností a s pře-
dem stanovenou spolehlivostí.  

- Návrhová hodnota  součinitele tepelné vodivosti λu = 0,18 W/(m.K), pro konstrukce 
vnější, kde v konstrukci dochází ke kondenzaci vodní páry při splnění podmínky ak-
tivní celoroční bilance kondenzace a vypařování, vodní páry a materiál je v přímém 
styku s povětrnostními vlivy (stanoveno pro z1=1, z2=3, z3=3 a Zu = 0,029), odvozeno 
pro normovou hodnotu vlhkosti  

un = u23/80 + z2 + z3 = 13 + 3 + 3 = 19 % 

kde: 

Návrhové hodnoty vlastností stavebních materiálů, výrobků, výplní otvorů a zdiva 
uvedených v tabulkách v přílohách této normy (tabulkové hodnoty) jsou stanoveny pro 
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nejméně příznivé zabudování materiálu / výrobku do stavební konstrukce tak, aby byl 
zajištěn bezpečný návrh stavebních konstrukcí a budovy z hlediska základního poža-
davku 3 a 6. Bezpečnost návrhu je zaručena způsobem statistického vyhodnocení vý-
sledků souboru stanovení fyzikálních vlastností metodami matematické statistiky pod-
le ČSN 01 0250, ČSN 01 0252, ČSN ISO 3207, ČSN ISO 2602 a ČSN 72 7014 se 
spolehlivostí 90 % a konfidenční úrovní (1-α) = 90%. 

- Návrhová hodnota  součinitele tepelné vodivosti λu = 0,17 W/(m.K),pro konstrukce 
vnější, kde v konstrukci NEdochází ke kondenzaci vodní páry (stanoveno pro z1=1, 
z2=3, z3=0,5 a Zu = 0,029), odvozeno pro normovou hodnotu vlhkosti  

un = u23/80 + z2 + z3 = 13 + 3 + 0,5 = 17,5 % 

 kde: 

Normová hmotnostní vlhkost materiálu, která nemá být při zabudování daného materi-
álu / výrobku do stavební konstrukce v průběhu jejího užívání překročena, se stanoví 
ze vztahu: 

un = u23/80 + z2 + z3  

kde u23/80  je charakteristická hmotnostní vlhkost materiálu, v %; 

z2  je součinitel materiálu, viz tabulka A.8 v ČSN 73 0540-3:2005; 

z3  je součinitel způsobu zabudování materiálu / výrobku do stavební 
konstrukce, viz tabulka A.9 v  ČSN 73 0540-3:2005 

 

ČSN 73 0540-3:2005 neuvádí součinitele tepelné vodivosti pro lepené profily pro výrobu 
oken, uvádí hodnoty pro konstrukční dřevo.  

 

ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie, definuje v článku 
4.4.40 vlhkostní součinitel materiálu Zu [-], míra změny součinitele tepelné vodivosti materiá-
lu při změně jeho hmotnostní vlhkosti, vztažená k charakteristické hodnotě součinitele tepelné 
vodivosti  

Zu = a2 / λk 

kde: 

a2  je součinitel regresní lineární závislosti součinitele tepelné vodivosti na hmotnostní 
    vlhkosti (směrnice závislosti); 

λk  je charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti  

 

ČSN 73 0540-3:1994 Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navr-
hování a ověřování. Analýzou této normy, která byla nahrazena dosud platnou ČSN 73 0540-
3:2005 je zřejmé, že hodnoty i postupy stanovení těchto hodnot, které uvádí ČSN 73 0540-
3:2005, byly převzaty beze změny z  ČSN 73 0540-3:1994. 

ČSN 73 0540-3:1994, která zrušila a nahradila ČSN 73 0542:1997  Tepelně technické vlast-
nosti stavebních konstrukcí a budov. Vlastnosti materiálů a konstrukcí, definovala v té době 
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novým způsobem stanovení výpočtových (dnes se užívá termín návrhových) hodnot fyzikál-
ních vlastností stavebních materiálů, který umožňuje zohlednit skutečný nebo předpokládaný 
vlhkostní strav, způsob zabudování a vlhkostní zátěž materiálů ve stavebních konstrukcích 
všech druhů staveb.  

Norma stanovila pro každý materiál, kde byly dostupné původní hodnoty tepelných a vlh-
kostních, nebo byly k dispozici hodnoty nové, hodnoty normové, (t.j. předpokládané hodnoty 
praktické), charakteristické a nově zavedla vlhkostní součinitel materiálu Zu. V případě souči-
nitele tepelné vodivosti norma definovala charakteristickou hodnotu i vlhkostní součinitel 
materiálu Zu na základě statistického vyhodnocení dvojrozměrného souboru dat dle 
ČSN 72 7014. 

V případě, kdy nebyly dostupné nové hodnoty stanovené zkouškou, které zpracovatelům po-
skytli výrobci, popř. výzkumné ústavy, byly hodnoty odvozeny metodami regresní analýzy 
z hodnot uváděných ve Směrnici pro navrhování a posuzování obytných panelových budov 
z hlediska stavební tepelné techniky. Díl 2  (1972) - viz. dále. 

 

ČSN 73 0542:1977 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Vlastnosti 
materiálů a konstrukcí. Toto norma od data své účinnosti, tedy od 04/1997 prvně stanovila 
návrhové hodnoty tepelných veličin jako kvatily tedy hodnoty, které na hladině významnosti 
95 % budou za běžných podmínek v praxi splněny, tedy jako součet průměrné hodnoty a 
dvojnásobku směrodatné odchylky. 

ČSN 73 0542:1977 v tabulace 1 uváděla hodnoty pro vnější a vnitřní konstrukce, kde hodnota  

- λi = λvnitřní  byly stanovena pro hodnotu sorpční vlhkosti 20/80 

- λe = λvnější  byla stanovena pro hodnotu praktické vlhkosti, průměrné vlhkosti, které se 
ustálila ve vnějších konstrukcích a byly stanovována měřením z odebraných sond. 

V tabulce č. 1  ČSN 73 0542:1977 uváděla tyto hodnoty: 

D
ru

h 

Materiál ρs (kg/m3) 
λ (W/(m.K) 

vnější vnitřní 
1 2 3 4 5 

D
ře

vo
 v

ýr
ob

ky
 z

e 
 

dř
ev

a 

Dřevo tvrdé 

a) kolmo k vláknům 
850 0,24 0,17 

b) rovnoběžně s vlákny  850 0,41 0,29 
Dřevo měkké  

c) kolmo k vláknům 
600 0,17 0,14 

d) rovnoběžně s vlákny 600 0,43 0,35 

 

Návrhové hodnoty tepelně technických vlastností stavebních materiálů uváděné v normě          
ČSN 73 0542:1977 byly převzaty s rozsáhlého přednormativního výzkumu, který vypracoval 
Výzkumný ústav pozemních staveb Praha, pro tehdejší Ministerstvo stavebnictví ČSR. Vý-
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sledky přednormativního výzkumu byly publikovány v roce 1972 ve Směrnici pro navrhování 
a posuzování obytných panelových budov z hlediska stavební tepelné techniky. Díl 2. 

Tato Směrnice uvádí pro dřevo tyto hodnoty součinitele tepelné vodivosti uvedené v následu-
jící tabulce. 

Součinitel tepelné vodivosti dřeva dle ve Směrnici pro navrhování a posuzování obytných 
panelových budov z hlediska stavební tepelné techniky. Díl 2  (1972) 

Druh 
Objemová 

hmotnost suché 
látky. kg/m3 

Součinitel tepelné 
vodivosti 

kcal/(m.h°C) 

Převedeno na 
jednotky SI 

W/(m.K) 

Dřevo tvrdé 

a) kolmo k vláknům 

b)   rovnoběžně s vlákny 

 

850 

850 

 

0,21 

0,35 

 

0,244 

0,407 

Dřevo měkké  

a) kolmo k vláknům 

        b)   rovnoběžně s vlákny 

 

600 

600 

 

0,15 

0,37 

 

0,174 

0,430 

 

Směrnice se odvolává u tabulky s uvedenými hodnotami na ČSN 73 0540:1964  Tepelně 
technické vlastnosti stavebních konstrukcí, tedy zdrojem dat ve Směrnici uváděných hodnot 
pro dřevo byla ČSN z roku 1964. 

Směrnice dále uvádí tabelované hodnoty součinitele tepelné vodivosti v závislosti na vlhkosti 
pro objemové hmotnosti od 300 kg/m3 do 900 kg/m3, převzaté z publikace UTEI Praha 1954.  

 

4.2 DIN V 4108-4:2007  

DIN V 4108-4 „Thermal insulation and energy economy in buildings - Part 4: Hygrothermal 
design values. Pre-standard Publication date : 2007-06, German“.  Wärmeschutz und Ener-
gie-Einsparung in Gebäuden - Teil 4: Wärme- und feuchteschutztechnische Bemessungswer-
te. (Tepelná izolace a úspory energie v budovách - Část 4: Tepelně vlhkostní projektované 
hodnoty). Uvedená národní německá norma svým předmětem obdobná jako  ČSN 73 0540-3 
se v tabulce 1 položka 6  „Dřevo a dřevěné výrobky“ odkazuje na DIN EN 12542.  

V normě je zjevně špatný odkaz, protože DIN EN 12542 “LPG equipment and accessories - 
Static welded steel cylindrical tanks, serially produced for the storage of Liquefied Petroleum 
Gas (LPG) having a volume not greater than 13 m3 - Design and manufacture; 

a původní DIN 12542 „Laboratory ware made from fused quartz and fused silica; straight 
bore stopcocks made from fused quartz“ 

Správný odkaz v normě má být na DIN EN 12524 eq. ČSN EN 12524  Stavební materiály a 
výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti - Tabulkové návrhové hodnoty.  

Platnost této evropské normy byla ukončena 09/2010. Dle údajů serveru DIN, Německého 
normalizačního institutu, předběžná norma DIN 4108-4 nebyla změněna. 
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4.3 ČSN EN ISO 10456:2009 

ČSN EN ISO 10456:2009  „Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti - 
Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepel-
ných hodnot“ uvádí nově oproti předešlému znění v kapitole 8 návrhové tepelné hodnoty a 
návrhové vlhkostní hodnoty, kde se norma stanoví, že:  

 

čl. 8.2 Návrhové tepelné hodnoty 

Návrhové tepelné hodnoty pro izolační a zdicí materiály by měly být převedeny na příslušné 
návrhové podmínky použitím převodních součinitelů v příloze A, případně v tabulce 4. Údaje 
o obsahu vlhkosti v tabulce 4 (při 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 % a 80 %) jsou smě-
rodatné pro rovnovážný stav vlhkosti daného materiálu v typických stavebních aplikacích. 
Nejsou použitelné pro případy, kdy je vysoká vlhkost, jako např. v případě materiálu pod 
úrovní terénu. Údaje o obsahu rovnovážné vlhkosti pro specifické aplikace mohou být uvede-
ny v národních tabulkách. 

 

NÁRODNÍ POZNÁMKA Rovnovážnou ustálenou vlhkost stavebních výrobků a zdiva, tzv. vlhkost charakteris-

tickou, uvádí ČSN 73 0540-3. Tato norma též stanoví národní postupy pro stanovení návrhové hodnoty vlhkosti. 

 

a v tabulce 3 této kapitoly se uvádí pro dřevo: 

 

Tabulka 3 - Návrhové hodnoty pro materiály v běžných podmínkách použití ve stavbě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 4, Vlhkostní vlastnosti a měrná tepelná kapacita tepelně izolačních a zdicích materiá-
lů ani Příloha A (normativní)  přepočet součinitelů na teplotu, neuvádí pro dřevo převodní 
vlhkostní faktory Fm. 
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Z textu článků normy není exaktně zřejmé pro jakou vlhkost byly stanoveny návrhové hodno-
ty návrhové součinitele tepelné vodivosti uvedené v tabulce 3, pro položku  „Dřevo“ výše 
uvedené. 

 

4.4 ČSN EN ISO 10077-2:2010 připravena k vydání 

ČSN EN ISO 10077-2  Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu 
tepla – Část 2: Výpočtová metoda pro rámy uvádí ve své informativní příloze A hodnoty sou-
činitele tepelné vodivosti dřeva. 

PŘÍLOHA A (INFORMATIVNÍ) 

Tepelná vodivost vybraných materiálů  

Tabulka A.1 obsahuje tepelné vodivosti materiálů pro uvedené skupiny. Až na několik výji-
mek byly hodnoty převzaty z ISO 10456, která zahrnuje také další materiály. 

 

Tabulka A.1 – Tepelné vodivosti materiálů 

 
Skupina 

 
Materiál a 

Objemová  
hmotnost 

kg/m3 

Tepelná 
vodivost 
W/(mK) 

Rám Tvrdé dřevo c 700 0,18 

 Měkké dřevo d 500 0,13 

 Měkké dřevo d 450 0,12 

a Většina materiálů je převzata z ISO 10456 kromě materiálů označených * 

bc Tvrdé dřevo: dřevo stromů botanické skupiny Dicotyledonae (viz tabulka A.2) 

d Měkké dřevo: dřevo stromů botanické skupiny Gymnosperms (viz tabulka A.2) 

POZNÁMKA Obchodní druhy dřeva této skupiny jsou prakticky omezeny na třídu Conifrae (jehličnany).  

 

Informativní příloha tedy odvolává na  ISO 10456, u nás zavedenou jako  ČSN EN ISO 
10456, viz. výše. Vazba udaného informativního údaje na vlhkost dřeva není zřejmá.  

 

 

4.5 ČSN EN ISO 10077-2:2004 

Uvedená norma je zatím vedena v seznamu norem jako platná.  V informativní příloze uvádí 
tyto hodnoty součinitele tepelné vodivosti dřeva s odkazem na EN 12524. 
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Z porovnání obou znění norem je zřejmé, že revidovaná norma uvádí stejnou hodnotu souči-
nitele tepelné vodivosti dřeva pro objemovou hmotnost 500 kg/m3 a navíc ještě uvádí měkké 
dřevo s objemovou hmotností 450 kg/m3 se součinitelem tepelné vodivosti 0,12 W/(m.K). Ani 
revidovaná ČSN nezavádí pojem lepený hranol, lepené dřevo a pod.  

 

4.6  STN 73 0540-3:2002 

STN 73 0540-3  Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov.  Tepelná 
ochrana budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov. 

Norma uvádí v tabulce 11“Hodnoty fyzikálních veličin stavebních materiálů“ tyto hodnoty  

 

Pol. Materiál 

Objemová 
hmotnost 
v suchém 
stavu ρs 
(kg/m3) 

Součinitel tepelné vodi-
vosti λ (W/(m.K) 

pro stavební konstrukce 

vnější vnitřní 

1 2 3 4 5 

9.1 
9.1.1 

Dřevo tvrdé 

a) tepelný tok kolmo na vlákna 
600 0,22 0,18 

9.1.2 b) tepelný tok rovnoběžně s vlákny  600 0,49 0,42 

9.2 

9.2.1 

Dřevo měkké  

c) tepelný tok kolmo na vlákna 
400 0,18 0,15 

9.2.2 d) tepelný tok rovnoběžně s vlákny 400 0,41 0,35 
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Porovnáním hodnot s platnou ČSN 73 0540-3:2005 je zřejmé, že v platné STN jsou hodnoty 
převzaté z ČSN s tím rozdílem, že členění součinitele tepelné vodivosti na vnitřní a vnější je 
ponecháno v intencích již neplatné  ČSN 73 0542:1997. 

 

Kromě výše uvedených norem, které stanovovaly tepelné návrhové hodnoty jsou paltí 
normy stanovující požadavky na Dřevo a materiály na bázi dřeva pro výplně otvoru. 
Jedná se o: 

4.7 ČSN EN 14220:2007  Dřevo a materiály na bázi dřeva pro okna, vnější dveřní 
křídla a vnější zárubně – Požadavky a specifikace 

kde předmět této normy je: 

„Tato evropská norma specifikuje zásadní materiálové požadavky na dřevo a výrobky na bázi 
dřeva ve vnějších oknech, vnějších dveřních křídlech a vnějších zárubních (s nebo bez zabu-
dovaných částí), včetně těch, které se vztahují ke vzhledu, biologické trvanlivosti a dalším 
fyzikálním vlastnostem. 

Tato evropská norma se týká sestavených oken, vnějších dveřních křídel a vnějších zárubní 
bez povrchové úpravy nebo určených k pozdější povrchové úpravě. Jestliže jsou okna nebo 
dveře oplášťovány dekorativními dýhami nebo fóliemi, musí pro ně platit příslušná výrobko-
vá norma dýhy nebo fólie.“ 
 

Uvedené norma nestanoví žádné tepelné vlastnosti dřeva ani okrajové podmínky pro stanove-
ní. Vlhkost dřeva řeší čl. 7 takto  
 

„Vlhkost obvykle podléhá národním požadavkům a podmínkám koncového použití. Pokud 
nejsou národní požadavky a podmínky koncového použití dostupné, nesmí vlhkost dřeva 
pro vnější okna, vnější dveřní křídla a vnější zárubně překročit 16 %. Specifické národní 
požadavky jsou uvedeny v příloze A. Metoda měření musí být v souladu s EN 14298. Vlhkost 
musí být stanovena buď použitím metody popsané v EN 13183-2 nebo EN 13183-3. Ve spor-
ném případě se musí použít metoda popsaná v EN 13183-1 (Destruktivní metoda).  
POZNÁMKA: Přesnější metoda popsaná v EN 13183-1 je destruktivní metoda a její použití 
nemusí být vždy vhodné. Měření vlhkosti se vztahují k času zkompletování výrobku a před 
povrchovou úpravou“. 

a hustotu (objemovou hmotnost) řeší čl. normy takto 

Pokud není specifickým národním požadavkem stanoveno jinak (viz příloha A), musí se pou-
žívat dřevo s následující minimální hustotou (v 95 % zkoušených výrobků), měřenou při  
20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu (obvykle rovnovážná vlhkost dřeva 12 %):  
Jehličnaté dřevo 350 kg/m3

 Listnaté dřevo 450 kg/m3
  

POZNÁMKA 1:  Hustota dřeva používaného pro okna, vnější dveřní křídla a vnější zárubně 
má zásadní vliv na jejich fyzikální vlastnosti. 

Součástí normy není národní příloha stanovující specifické požadavky pro ČR. 
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4.8 ČSN EN 14221:2007  Dřevo a materiály na bázi dřeva pro interiérová okna, 
vnitřní dveřní křídla a vnitřní zárubně – Požadavky a specifikace 

Tato norma specifikuje zásadní materiálové požadavky na dřevo a výrobky na bázi dřeva ve 
vnitřních oknech, vnitřních dveřních křídlech a vnitřních zárubních (s nebo bez zabudovaných 
částí), včetně těch, které se vztahují ke vzhledu, biologické trvanlivosti a dalším fyzikálním 
vlastnostem. Tato evropská norma se týká sestavených oken, vnitřních dveřních křídel a 
vnitřních zárubní bez povrchové úpravy nebo určených k pozdější povrchové úpravě. Jestliže 
jsou okna nebo dveře oplášťovány dekorativními dýhami nebo fóliemi, musí pro ně platit pří-
slušná výrobková norma dýhy nebo fólie. 

POZNÁMKA  Například: dřevěné dýhy mohou být tříděny podle EN 635: části 1, 2, 3 a 5, a 
ENV 635-4. 

Obdobně ani tato norma nestanoví tepelné vlastnosti ani okrajové podmínky pro jejich stano-
vení. Konkretizuje požadavky na vlhkost a objemovou hmotnost  
 

„Vlhkost obvykle podléhá národním požadavkům a podmínkám koncového použití. Pokud 
nejsou národní požadavky a podmínky koncového použití dostupné, nesmí vlhkost dřeva pro 
vytápěné budovy překročit 13 % nebo 16 % pro použití v nevytápěných budovách. Specifické 
národní požadavky jsou uvedeny v příloze A. Metoda měření musí být v souladu s EN 14298. 

Vlhkost musí být stanovena buď použitím metody popsané v EN 13183-2 nebo EN 13183-3. 
Ve sporném případě se musí použít metoda popsaná v EN 13183-1 (Destruktivní metoda). 

POZNÁMKA 1 Přesnější metoda popsaná v EN 13183-1 je destruktivní metoda a nemusí být 
vždy vhodná.Měření vlhkosti se vztahují k času zkompletování výrobku a před povrchovou 
úpravou. 

POZNÁMKA 2 Pro zvláštní podmínky může smlouva specifikovat alternativní vlhkosti.“ 

 

a hustotu – „pokud není specifickým národním požadavkem stanoveno jinak (viz příloha A), 
musí se používat dřevo s následující minimální hustotou (v 95 % zkoušených výrobků), mě-
řenou při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu (obvykle rovnovážná vlhkost dřeva 12 %): 

Jehličnaté dřevo 350 kg/m3 Listnaté dřevo 450 kg/m3
 

POZNÁMKA 1  Hustota dřeva používaného pro vnitřní okna, vnitřní dveřní křídla a vnitřní 
zárubně má zásadní vliv na jejich fyzikální vlastnosti. 

POZNÁMKA 2  Pro speciální konstrukce může být použita nižší hustota dřeva, pokud nesni-
žuje užitné vlastnosti výrobku.“ 

Ani tato norma nemá českou národní přílohu specifikující národní požadavky. 
 
 

Řada norem se vztahuje na konstrukční dřevo nebo konstrukční dřevo lepené lamelové 
nebo řezivo. Jedná se zejména o tyto normy s dále uvedenými stanoveními týkající se 
vlhkosti dřeva. Žádná z norem nestanoví tepelné vlastnosti, či okrajové podmínky pro 
jeho stanovení.   
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4.9 ČSN EN  384 Konstrukční dřevo – Stanovení charakteristických hodnot      
mechanických vlastností a hustoty 

Norma stanoví v čl. 
5.3.3.1 Vlhkost dřeva 
Referenční vlhkost dřeva musí odpovídat 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu. 
POZNÁMKA Pro většinu jehličnatých dřevin je odpovídající vlhkost dřeva ≈ 12 %. 

 

4.10 ČSN EN  385 Konstrukční dřevo nastavované zubovitým spojem - poža-
davky na užitné vlastnosti a minimální výrobní požadavky 

Tato norma stanovuje požadavky pro lepené zubovité spoje a minimální požadavky pro výro-
bu frézovaných, do sebe zasahujících a lepených zubovitých spojů konstrukčního dřeva. Jsou 
stanoveny požadavky pro dřevo, lepidlo, vlhkost dřeva, frézování a lepení. 

Norma stanoví třídy použití z hlediska vlhkosti dřeva. 

3.5 třída použití 1 (service class 1): třída použití, charakterizovaná vlhkostí materiálů odpoví-
dající teplotě 20 °C a relativní vlhkosti okolního vzduchu, která překračuje 65 % pouze něko-
lik týdnů v roce. 

POZNÁMKA  U třídy použití 1 nepřekročí průměrná rovnovážná vlhkost dřeva pro většinu 
jehličnatých dřevin 12 %. 

3.6 třída použití 2 (service class 2): třída použití, charakterizovaná vlhkostí materiálů odpoví-
dající teplotě 20 °C a relativní vlhkosti okolního vzduchu, která překračuje 85 % pouze něko-
lik týdnů v roce 

POZNÁMKA  U třídy použití 2 nepřekročí průměrná rovnovážná vlhkost dřeva pro většinu 
jehličnatých dřevin 20 %. 

3.7 třída použití 3 (service class 3): třída použití, charakterizovaná klimatickými podmínkami, 
které vedou k vyšším vlhkostem dřeva než u třídy použití 2. 

 

4.11 ČSN 73 2824-1:2011 Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo 

Norma definuje dřevo tříděné ve vysušeném stavu TS, řezivo, které bylo tříděno při vlhkos-
ti dřeva nejvýše 20 %. Kritéria třídění 20 %. 

POZNÁMKA 1 Vlhkost dřeva 20 % je krátkodobě dosažitelná zpravidla pouze umělým suše-
ním. 
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4.12 ZÁVĚR 

Z provedené analýzy českých, cizích národních i evropských norem vyplývá: 

1) Z časové analýzy změn normy  ČSN 73 0540-3, která stanoví návrhové hodnoty 
tepelných a vlhkostních vlastností stavebních materiálů a výrobků, vyplynulo, že 
návrhové (dříve výpočtové) hodnoty součinitele tepelné vodivosti byly stanoveny 
více než PŘED rokem 1964 tedy nebyly aktualizovány více než 47 let !  

2) Norma ČSN 73 0540-3 ale i norma ČSN EN ISO 10456 rozlišuje pouze dřevo měkké 
a tvrdé. Dále nespecifikuje tepelné ani vlhkostní vlastnosti konkrétních dřevin. 

3) ČSN EN ISO 10 456  Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti - 
Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových 
tepelných hodnot, tedy norma a mezinárodní neuvádí teplotní ani vlhkostní faktory pro 
přepočet tepelných vlastností na dřeva z hodnot referenčních na hodnoty praktické – 
návrhové. Tedy uvedená norma je tedy pro dřevo prakticky nevyužitelná.   

4) Revidovaná norma  ČSN EN ISO 10077-2:2010  Tepelné chování oken, dveří a okenic 
– Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 2: Výpočtová metoda pro rámy, stanoví 
v tabulce A1 „tepelnou vodivost“ pro dřevo tvrdé 700 kg/m3, a dřevo měkké 500 
kg/m3 a 450 kg/m3 bez dalších údajů o vlhkosti, referenčních podmínek apod.  

5) Normy  ČSN EN 14221:2007 a  ČSN EN 14220:2007 stanovující technické požadav-
ky na dřevo a materiály na bázi dřeva pro interiérová a vnější okna, vnitřní a vnější 
dveřní křídla a vnitřní a vnější zárubně nestanoví žádné tepelné vlastnosti ani refe-
renční hodnoty pro jejich stanovení. Pro vnější okna stanoví horní  mez vlhkosti  
16 % pro koncové použití. v porovnání s obdobným ustanovením lze tuto hodnotu po-
jímat za predikci normové vlhkosti ve smyslu ČSN 73 0540-3. Národní předpisy toto 
dále nekonkretizují. Stanoví minimální hustotu pro jehličnaté dřevo 350 kg/m3 a list-
naté dřevo 450 kg/m3.  Vlhkost dřeva pro rámy/ křídla / zárubně pro vnitřní použití 
nesmí pro vytápěné budovy překročit 13 %, nebo 16 % pro použití v nevytápěných 
budovách. Tedy tuto hodnotu lze vnímat ve smyslu ČSN 73 0540-3 za predikci cha-
rakteristické vlhkosti.  

6) Normy vztahující se na konstrukční masivní / lepené dřevo viz. čl. 4,10 a další stanov= 
- referenční hodnotu dřeva odpovídající 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu. 
- uvádí rovnovážnou vlhkost většiny jehličnatých dřevin 12 % při podmínkách 20 °C a 
   relativní vlhkosti okolního vzduchu, která překračuje 65 % 
- uvádí rovnovážnou vlhkost většiny jehličnatých dřevin 20 % při podmínkách 20 °C a 
   relativní vlhkosti okolního vzduchu, která překračuje 85 %, to je de facto charakte-
ristická vlhkost u23/80 

- normy nestanoví žádné podpůrné informace pro stanovení tepelných hodnot  
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5 POSTUPY ZKOUŠENÍ  

Laboratorní zkoušky byly provedeny v akreditované zkušební laboratoři č.1234 zhotovitele 
normovými akreditovanými potupy. 

5.1 Stanovení vlhkosti zkušebních vzorků 

Při stanovení vlhkosti zkušebních vzorků bylo postupováno dle ČSN EN 13183-1  Vlhkost 
vzorku řeziva - Část 1: Stanovení váhovou metodou ve shodě s postupy dle ČSN 49 0103 
Drevo. Zisťovanie vlhkosti pri fyzikálnych a mechanických skúškach. 

Podmínky sušení: teplota (103 ± 2) °C do ustálené vlhkosti. 
 

5.2 Stanovení sorpční vlhkosti 

Zkouška byla prováděna dle ČSN EN ISO 12571 - Tepelně vlhkostní vlastnosti stavebních 
materiálů a výrobků stanovení hygroskopických sorpčních vlastností, v souladu 
s ČSN 73 0540-3 - Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

Podmínky sušení:      teplota (103 ± 2) °C do ustálené vlhkosti 

Podmínky sorpce: teplota (23 ± 0,5) °C  relativní vlhkost vzduchu (87±2) %    

Výsledky stanovení sorpční vlhkosti u23/80, jsou charakteristickou hmotností vlhkosti dle  
ČSN 73 0540-3. 
 

5.3 Stanovení součinitele tepelné vodivosti 

Zkoušky byly prováděny dle ČSN 12664 Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků - 
Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Su-
ché a vlhké výrobky o středním a nízkém tepelném odporu. 

Zkoušky byly prováděny metodou chráněné teplé desky na primárním jednovzorkovém des-
kovém zkušebním zařízení se směrem tepelného toku ze zdola nahoru s pasivní boční kom-
penzací.  

Součástí každé zkoušky bylo stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu a okamžité zku-
šební vlhkosti zkušebního vzorku. 

Podmínky zkoušky:   střední teplota při měření:  + 10,0 °C   
teplotní spád: 10 °C 

Rozměry zkušebních vzorků 350 mm x 350 mm, popř. 300 mm x 300 mm 

Zkušební vzorky byly před každou zkouškou, pokud nevykazovaly potřebnou rovinnost, 
upravovány broušením na kovové desce se brusným papírem do požadované rovinnosti. Zku-
šební vzorek se rovnoměrnou pomalou rychlostí pohyboval po brusné rovině tak, aby nedošlo 
třením ke změně vlhkosti v povrchových vrstvách vzorku. 

Okamžitá zkušební vlhkost byla stanovena jako průměrná hodnota před a po zkoušce s tím, že 
hmotnost zkušebního vzorku v suchém stavu byla odvozena od zvlášť pro tento účel odebra-
ných zkušebních vzorků vedle vzorku pro stanovení součinitele tepelné vodivosti.  
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Pro požadované zvýšení zkušební vlhkosti byly vzorky uloženy do klimatizační komory   
s RH 80 % pro dosažení požadované hmotnosti byly vzorky zabaleny do PE folie pro vyrov-
nání vlhkosti po výšce vzorku. Vzorky před zkouškou byly temperovány na střední teplotu 
měření po dobu min 12 hod.  

 

5.4  Vyhodnocení zkoušky součinitele tepelné vodivosti na vlhkosti 

Vyhodnocení výsledků zkoušky pro jednu vzorkovou jednotku sestávající ze zkušebních 
vzorků z jedené dřeviny a stejné povahy bylo provedeno metodami regresní analýzy dle 
ČSN 72 7014 „Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. 
Vyhodnocení zkoušek“. 

 

6 TEPELNÉ HODNOTY DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH HRANOLŮ 
„EUROHRANOLŮ“ PRO VÝROBU VÝPLNÍ OTVORŮ 

6.1 Obecně 

Zkušební vzorky byly odebrány od různých dodavatelů, výrobců dřevěných výplní otvorů, 
viz. následující tabulka: 

 
Kód 

Výrobce 
Odběr 
číslo 

Datum  
odběru 

EUROHRANOLY 
Druh dřeviny 

Číslo zkušebního 
vzorku / sady vzorků 

1 01 5.11.2010 Smrk 344/10 

1 02 5.11.2010 Borovice 345/10 

5 1 26.10.2011 Smrk 266a-d/11 

5 2 1.11.2011 Smrk 266e-h/11 

5 3 4.11.2011 Smrk 286a-g/11 

5 4 4.11.2011 Meranti 287a-g/11 

 

Kódy výrobců: 

1- K+K TRUHLÁŘSTVÍ Vladimír Kulhánek 
Dřevec 40 – Kožlany 

2- Truhlářství Zajda 
Stanislav Zajíček, 
Americká 1447, Stříbro                  

5- Truhlářství Švehla  
Horní Měcholupy 

U této dřeviny byla provedena nejvyšší četnost zkoušek, protože se jedná o nejužívanější dře-
vinu pro výrobu eurohranolů a následnou výrobu výplní otvorů. 
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6.2  Výsledky zkoušek EUROHRANOLŮ - dřevina smrk  

6.2.1. Výrobce č. 1 / odběr 01  

Hmotnostní vlhkost zkušebního vzorku při dodání do zkušební laboratoře   

 

 

 

 

Ustálená sorpční hmotnostní vlhkost u23/80 

 

 

 

 

Součinitel tepelné vodivosti ve stavu definované vlhkosti a objemová hmotnost zkušebních 
vzorků v suchém stavu   

Číslo vzorku 
Průměrná 
tloušťka      
vzorku 

Objemová hmotnost 
v suchém stavu 

Průměrná  
zkušební vlhkost 

Součinitel tepelné 
vodivosti 

  [mm] [kg.m-3] [%hmot] [W/(m.K)] 

344/10 44,74 500 20,0 0,100 

 

6.2.2. Výrobce č. 5 / odběr 1  

Hmotnostní vlhkost zkušebního vzorku při dodání do zkušební laboratoře   

Číslo vzorku 
Hmotnostní vlhkost při dodání  

do zkušební laboratoře  [%] 

266a1/11 13,4 

266b1/11 11,0 

266c1/11 11,2 

Ustálená sorpční hmotnostní vlhkost u23/80 

Číslo vzorku 
Ustálená sorpční hmotnostní vlhkost  

u23/80 [%] 

266a1/11 17,3 

266b1/11 16,2 

266c1/11 16,4 

Číslo vzorku 
Hmotnostní vlhkost při dodání  

do zkušební laboratoře  [%] 

344/10 11,9 

Číslo vzorku 
Ustálená sorpční hmotnostní vlhkost  

u23/80 [%] 

344/10 15,8 
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Součinitel tepelné vodivosti ve stavu definované vlhkosti a objemová hmotnost zkušebních 
vzorků v suchém stavu   

Číslo vzorku 
Průměrná 
tloušťka      
vzorku 

Objemová  
hmotnost  

v suchém stavu 

Průměrná  
zkušební vlhkost 

Součinitel tepelné 
vodivosti 

  [mm] [kg.m-3] [%hmot] [W/(m.K)] 

266a1/11 50,35 423,3 13,4 0,106 

266b1/11 49,41 421,5 11,9 0,107 

266c1/11 49,9 420,8 12,4 0,105 

266d1/11 49,9 418,8 12,9 0,104 

266b1/11 49,41 421,5 15,2 0,104 

266a1/11 50,35 423,3 16,9 0,112 

266d1/11 49,9 418,8 16,5 0,110 

 

6.2.3. Výrobce č. 5 / odběr 2  

Hmotnostní vlhkost zkušebního vzorku při dodání do zkušební laboratoře 

Číslo vzorku 
Hmotnostní vlhkost při dodání  

do zkušební laboratoře  [%] 

266e1/11 13,2 

266f1/11 13,4 

266g1/11 13,5 

266h1/11 13,4 

 

Ustálená sorpční hmotnostní vlhkost u23/80 

Číslo vzorku 
Ustálená sorpční hmotnostní vlhkost  

u23/80 [%] 

266e1/11 16,47 

266f1/11 16,6 

266g1/11 16,8 

266h1/11 16,6 
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Součinitel tepelné vodivosti ve stavu definované vlhkosti a objemová hmotnost zkušebních 
vzorků v suchém stavu   

Číslo vzorku 
Průměrná 
tloušťka      
vzorku 

Objemová  
hmotnost  

v suchém stavu 

Průměrná  
zkušební vlhkost 

Součinitel tepelné 
vodivosti 

  [mm] [kg.m-3] [%hmot] [W/(m.K)] 

266e1/11 50,4 463,4 15,8 0,116 

266f1/11 50,1 462,3 13,4 0,113 

266g1/11 50,9 463,6 15,6 0,114 

266h1/11 50,7 466,7 14,2 0,116 

 

6.2.4. Výrobce č. 5 / odběr 3  

Hmotnostní vlhkost zkušebního vzorku při dodání do zkušební laboratoře   

Číslo vzorku 
Hmotnostní vlhkost při dodání  

do zkušební laboratoře  [%] 

286a1/11 11,4 

286b1/11 11,5 

286c1/11 11,7 

286d1/11 11,9 

286g1/11 11,7 

 

Ustálená sorpční hmotnostní vlhkost u23/80 

Číslo vzorku 
Ustálená sorpční hmotnostní vlhkost  

u23/80 [%] 

286a1/11 16,8 

286b1/11 17,3 

286c1/11 17,1 

286d1/11 17,0 

286g1/11 16,5 
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Součinitel tepelné vodivosti ve stavu definované vlhkosti a objemová hmotnost zkušebních 
vzorků v suchém stavu   

Číslo vzorku 
Průměrná 
tloušťka      
vzorku 

Objemová  
hmotnost  

v suchém stavu 

Průměrná  
zkušební vlhkost 

Součinitel tepelné 
vodivosti 

  [mm] [kg.m-3] [%hmot] [W/(m.K)] 

286a1/11 49,66 505,6 13,2 0,126 

286b1/11 49,57 499,7 13,6 0,128 

286c1/11 51,22 552,4 13,3 0,144 

286d1/11 49,67 546,6 16,8 0,144 

286g1/11 50,36 530,9 14,2 0,139 

 

6.2.5. Souhrnné výsledky a vyhodnocení zkoušek EUROHRANOLŮ - dřevina smrk 

Souhrnné výsledky v tabelární podobě jednotlivých stanovení a vyhodnocení zkoušky pro 
všechna stanovení uvádějí následující tabulky. Jednotlivé odběry jsou považovány za náhodné 
výběry.  

Hmotnostní vlhkost zkušebního vzorku při dodání do zkušební laboratoře   

Kód  
výrobce  

odběr č. Číslo vzorku 
Hmotnostní vlhkost při dodání  

do zkušební laboratoře  [%] 

1 01 344/10 11,9 

5 1 266a1/11 13,4 

5 1 266b1/11 11,0 

5 1 266c1/11 11,2 

5 1 266d1/11 11,6 

5 2 266e1/11 13,2 

5 2 266f1/11 13,4 

5 2 266g1/11 13,5 

5 2 266h1/11 13,4 

5 3 286a1/11 11,4 

5 3 286b1/11 11,5 

5 3 286c1/11 11,7 

5 3 286d1/11 11,9 

5 3 286g1/11 11,7 
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ČSN EN 14220 :2007  Dřevo a materiály na bázi dřeva pro okna, vnější dveřní křídla a vnější 
zárubně – Požadavky a specifikace, stanoví ve svém článku 7 požadavek, aby pokud nejsou ná-
rodní požadavky a podmínky koncového použití dostupné, nesmí vlhkost dřeva pro vnější okna, 
vnější dveřní křídla a vnější zárubně překročit 16 %. Uvedený požadavek byl tedy splněn.   

Ustálená sorpční hmotnostní vlhkost u23/80 

Kód  
výrobce  

odběr č. 
Číslo vzorku 

Ustálená sorpční hmotnostní 
vlhkost  u23/80 [%] 

1 01 344/10 15,8 

5 1 266a1/11 17,3 

5 1 266b1/11 16,2 

5 1 266c1/11 16,4 

5 1 266d1/11 16,7 

5 2 266e1/11 16,47 

5 2 266f1/11 16,6 

5 2 266g1/11 16,8 

5 2 266h1/11 16,6 

5 3 286a1/11 16,8 

5 3 286b1/11 17,3 

5 3 286c1/11 17,1 

5 3 286d1/11 17,0 

5 3 286g1/11 16,5 

Výsledek zkoušky- průměrná hodnota 16,7 

Maximální hodnota 17,3 

Minimální hodnota 16,2 

Odhad směrodatné odchylky 0,42 
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Součinitel tepelné vodivosti ve stavu definované vlhkosti a objemová hmotnost v suchém 
stavu - EUROHRANOL“, dřevina smrk: 

Kód  
výrobce 

odběr č. 
Číslo 

vzorku 

Průměrná 
tloušťka      
vzorku 

Objemová  
hmotnost  

v suchém stavu 

Průměrná  
zkušební vlhkost  

Součinitel tepelné
vodivosti 

[mm] [kg/.m3] [%hmot] [W/(m.K)] 

5 1 266a1/11 50,35 423,3 13,4 0,106 

5 1 266b1/11 49,41 421,5 11,9 0,107 

5 1 266c1/11 49,9 420,8 12,4 0,105 

5 1 266d1/11 49,9 418,8 12,9 0,104 

5 1 266b1/11 49,41 421,5 15,2 0,104 

5 1 266a1/11 50,35 423,3 16,9 0,112 

5 1 266d1/11 49,9 418,8 16,5 0,110 

5 2 266e1/11 50,4 463,4 15,8 0,116 

5 2 266f1/11 50,1 462,3 13,4 0,113 

5 2 266g1/11 50,9 463,6 15,6 0,114 

5 2 266h1/11 50,7 466,7 14,2 0,116 

5 3 286a1/11 49,66 505,6 13,2 0,126 

5 3 286b1/11 49,57 499,7 13,6 0,128 

5 3 286c1/11 51,22 552,4 13,3 0,144 

5 3 286d1/11 49,67 546,6 16,8 0,144 

5 3 286g1/11 50,36 530,9 14,2 0,139 

 

Zkušební vzorky byly rozděleny do třech tříd, dle objemové hmotnosti v suchém stavu,  

průměrná objemová hmotnost   420 kg/m3 

     460 kg/m3 

     530 kg/m3 

 

Byla provedena regresní analýza ve třech třídách objemové hmotnosti a vynesena grafická 
závislost. Níže uvedený graf uvádí i rovnice regresní lineární závislosti s druhou mocninou 
korelačního koeficientu.  
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Graf uvádí průběh krajních hodnot pro třídu objemové hmotnosti - Smrk 420 kg/m3. 

 

Jestliže budeme předpokládat, že dle  ČSN EN 14220:2007 by normová hodnota vlhkosti byla 
16 %, pak by byla návrhová hodnota 0,12 W/(m.K) pro objemovou hmotnost 420 kg/m3. Ob-
dobná hodnota by vycházela pro vnitřní použití (vliv zaokrouhlování). 

Obdobná hodnoty by připadala v úvahu i pro objemovou hmotnost 460 kg/m3.  

 420 

 460 

 530 
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6.3 Výsledky a vyhodnocení zkoušek EUROHRANOLŮ - dřevina MERANTI  

Hmotnostní vlhkost zkušebního vzorku při dodání do zkušební laboratoře 

Kód  
výrobce  

odběr č. Číslo vzorku 
Hmotnostní vlhkost při dodání  

do zkušební laboratoře  [%] 

5 4 287a1/11 12,6 

5 4 287b1/11 12,8 

5 4 287c1/11 12,3 

5 4 287d1/11 12,2 

5 4 287e1/11 12,3 

5 4 287g1/11 12,7 

ČSN EN 14220 :2007  Dřevo a materiály na bázi dřeva pro okna, vnější dveřní křídla a vnější 
zárubně – Požadavky a specifikace, stanoví ve svém článku 7 požadavek, aby pokud nejsou 
národní požadavky a podmínky koncového použití dostupné, nesmí vlhkost dřeva pro vnější 
okna, vnější dveřní křídla a vnější zárubně překročit 16 %. Uvedený požadavek byl tedy spl-
něn. 

Ustálená sorpční hmotnostní vlhkost u23/80 

Kód  
výrobce  

odběr č. Číslo vzorku 
Ustálená sorpční hmotnostní 

vlhkost  u23/80 [%] 

5 4 344/10 15,8 

5 4 266a1/11 17,3 

5 4 266b1/11 16,2 

5 4 266c1/11 16,4 

5 4 266d1/11 16,7 

5 4 266e1/11 16,5 

Výsledek zkoušky- průměrná hodnota 16,5 

Maximální hodnota 17,3 

Minimální hodnota 15,8 

Odhad směrodatné odchylky 0,50 
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Součinitel tepelné vodivosti ve stavu definované vlhkosti a objemová hmotnost v suchém 
stavu - EUROHRANOL“, dřevina  MERANTI   

Kód  
výrobce 

odběr č. 

Číslo 

vzorku 

 

Průměrná 
tloušťka      
vzorku 

Objemová  
hmotnost  

v suchém stavu 

Průměrná  
zkušební vlhkost  

Součinitel tepelné
vodivosti 

[mm] [kg/.m3] [%hmot] [W/(m.K)] 

5 4 287a1/11 50,26 454,4 13,3 0,119 

5 4 287b1/11 49,33 442,7 14,8 0,113 

5 4 287c1/11 49,7 384,8 14,4 0,104 

5 4 287d1/11 49,67 397,1 13,8 0,113 

5 4 287e1/11 49,78 422,6 13,3 0,110 

5 4 287g1/11 49,29 467,2 14,5 0,116 

Byla provedena regresní analýza ve třech třídách objemové hmotnosti a vynesena grafická 
závislost. Uvedený graf uvádí i rovnice regresní lineární závislosti s druhou mocninou kore-
lačního koeficientu. Data označená kurzívou nebyla do vyhodnocení uvažována z důvodu 
jejich odlehlosti způsobenou zřejmě nehomogenitou v měrné části zkušebního vzorku . 
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Průběh krajních hodnot na dle  ČSN 72 7014 uvádí následující obrázek.  

Interval hmotností vlhkosti naměřených hodnot tepelné vodivosti zde neumožňuje odvodit 
návrhovou hodnotu pro normovou vlhkost vlhkosti 19 %. Vzhledem k tomu, že návrhová 
hodnota pro vlhkost 12 % je prakticky stejná, lze usuzovat, že se pro 16 % nebude významně 
lišit. 

6.4 Výsledky a vyhodnocení zkoušek EUROHRANOLŮ - dřevina BOROVICE 

Byla provedena informativní zkoušky jednoho zkušebního vzorku z EUROHRANOLÚ – dře-
vina BOROVICE. 

Hmotnostní vlhkost zkušebního vzorku při dodání do zkušební laboratoře 

Kód  
výrobce  

odběr č. Číslo vzorku 
Hmotnostní vlhkost při dodání  

do zkušební laboratoře  [%] 

1 02 345/10 11,4 

Ustálená sorpční hmotnostní vlhkost u23/80 

Kód  
výrobce  

odběr č. Číslo vzorku 
Ustálená sorpční hmotnostní 

vlhkost  u23/80 [%] 

1 02 345/10 15,0 
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Součinitel tepelné vodivosti ve stavu definované vlhkosti a objemová hmotnost v suchém 
stavu - EUROHRANOL“, dřevina  BOROVICE  

Kód  
výrobce 

odběr č. 
Číslo 

vzorku 

Průměrná 
tloušťka vzorku 

Objemová hmotnost 
v suchém stavu 

Průměrná  
zkušební vlhkost  

Součinitel tepelné
vodivosti 

[mm] [kg/.m3] [%hmot] [W/(m.K)] 

1 02 345/10 43,77 520 16,3 0,126 

 

 

7 TEPELNÉ HODNOTY DŘEVA - MASIV 

7.1 Obecně 

Zkušební vzorky byly odebrány od různých dodavatelů, zpracovatelů dřeva 

Kód 
Výrobce 

Odběr 
číslo 

Datum  
odběru 

Masiv  
Druh dřeviny 

Číslo zkušebního 
vzorku / sady 

vzorků 

2 01 29.10.2010 Smrk 340/10 

2 02 29.10.2010 Borovice 341/10 

4 1 21.10.2011 Smrk 264a-d/11 

4 2 27.10.2011 Smrk 268a-b/11 

4 3 27.10.2011 Smrk 267b-l/11 

 

Kódy výrobců: 

2- Truhlářství Zajda 
Stanislav Zajíček, 
Americká 1447, Stříbro    

3- Palis Plzeň,s.r.o.,Kokořov 24                                                               

4- Historický nábytek - Truhlářství, s.r.o. 

Zkušební vzorky byly z jednoho masivu beze spár v oblasti měřené části a 1. kompenzace. 
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7.2  Dřevo masiv - SMRK 

7.2.1. Výrobce č. 2 / odběr 01  

Hmotnostní vlhkost zkušebního vzorku při dodání do zkušební laboratoře   

Číslo vzorku 
Hmotnostní vlhkost při dodání  

do zkušební laboratoře  [%] 

340/10 10,5 

Ustálená sorpční hmotnostní vlhkost u23/80 

Číslo vzorku 
Ustálená sorpční hmotnostní vlhkost  

u23/80 [%] 

340/10 16,1 

Součinitel tepelné vodivosti ve stavu definované vlhkosti a objemová hmotnost zkušebních 
vzorků v suchém stavu   

Číslo vzorku 
Průměrná 

tloušťka vzorku 

Objemová  
hmotnost  

v suchém stavu 

Průměrná  
zkušební vlhkost 

Součinitel tepelné 
vodivosti 

  [mm] [kg.m-3] [%hmot] [W/(m.K)] 

340/10 38,25 445 22,1 0,114 

 

7.2.2. Výrobce č.4 / odběr 1  

Hmotnostní vlhkost zkušebního vzorku při dodání do zkušební laboratoře 

Číslo vzorku 
Hmotnostní vlhkost při dodání  

do zkušební laboratoře  [%] 

264a1/11 12,3 

264b1/11 12,8 

264c1/11 12,8 

264d1/11 12,7 
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Ustálená sorpční hmotnostní vlhkost u23/80 

Číslo vzorku 
Ustálená sorpční hmotnostní vlhkost  

u23/80 [%] 

264a1/11 16,7 

264b1/11 16,6 

264c1/11 16,5 

264d1/11 16,7 

 

Součinitel tepelné vodivosti ve stavu definované vlhkosti a objemová hmotnost zkušebních 
vzorků v suchém stavu   

Číslo vzorku 
Průměrná 

tloušťka zorku 
Objemová hmotnost 

v suchém stavu 
Průměrná  

zkušební vlhkost 
Součinitel tepelné 

vodivosti 

  [mm] [kg.m-3] [%hmot] [W/(m.K)] 

264a1/11 80,1 449,7 11,4 0,109 

264b1/11 80,1 463,7 12,7 0,103 

264c1/11 79,3 456,5 17,0 0,105 

264d1/11 80,1 450,1 17,3 0,114 

264b1/11 80,1 463,7 13,4 0,097 

264a1/11 80,1 449,7 16,2 0,114 

 

7.2.3. Výrobce č.4 / odběr 2  

Hmotnostní vlhkost zkušebního vzorku při dodání do zkušební laboratoře   

Číslo vzorku 
Hmotnostní vlhkost při dodání  

do zkušební laboratoře  [%] 

268a1/11 13,0 

268b1/11 13,4 
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Ustálená sorpční hmotnostní vlhkost u23/80 

Číslo vzorku 
Ustálená sorpční hmotnostní vlhkost  

u23/80 [%] 

268a1/11 17,0 

268b1/11 17,4 

Součinitel tepelné vodivosti ve stavu definované vlhkosti a objemová hmotnost zkušebních 
vzorků v suchém stavu   

Číslo vzorku 
Průměrná 
tloušťka      
vzorku 

Objemová  
hmotnost  

v suchém stavu 

Průměrná  
zkušební vlhkost 

Součinitel tepelné 
vodivosti 

  [mm] [kg.m-3] [%hmot] [W/(m.K)] 

268a1/11 36,27 413,8 13,1 0,097 

268b1/11 36,03 411,2 13,4 0,104 

 

7.2.4. Výrobce č.4 / odběr 3  

Hmotnostní vlhkost zkušebního vzorku při dodání do zkušební laboratoře 

Číslo vzorku 
Hmotnostní vlhkost při dodání  

do zkušební laboratoře  [%] 

267c1/11 20,5 

267h1/11 18,8 

267k1/11 19,8 

267l1/11 18,8 

Ustálená sorpční hmotnostní vlhkost u23/80 

Číslo vzorku 
Ustálená sorpční hmotnostní vlhkost  

u23/80 [%] 

267c1/11 20,9 

267h1/11 17,5 

267k1/11 21,8 

267l1/11 21,4 
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Součinitel tepelné vodivosti ve stavu definované vlhkosti a objemová hmotnost zkušebních 
vzorků v suchém stavu   

Číslo vzorku 
Průměrná 

tloušťka vzorku 

Objemová  
hmotnost  

v suchém stavu 

Průměrná  
zkušební vlhkost 

Součinitel tepelné 
vodivosti 

  [mm] [kg.m-3] [%hmot] [W/(m.K)] 

267c1/11 36,12 455,1 20,4 0,113 

267h1/11 35,67 449,7 18,6 0,122 

267l1/11 36,07 415,3 18,7 0,118 

 

7.2.5. Souhrnné výsledky a vyhodnocení zkoušek rostlého dřeva masiv  SMRK  

Souhrnné výsledky v tabelární podobě jednotlivých stanovení a vyhodnocení zkoušky pro 
všechna stanovení uvádějí následující tabulky. Jednotlivé odběry jsou považovány za náhodné 
výběry. 

Hmotnostní vlhkost zkušebního vzorku při dodání do zkušební laboratoře 

Kód  
výrobce  

odběr č. Číslo vzorku 
Hmotnostní vlhkost při dodání  

do zkušební laboratoře  [%] 

2 01 340/10 10,5 

3 01 360/10 11,7 

4 1 264a1/11 12,3 

4 1 264b1/11 12,8 

4 1 264c1/11 12,8 

4 1 264d1/11 12,7 

4 2 268a1/11 13,0 

4 2 268b1/11 13,4 

4 3 267c1/11 20,5 

4 3 267h1/11 18,8 

4 3 267k1/11 19,8 

4 3 267l1/11 18,8 

Rozdíl ve vlhkostech dřeva je způsoben tím, že dřevo s nižší vlhkostí bylo dodáno předsušené 
jako „truhlářské“ z důvodu získání dřeva s nižší ustálenou vlhkostí.  
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Ustálená sorpční hmotnostní vlhkost u23/80 

Kód  
výrobce  

odběr č. Číslo vzorku 
Ustálená sorpční hmotnostní  

vlhkost  u23/80 [%] 

2 01 340/10 16,1 

3 01 360/10 15,7 

4 1 264a1/11 16,7 

4 1 264b1/11 16,6 

4 1 264c1/11 16,5 

4 1 264d1/11 16,7 

4 2 268a1/11 17,0 

4 2 268b1/11 17,4 

4 3 267c1/11 20,9 

4 3 267h1/11 17,5 

4 3 267k1/11 21,8 

4 3 267l1/11 21,4 

Výsledek zkoušky- průměrná hodnota 17,9 

Maximální hodnota 21,8 

Minimální hodnota 15,7 

Odhad směrodatné odchylky 2,18 

 

Součinitel tepelné vodivosti ve stavu definované vlhkosti a objemová hmotnost v suchém 
stavu masiv  SMRK  

Kód  
výrobce 

odběr č. 
Číslo vzorku 

 

Průměrná 
tloušťka vzorku

[mm] 

Objemová hmotnost 
v suchém stavu 

[kg/.m3] 

Průměrná  
zkušební vlhkost 

[%hmot] 

Součinitel tepelné
vodivosti 

[W/(m.K)] 

2 01 340/10 38,25 445 22,1 0,114 

4 1 264a1/11 80,1 449,7 11,4 0,109 

4 1 264b1/11 80,1 463,7 12,7 0,103 

4 1 264c1/11 79,3 456,5 17,0 0,105 

4 1 264d1/11 80,1 450,1 17,3 0,114 

4 1 264b1/11 80,1 463,7 13,4 0,097 

4 1 264a1/11 80,1 449,7 16,2 0,114 
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Kód  
výrobce 

odběr č. 
Číslo vzorku 

 

Průměrná 
tloušťka vzorku

[mm] 

Objemová hmotnost 
v suchém stavu 

[kg/.m3] 

Průměrná  
zkušební vlhkost 

[%hmot] 

Součinitel tepelné
vodivosti 

[W/(m.K)] 

4 2 268a1/11 36,27 413,8 13,1 0,097 

4 2 268b1/11 36,03 411,2 13,4 0,104 

4 3 267c1/11 36,12 455,1 20,4 0,113 

4 3 267h1/11 35,67 449,7 18,6 0,122 

4 3 267l1/11 36,07 415,3 18,7 0,118 

 

Vzhledem k tomu, že zkušební vzorky vykazovaly objemovou hmotnost v suchém stavu 
v rozmezí 50 kg/m3, byly naměřené výsledky statisticky v rámci jedné třídy. 

Byla tedy provedena regresní analýza v jedné třídě objemové hmotnosti a vynesena grafická 
závislost. Uvedený graf uvádí i rovnici regresní lineární závislosti s druhou mocninou kore-
lačního koeficientu. 

 



Stanovení charakteristických a návrhových vlastností tepelných a vlhkostních vlastností dřeva pro výrobu rámů výplní otvorů 

Přednormativní výzkum.                                               Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o 

 

VUPS_Stanoveni char.hodnot dreva_11-TN-02_pro-UNMZ.doc  37 / 41 

Průběh krajních hodnot dle ČSN 72 7014 ukazuje následující obrázek. 

Normové hodnotě vlhkosti 16 %  odpovídá návrhová hodnota 0,12 W/(m.K) 

 

7.3 Dřevo masiv - DUB  

Byla provedena informativní zkoušky jednoho zkušebního vzorku z rostlého dřeva z masivu z 
DUBU 

Hmotnostní vlhkost zkušebního vzorku při dodání do zkušební laboratoře 

Kód  
výrobce  

odběr č. Číslo vzorku 
Hmotnostní vlhkost při dodání  

do zkušební laboratoře  [%] 

2 03 342/10 11,46 

Ustálená sorpční hmotnostní vlhkost u23/80 

Kód  
výrobce  

odběr č. Číslo vzorku 
Ustálená sorpční hmotnostní 

vlhkost  u23/80 [%] 

2 03 342/10 14,9 
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Součinitel tepelné vodivosti ve stavu definované vlhkosti a objemová hmotnost v suchém 
stavu masiv  DUB  

Kód  
výrobce 

odběr č. 
Číslo 

vzorku 

Průměrná 
tloušťka      
vzorku 

Objemová hmotnost 
v suchém stavu 

Průměrná  
zkušební vlhkost  

Součinitel tepelné
vodivosti 

[mm] [kg/.m3] [%hmot] [W/(m.K)] 

1 02 341/10 39,9 665 19,8 0,177 

 

7.4 Dřevo masiv - MODŘÍN 

Byla provedena informativní zkoušky jednoho zkušebního vzorku z rostlého dřeva z masivu z 
MODŘÍNU 

Hmotnostní vlhkost zkušebního vzorku při dodání do zkušební laboratoře 

Kód  
výrobce  

odběr č. Číslo vzorku 
Hmotnostní vlhkost při dodání  

do zkušební laboratoře [%] 

3 05 359/10 12,5 

Ustálená sorpční hmotnostní vlhkost u23/80 

Kód  
výrobce  

odběr č. Číslo vzorku 
Ustálená sorpční hmotnostní 

vlhkost  u23/80 [%] 

3 05 359/10 14,9 

Součinitel tepelné vodivosti ve stavu definované vlhkosti a objemová hmotnost v suchém 
stavu, masiv MODŘÍN  

Kód  
výrobce 

odběr č. 
Číslo 

vzorku 

Průměrná 
tloušťka vzorku 

Objemová hmotnost 
v suchém stavu 

Průměrná  
zkušební vlhkost  

Součinitel tepelné
vodivosti 

[mm] [kg/.m3] [%hmot.] [W/(m.K)] 

1 02 359/10 42,85 568 22,4 0,163 

 

 



Stanovení charakteristických a návrhových vlastností tepelných a vlhkostních vlastností dřeva pro výrobu rámů výplní otvorů 

Přednormativní výzkum.                                               Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o 

 

VUPS_Stanoveni char.hodnot dreva_11-TN-02_pro-UNMZ.doc  39 / 41 

7.5 Dřevo masiv - BOROVICE 

Byla provedena informativní zkoušky jednoho zkušebního vzorku z rostlého dřeva z masivu z 
BOROVICE 

Hmotnostní vlhkost zkušebního vzorku při dodání do zkušební laboratoře 

Kód  
výrobce  

odběr č. Číslo vzorku 
Hmotnostní vlhkost při dodání  

do zkušební laboratoře  [%] 

2 02 341/10 10,0 

Ustálená sorpční hmotnostní vlhkost u23/80 

Kód  
výrobce  

odběr č. Číslo vzorku 
Ustálená sorpční hmotnostní 

vlhkost  u23/80 [%] 

2 02 341/10 15,4 

Součinitel tepelné vodivosti ve stavu definované vlhkosti a objemová hmotnost v suchém 
stavu, masiv BOROVICE  

Kód  
výrobce 

odběr č. 
Číslo 

vzorku 

Průměrná 
tloušťka vzorku 

Objemová hmotnost 
v suchém stavu 

Průměrná  
zkušební vlhkost  

Součinitel tepelné
vodivosti 

[mm] [kg/.m3] [%hmot.] [W/(m.K)] 

2 02 341/10 39,35 568 18,0 0,129 
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8 ZÁVĚR  

Výsledkem řešeného úkolu je provedení analýzy normové základny v oblasti návrhových 
hodnot tepelných vlastností masivního dřeva a  EUROHRANOLÚ pro výrobu výplní otvorů 
pro různé objemové hmotnosti i různé dřeviny.  

V návaznosti na ustanovení ČSN 73 0540-3 by charakteristická hodnota součinitele tepelné 
vodivosti měkkého dřeva a návrhová hodnota  (norma nerozlišuje mezi lepenými hranoly pro 
výrobu dřevěných výplní otvorů a konstrukčním dřevem) měla být odvozena pro hodnoty 

u23/80  ≈ 13 % hmot  
un = 19 % hmot 

Z uvedených experimentálních výsledků je zřejmé, že stanovená hodnota u23/80  (Euhranol 
smrk 16,7%,  masiv smrk 17,9 %) normovou charakteristickou hodnotu značně převyšuje, 
tedy že tato neodpovídá skutečnosti. Pro dřevo je třeba zřejmě stanovit ve smyslu ČSN 72 
7014 charakteristickou hmotností vlhkost pro jiné okrajové podmínky než 23/80, zřejmě se 
jeví vhodná hranice pro 23/60, jak naznačují analyzované normy a normovou hodnotu  un 
stanovit pro 16 % v návaznosti na mezní výrobní vlhkost  Euhranolů. 

Pro uvedené podmínky, tedy pro  u23/60 = 13 %  lze dovodit tyto hodnoty:  

Smrk hranol λk ≈  0,17 W/(m.K)  pro ρs = 530 kg/m3 (odhad, stanoveno v extrapolační oblasti) 

Smrk hranol  λk ≈ 0,12 W/(m.K)  pro ρs =  460 kg/m3 (odhad, stanoveno v extrapolační oblasti) 

Smrk hranol  λk = 0,11 W/(m.K)  pro ρs =  420 kg/m3 

Smrk masiv   λk = 0,11 W/(m.K)  pro ρs =  445 kg/m3, vyhodnoceno pro data do 13,4% 

Meranti hranol λk ≈ 0,12 W/(m.K)  pro ρs =  445 kg/m3  (odhad, stanoveno v extrapolační oblasti) 

kde hodnotu u23/60 = 13 %  je třeba ověřit experimentálně. 

a smluvní hodnotu  un = 16%  

Smrk hranol pro ρs = 530 kg/m3 nelze korektně stanovit z důvodu nesymetrického  rozdělení 
dat ve výběru vzhledem k hodnotě 16%. 

Smrk hranol  λv = 0,12 W/(m.K)  pro ρs = 460 kg/m3 (odhad, stanoveno v extrapolační oblasti) 

Smrk hranol  λv = 0,12 W/(m.K)  pro ρs = 420 kg/m3  

Smrk masiv   λv = 0,12 W/(m.K)  pro ρs = 445 kg/m3 

Meranti hranol λv ≈ 0,14 W/(m.K)  pro ρs = 445 kg/m3  (odhad, stanoveno v extrapolační oblasti) 

 

Tedy z analýzy normativní základny vyplývá, že v rámci plánované revize ČSN 73 0540-3 
bude třeba do revize normy promítnout ustanovení, jak norem platných pro dřevěné profily 
výplní otvorů, tak pro konstrukční dřevo a dle smluvních hodnot vlhkosti doplnit pole expe-
rimentálních dat o další stanovení. Další výsledky analýzy - viz. kapitola 4.12. 

Hlavní pozornost byla věnována smrku a maranty, jak masivu, tak EUROHRANOLU pro 
výrobu výplní otvorů. I přes násobně větší rozsah vzorkování než uvádí ČSN 73 0540-3 je 
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nehomogenita dřeva tak zatěžující rozptyl výsledků, že by bylo třeba vzorkování ještě násob-
ně navýšit.  

 

Zřejmě ojedinělé experimentální práce v oblasti a objektivizace tepelných vlastností dřeva, 
jak masivu, tak EUROHRANOLU pro výrobu výplní otvorů, prokázaly nutnost revize i čísel-
ných hodnot součinitele tepelné vodivosti, které neodpovídají hodnotám uvedených  v ČSN 
73 0540-3 – starých více než 47 let a zároveň prokázaly velký rozptyl hodnot tepelné vodi-
vosti na vlhkosti dřeva znamenající navýšení počtu měření nad normou stanovený počet.  

V rámci úkolu byly provedeny informativní zkoušky dalších dřevin, dubu, modřínu a borovi-
ce jak masivu tak EUROHRANOLU.  

 

Verze zprávy se zapracovanými podněty oponentů 

V Praze  dne  29.11 2011     
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