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zkušební metody pro testování požárních vlastností obvodových plášťů. Na základě získaných 

informací a statistik požárů byl zhodnocen současný stav požární bezpečnosti. 

 

Klíčová slova: 

tepelně izolační materiál, požární bezpečnost staveb, zateplování staveb 

 

 

Annotation 

 

VOJTĚCH, V. Thermal Insulation Materials in Curtain Walls of Buildings: bachelor thesis. 

Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2013, 45 p. 

 

This bachelor thesis is interested in the evaluation of properties of thermal insulation 

materials used in the curtain walls of buildings. First, the thesis summarizes the development 

of requirements for curtain walls of buildings and there are written requirements for thermal 

insulation of constructions according to their fire safety. The main part of the thesis is devoted 

to the thermal insulation materials, their characteristics, usage and their advantages and 

disadvantages. At the end, test methods for testing of fire characteristics of curtain wall are 

described. Based on the obtained information and statistics of fires there was evaluated the 

current state of the fire safety. 

 

Key words: 

thermal insulation material, fire safety of buildings, thermal insulation of buildings 



 

Obsah: 

  

1. Úvod ....................................................................................................................................... 7 

2. Rešerše .................................................................................................................................... 8 

3. Vývoj požadavků na obvodové pláště stavebních objektů ..................................................... 9 

4. Požadavky požární bezpečnosti na zateplování staveb ........................................................ 12 

4.1. Požadavky na konstrukce dodatečně zateplené ............................................................. 12 

4.2. Požadavky na zateplení novostaveb .............................................................................. 16 

4.3. Další požadavky požární bezpečnosti na zateplení staveb ............................................ 18 

5. Konstrukční systémy s tepelně izolačními materiály ........................................................... 19 

6. Tepelně izolační materiály.................................................................................................... 23 

6.1. Expandovaný pěnový polystyren ................................................................................... 26 

6.2. Extrudovaný polystyren ................................................................................................. 28 

6.3. Pěnový polyuretan ......................................................................................................... 28 

6.4. Minerální vlna ................................................................................................................ 28 

6.5. Materiály na bázi dřeva .................................................................................................. 30 

6.6. Celulóza ......................................................................................................................... 31 

6.7. Ovčí vlna ........................................................................................................................ 32 

6.8. Konopí ........................................................................................................................... 33 

6.9. Sláma ............................................................................................................................. 33 

6.10. Vakuová izolace ........................................................................................................... 34 

6.11.Perlit .............................................................................................................................. 34 

6.12. Liapor ........................................................................................................................... 34 

7. Zkušební metody pro testování požárních vlastností obvodových plášťů ........................... 35 

7.1. Zkoušky reakce na oheň obvodových plášťů ................................................................. 35 

7.2. Index šíření plamene po povrchu ................................................................................... 37 

7.3. Výhřevnost hořlavých látek ........................................................................................... 38 

8. Hodnocení současného stavu a návrh možné inovace .......................................................... 39 

9. Závěr ..................................................................................................................................... 41 

10. Použitá literatura ................................................................................................................. 42 

11. Seznam značek ................................................................................................................... 44 

12. Seznam příloh ..................................................................................................................... 45 

 

 



 7 

1. Úvod 

 

V současné době se stále více klade důraz na ekonomičnost staveb. Požadavky 

na stavby se z energetického a ekologického hlediska stále zvyšují, čímž dochází ke 

zvyšování nároků na úspornost staveb, tedy i na tepelně izolační vlastnosti používaných 

materiálů. Zároveň je zateplování objektů podporováno státními a evropskými dotacemi, což 

v dnešní době způsobuje nebývalý rozmach v oblasti zateplování staveb.  

V posledních letech došlo v tomto odvětví ke značnému posunu co se týče nových 

tepelně izolačních materiálů a konstrukčních technologií. Na tento rozvoj reagovaly normy 

vztahující se k požární bezpečnosti staveb. Pomocí zkušebních laboratorních metod a 

zkušeností se šířením požáru byly upraveny a doplněny požadavky na používané tepelně 

izolační materiály i konstrukce.  

 

V této práci se věnuji charakteristice jednotlivých tepelně izolačních materiálů, které 

jsou určeny pro zateplování obvodových plášťů stavebních objektů, a konstrukčním 

zateplovacím systémům. V úvodu práce je zpracován vývoj požadavků na obvodové pláště 

stavebních objektů a současné požadavky na požární bezpečnost staveb převážně 

dle ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení. Největší pozornost je 

věnována vlastnostem a vhodnosti použití jednotlivých tepelně izolačních materiálů, jejich 

výhodám a nevýhodám a jejich parametrům v souvislosti s reakcí na oheň. V práci jsou 

uvedeny nejdůležitější zkoušky materiálů pro jejich zařazení do tříd dle reakce na oheň a 

pro zjištění šíření plamene po povrchu daného materiálu. V závěru práce jsou zhodnoceny 

současné požadavky požární bezpečnosti staveb v souvislosti s požáry zateplených fasád 

vzniklými v letech 2008 - 2011, jejichž dokumentace je k práci přiložena v Příloze A. 

Na základě získaných poznatků o této problematice jsou zmíněny možné inovace v oblasti 

požární bezpečnosti staveb a jejich předpisů. Dále je uveden možný vývoj technologií 

v oblasti tepelně izolačních materiálů a konstrukčního provádění. 
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2. Rešerše 

 

Cílem této bakalářské práce bylo získat přehled v oblasti tepelně izolačních materiálů 

použitých v obvodových pláštích stavebních objektů. Dále se práce měla zabývat požadavky 

na požární bezpečnost staveb a zkouškami na hořlavost stavebních konstrukcí. K práci mi 

byly poskytnuty statistiky o požárech zateplených stěn.  

Jako zdroje literatury při zpracovávání tepelně izolačních materiálů mi posloužily 

knižní publikace a zejména internetové stránky, které se zabývají jednotlivými druhy 

zateplování staveb. Při hodnocení požadavků na požární bezpečnost staveb a zkoušek 

hořlavosti materiálu jsem čerpal především z českých technických norem (ČSN).  

 

ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 

V této normě jsou stanoveny požadavky na požární klasifikaci stavebních výrobků a 

konstrukce staveb. Kapitola 3 této normy se zabývá tříděním stavebních výrobků 

a konstrukčních částí a mimo jiné jsou zde stanoveny požadavky na tepelně izolační systémy. 

Norma byla v květnu 2012 novelizována změnou Z1, kterou byly požadavky upraveny a 

doplněny.  

 

ŠUBRT, Roman. Tepelné izolace v otázkách a odpovědích. 2. vydání. Praha: 

BEN - technická literatura, 2008. 159 s. ISBN 978-80-7300-234-3.  

Kniha je sepsána formou nejčastějších otázek a odpovědí z oblasti tepelných izolací. 

Publikace zahrnuje poměrně rozsáhlou problematiku rozdělenou do několika okruhů, z nichž 

pro mé účely byly nejpodstatnější především kapitoly zabývající se zateplováním stěn, druhy 

tepelných izolací a výpočtovými postupy. Kniha je určena pro laickou veřejnost, ale také 

pro odborníky z oblasti projektantství či energetického poradenství.  

 

ASB-portal [online]. 2013 [cit. 2013-03-13]. Dostupné z WWW: <http://www.asb-

portal.cz/>. 

Tyto internetové stránky se věnují architektuře, stavebnictví a byznysu a v široké míře se 

zabývají publikováním článků mimo jiné o tepelně izolačních materiálech. Z těchto stránek 

byly zpracovány vlastnosti jednotlivých tepelně izolačních materiálů včetně obrázkové 

dokumentace.  
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3. Vývoj požadavků na obvodové pláště stavebních objektů 

 

Vývoj požadavků na obvodové pláště sahá až do roku 1782, kdy František II. vydal 

Požární řády. Tento předpis zakazoval v obydlených aglomeracích výstavbu dřevostaveb, aby 

bylo odstraněno vysoké riziko požárů. V době Rakouska-Uherska byl vydán Stavební řád, 

který stanovoval šířku cihlové nosné zdi. Byla vyžadována šířka 45 cm + 7,5 cm za každé 

patro. Z tohoto požadavku na šířku stěny vycházely naše první normy na tepelné izolace a 

až do roku 1979 byly stěny postavené podle rakousko-uherského stavebního řádu z hlediska 

tepelné izolace vyhovující. Požadavky na tepelnou izolaci obvodových plášťů však od té doby 

několikanásobně vzrostly (viz Graf 1), což podporovalo technologický rozvoj v tomto 

odvětví [17]. 

 

Graf 1: Vývoj požadavků na tepelný odpor konstrukce (vlevo) a součinitel prostupu tepla 

konstrukce (vpravo) od roku 1962 [zpracováno dle 5, 12]. 
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Pozn.: V současné době jsou také doporučeny hodnoty na součinitel prostupu tepla 

pro pasivní budovy U = 0,18 až 0,12 W·m
-2

·K
-1

 [5]. 

 

Po druhé světové válce byla vydána technická norma ČSN 73 0760:1954 - Požární 

předpisy pro výstavbu průmyslových závodů a sídlišť. V této normě byly objekty hodnoceny 

podle tzv. stupně bezpečnosti proti ohni, kterých bylo uváděno celkem pět. Hodnocení bralo 

v úvahu kategorii výroby a počet podlaží. Konstrukce využívané pro stavbu těchto objektů 

pak byly vybírány na základě daných stupňů bezpečnosti proti ohni, přičemž platilo, že 

čím nižší byl stupeň bezpečnosti, tím větší byly požadavky na použitou konstrukci. 



 10 

Pro představu toho, co bylo obsahem normy, lze zmínit např. klasifikaci stavebních hmot, 

stanovení požadavků na provedení konstrukčních prvků či únikové cesty. V roce 1959 došlo 

k novelizaci a zpřesnění normy a zároveň byla vydána norma ČSN 73 0761 - Požární předpisy 

pro výstavbu zemědělských závodů a objektů [13]. 

Díky negativním zkušenostem se vznikem požárů byly v roce 1967 vydány požární 

předpisy pro projektování výškových budov pro bydlení vyšších než 30 m. V důsledku 

rozvoje průmyslového i zemědělského průmyslu a také technologického pokroku docházelo 

ale k problémům v oblasti požární bezpečnosti a musely tak být zpracovány nové normy a 

předpisy [13]. 

Počátek stanovení požadavků na obvodové pláště vícepodlažních stavebních objektů 

v České republice je spojen s počátkem platnosti kodexu českých technických norem v oblasti 

požární ochrany. Konstrukce obvodových stěn se navrhují tak, aby se po povrchu těchto 

konstrukcí nemohl šířit požár. Již v prvním vydání technické normy ČSN 73 0802 Požární 

bezpečnost staveb - společná ustanovení z roku 1975 jsou definovány požární pásy  

jako součást obvodových  stěn,  které jsou provedené z nehořlavých hmot bez požárně 

otevřených ploch a s požadovanou požární odolností. Požární pásy jsou navrhovány 

jako vodorovné a svislé a jsou řešeny u objektů o výšce h > 9 m [13]. 

Začátkem devadesátých letech minulého století došlo k prudkému rozvoji stavebnictví. 

Zároveň se však začaly zvyšovat ceny energií a to vyvolalo požadavky na jejich úspory. Proto 

začaly nastupovat nové technologie ve stavebnictví. Začal se rozvíjet dovoz nových výrobků a 

zároveň se na domácím trhu začaly objevovat noví výrobci, nové způsoby úspor energií 

a materiály nových vlastností. Na nově navrhované konstrukce reagovali i tvůrci technických 

předpisů a v oblasti požární ochrany byla provedena novela technických norem. 

Do technických norem byl zaveden pojem dodatečného zateplení staveb. Na konstrukce 

dodatečného zateplení obvodových stěn, které tvořily požární pásy, byly kladeny nové 

požadavky. Musely být alespoň z těžce hořlavých hmot (C1 dle ČSN 73 0862 - Stanovení 

stupně hořlavosti stavebních hmot z roku 1980) s povrchovou úpravou vykazující index šíření 

plamene po povrchu is = 0 mm·min
-1

 (is dle ČSN 73 0863 - Požárně technické vlastnosti 

hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot z roku 1991) [13]. 

V polovině devadesátých let reagovali tvůrci technických norem na nové výrobky 

ve stavebnictví a s ohledem na vyhodnocení zkušeností z praxe provedli další novelu 

technických předpisů ČSN 73 0802 Požární odolnost staveb - nevýrobní objekty 

a ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - výrobní objekty. Konstrukce dodatečného 

zateplení obvodových stěn objektů, včetně požárních pásů a částí obvodových stěn 
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zasahujících do požárně nebezpečného prostoru, se začaly hodnotit ve dvou výškových 

polohách. U požárních úseků s výškovou polohou hp ≤ 22,5 m byly na dodatečné zateplení 

obvodových stěn předepsány materiály z těžce hořlavých hmot (C1 dle ČSN 73 0862). 

U požárních úseků s výškovou polohou hp > 22,5 m byly pro tyto konstrukce předepsány 

materiály z nesnadno hořlavých hmot (B dle ČSN 73 0862) s povrchovou vrstvou s indexem 

šíření plamene po povrchu is = 0 mm·min
-1

 (is dle ČSN 73 0863) [13]. 

Aktuálně se dodatečné zateplení obvodových stěn hodnotí dle výše uvedených norem 

v návaznosti na ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení.  

V dnešní době dochází ke zvyšování nároků na tepelné izolace používané 

ve stavebnictví, zvyšuje se jejich kvalita a rozšiřuje se nabídka materiálů. Z důvodu úspory 

energií je zateplování staveb podporováno státními dotacemi v návaznosti na legislativu 

Evropské unie, proto v dnešní době dosahuje zateplování obvodových plášťů staveb 

nebývalého rozmachu. 
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4. Požadavky požární bezpečnosti na zateplování staveb 

 

V současné době je u obytných, výrobních i skladovacích objektů kladen požadavek 

na zdokonalení tepelně izolační vlastností staveb. Stále častěji se při výstavbě novostaveb 

či dodatečném zateplení používají tepelně izolační materiály, jejichž aplikace může 

představovat určité riziko spojené se vznikem a s rozšířením případného požáru. Požadavky 

technických předpisů požární bezpečnosti mají za cíl toto riziko minimalizovat. Pro stanovení 

požadavků na požární bezpečnost staveb se využívá zkušebních metod, kterými zjišťujeme, 

jak testované materiály reagují při vystavení ohni [14]. 

Vnější tepelně izolační systémy jsou nejčastěji vystaveny působení požáru v těchto 

případech: 

 plameny a horké plyny vystupují z interiéru okenními otvory 

 požár v blízkosti objektu (např. hořící popelnice, automobil) 

 požár sousedního objektu [14] 

 

4.1. Požadavky na konstrukce dodatečně zateplené 

Požadavky na konstrukce, které jsou dodatečně zateplené tepelnými izolacemi, jsou 

stanovené v normě ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení. Tato 

norma také uvádí, co lze považovat za změnu stávající stavby. Jde především o panelové 

bytové objekty a budovy, u kterých proběhla kolaudace do konce roku 2000. Norma klade 

požadavky na konstrukci jako na ucelený výrobek. Pod pojmem konstrukce tedy rozumíme 

všechny části konstrukčního systému tj. tepelnou izolaci, nosné rošty, kotvící a upevňovací 

prvky, povrchovou vrstvu, případně jiné použité součásti [7, 14]. 

Konstrukce musí splňovat dané parametry (viz Tab. 1): 

 na konstrukci u objektů s požární výškou h ≤ 12,0 m nejsou uloženy žádné 

požadavky, ale doporučuje se postupovat obdobně jako při požární výšce objektu 

nad 12 m 

 konstrukce kontaktně spojená se zateplovanou stěnou s výškovou polohou 

hp ≤ 22,5 m musí splňovat v celé výšce objektu stejný zateplovací systém s třídou 

reakce na oheň B a zároveň použitý izolační materiál musí být minimálně třídy 

reakce na oheň E 
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 konstrukce nekontaktně spojená (obsahující dutiny a umožňující svislé proudění 

plynů) se zateplovanou stěnou s výškovou polohou hp ≤ 22,5 m musí splňovat 

třídu reakce na oheň A1 nebo A2 v celé výšce objektu 

 konstrukce s výškovou polohou  hp > 22,5 m musí být kontaktně spojená se 

zateplovanou stěnou a musí splňovat třídu reakce na oheň A1 nebo A2 

 povrchová vrstva u objektů s požární výškou h > 12 m musí vykazovat index šíření 

plamene po povrchu is = 0 mm·min
-1

 v celé výšce objektu [7] 

 

Pozn.: Pokud jsou obvodové stěny stávajících objektů dodatečně zatepleny tímto 

způsobem, splňují požadavky na požární pásy a mohou být umístěny v požárně nebezpečném 

prostoru [14]. 

 

Tab. 1: Požadavky na dodatečné zateplení [zpracováno dle 7, 14]. 

Požární 

výška 

objektu 

Výšková poloha 

konstrukce 

tepelné izolace 

Požadavky na tepelně izolační systém 

h ≤ 12,0 m - 
bez požadavků, ale doporučuje se postupovat jako 

při požární výšce objektu nad 12 m do 22,5 m 

 

 

 

 

h > 12,0 m 

 

 

 

 

do 22,5 m 

kontaktní spojení 

třída reakce na oheň B (izolace alespoň E) 

povrchová vrstva is = 0 mm·min
-1

 

musí vyhovět ISO 13785-1 (15 minut, šíření 

plamene do 0,5 m) 

nekontaktní spojení 

třída reakce na oheň A1 nebo A2 

povrchová vrstva is = 0 mm·min
-1 

nad 22,5 m 
třída reakce na oheň A1 nebo A2 

povrchová vrstva is= 0 mm·min
-1 

    

Pozn.: Dodatečné tepelné izolace při výšce hp ≤ 22,5 m mohou být provedeny až 

do výšky stropní konstrukce, která odpovídá této výšce [7]. 
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Požadavky na založení zateplovacího systému 

Při zakládání tepelné izolace je nutné dbát na kvalitní provedení, které by při požáru 

v suterénu nebo u paty budovy zamezovalo rozšíření požáru po vnější fasádě. Založení 

zateplovacího systému může být provedeno jednou z následujících metod: 

 založení umístěné pod okolním terénem, kdy povrchová vrstva vykazuje index 

šíření plamene po povrchu is = 0 mm·min
-1

 (Obr. 1a) 

 založení umístěné nad terénem při použití horizontálního pásu tepelné izolace 

o výšce 0,5 m  a třídou reakce na oheň A1 nebo A2 (Obr. 1b)  

 založení umístěné nad terénem při opatření spodní hrany tepelné izolace výrobkem 

třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (např. kovová lišta tloušťky 0,8 mm) a 

při splnění zkoušky podle ISO 17385-1 (International Organization 

for Strandardization) s výkonem 50 kW, kdy nedojde k šíření plamene 

(Obr. 1c) [7] 

 

 

Obr. 1: Založení zateplovacího systému a) založení pod terénem, b) založení nad terénem při 

použití horizontálního pásu tepelné izolace s třídou reakce na oheň A1 nebo A2, c) založení 

nad terénem při použití výrobku třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a splnění zkoušky 

dle ISO 17385-1 [zpracováno dle 18]. 
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Požadavky na řešení okenních otvorů 

U dodatečného zateplování jsou dále kladeny požadavky na ostění a nadpraží 

okenních otvorů ve všech výškových polohách u objektů s požární výškou objektu h > 12 m. 

Výjimkou jsou pouze okna z chráněných únikových cest, u kterých není riziko výtoku 

horkých plynů z vnitřního prostoru [7, 14]. 

Okenní otvory musí splňovat jeden z následujících požadavků: 

 ostění a nadpraží jednotlivých okenních otvorů jsou provedeny tak, aby 

při zkoušce podle ISO 13785-1 nedošlo k šíření plamene 

 nad nadpražím okenního otvoru probíhá horizontální pás tepelné izolace třídy 

reakce na oheň A1 nebo A2 o výšce min. 0,5 m a začínající ve vzdálenosti max. 

15 cm nad stávajícím nadpražím, přičemž tento horizontální pás: 

a) probíhá spojitě nad všemi okny obvodové stěny (Obr. 2a) 

b) je nad jednotlivými okny a přesahuje hranu ostění o 1,5 m (Obr. 2b) [7] 

 

Obr. 2: Horizontální pás z tepelné izolace třídy reakce na oheň A1 nebo A2 u objektů 

s požární výškou objektu h > 12 m a) probíhající spojitě nad všemi okny, b) nad jednotlivými 

okny s přesahem hrany ostění o 1,5 m [zpracováno dle 7, 18]. 

 

Pozn.: Výška horizontálního pásu může být menší než 0,5 m, jen když je zkouškou 

podle ISO 13785-1 prokázáno, že nedojde k šíření plamene [7]. 
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4.2. Požadavky na zateplení novostaveb 

Na novostavby a stavby zkolaudované po roce 2000 jsou kladeny přísnější požadavky 

než na dodatečně zateplované objekty. Konstrukční systémy stavebních objektů se třídí podle 

použitých konstrukčních částí na nehořlavé, smíšené a hořlavé. Tyto konstrukční části použité 

v požárně dělících a nosných konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu, jsou podle 

použitých materiálů rozděleny na druhy DP1, DP2 a DP3 [7, 14]. 

Při  použití zateplovacího systému třídy reakce na oheň A1 nebo A2 nedojde ke změně 

konstrukční části a tudíž se nezmění konstrukční systém [7, 14]. 

Aby obvodové stěny mohly být zatříděny jako konstrukční části druhu DP1, musí 

konstrukce zateplení splňovat následující parametry (viz Tab. 2): 

 konstrukce zateplení u objektů s požární výškou h ≤ 12,0 m  

 musí být třídy reakce na oheň B a zároveň použitý izolační materiál musí být 

minimálně třídy reakce na oheň E 

 musí být splněn požadavek na třídu reakce na oheň A1 nebo A2 u požárních 

pásů mezi objekty 

 index šíření plamene po povrchu  is = 0 mm·min
-1

  

 konstrukce musí být kontaktně spojená ze zateplovanou stěnou 

 konstrukce zateplení u objektů s požární výškou 12,0 m < h ≤ 30,0 m 

 do úrovně 12 m jsou požadavky stejné jako u objektů s požární výškou 

do 12 m  

 index šíření plamene po povrchu  is = 0 mm·min
-1

  

 dále musí být splněn jeden z následujících požadavků: 

a) vnější části obvodových stěn do úrovně 22,5 m mohou být z výrobků třídy 

reakce na oheň B, tato stěna musí mít založení pod terénem, nesmí být 

v požárně nebezpečném prostoru a pokud jsou v obvodové stěně otvory (okna), 

musí být požární úseky vybaveny stabilním hasícím zařízením (SHZ) 

b) nad 12 m musejí být obvodové stěny DP1 – tepelné izolace třídy reakce 

na oheň A1 nebo A2  

c) pokud není splněn požadavek na instalaci SHZ v bodě a), nebo obvodová stěna 

přesahuje výšku 22,5 m, nebo je zateplovací systém založen nad terénem musí 

být zkouškou podle ISO 13785-1 prokázáno, že v době do 30 min. nedojde 

k šíření plamene po vnějším povrchu přes úroveň 0,5 m od spodní hrany 

zkušebního vzorku  
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 konstrukce zateplení u objektů s požární výškou  h > 30,0 m 

 v celé výšce objektu musejí být tepelné izolace třídy reakce na oheň A1 

popř. A2, nebo musí být zkouškou podle ISO 13785-1 prokázáno, že v době 

do 30 min nedojde k šíření plamene po vnějším povrchu přes úroveň 0,5 m 

od spodní hrany zkušebního vzorku [7] 

 

Tab. 2: Požadavky na zateplení novostaveb [zpracováno dle 7, 14].  

Požární výška 

objektu 

Výšková poloha 

konstrukce 

tepelné izolace 

Požadavky na tepelně izolační systém 

 

h ≤ 12,0 m 

 

po úroveň stropu 

kontaktní spojení 

třída reakce na oheň B (izolace alespoň E) 

požární pásy A1 nebo A2 

povrchová vrstva is = 0 mm·min
-1

 

 

 

 

 

 

12,0 m < h ≤ 30,0 m 

 

do 12,0 m 

kontaktní spojení 

třída reakce na oheň B (izolace alespoň E) 

požární pásy A1 nebo A2 

povrchová vrstva is = 0 mm·min
-1

  

 

 

objekt požární 

výšky do 22,5 m 

izolace třídy reakce na oheň alespoň B 

nesmí být v požárně nebezpečném prostoru 

povrchová vrstva is = 0 mm·min
-1

 

SHZ pokud jsou v obvodové stěně otvory (okna) 

musí vyhovět ISO 13785-1 (30 minut) nebo 

tepelná izolace třída reakce na oheň A1 nebo A2 

nad 22,5 m 
musí vyhovět ISO 13785-1 (30 minut) nebo 

tepelná izolace třída reakce na oheň A1 nebo A2 

h > 30,0 m 
v celé výšce 

konstrukce 

musí vyhovět ISO 13785-1 (30 minut) nebo 

tepelná izolace třída reakce na oheň A1 nebo A2 
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4.3. Další požadavky požární bezpečnosti na zateplení staveb 

 

a) Opatření proti ohrožení evakuovaných osob 

U objektů s výškou h ≥ 12 m, které mají jediný východ na volné prostranství, musí být 

nad východem osazeny stříšky zhotovené z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2. 

Hloubka vyložení těchto stříšek musí být alespoň 1,5 m od obvodové stěny a šířka musí být 

1,5krát větší než šířka východových dveří. Současně musí být obvodová stěna pod stříškami 

zateplena pouze výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 [7]. 

Pokud z architektonických nebo jiných důvodů není možné tyto stříšky realizovat, 

musí být obvodová stěna nad východovými dveřmi z objektu zateplena materiály třídy reakce 

na oheň A1 nebo A2 a to v celé výšce objektu. Šířka tohoto pásu musí být z obou stran o 1 m 

širší než jsou východové dveře [7]. 

Pokud jsou z objektu provedeny alespoň dva východy na různé strany objektu, nemusí 

být stříšky a požadavky na použité materiály dodrženy [7]. 

 

b) Požadavky na zateplení horizontálních konstrukcí 

Vodorovné konstrukce (např. římsy, balkony, předsazené stropní konstrukce) musí být 

ze spodní strany zatepleny výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 bez ohledu na výšku 

objektu [7]. 
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5. Konstrukční systémy s tepelně izolačními materiály 

 

Jako konstrukční systémy se nejčastěji používají kontaktní zateplovací systémy, 

kterými se zejména zateplují panelové domy. U rodinných domů se můžeme setkat 

s provětrávanými nekontaktními systémy, které jsou vhodné zvláště při zateplení dřevostaveb. 

V situacích, kdy není možné volit z výše zmíněných zateplovacích systémů, je možné 

obvodovou stěnu zateplit z interiérové strany, s čímž jsou spojeny určité nevýhody. Jednotlivé 

zateplovací systémy jsou spjaty s konkrétními typy staveb.    

 

a) Kontaktní zateplovací systémy 

Kontaktní zateplovací systém je u nás nejrozšířenějším konstrukčním řešením. Tento 

systém vytváří celek, který je složený z jednotlivých vrstev (Obr. 3). Tepelná izolace slouží 

jako nosný prvek pro povrchovou vrstvu, která je většinou tvořena vnějšími omítkami nebo 

lepenými obklady. Izolace u kontaktního zateplovacího systému se nejčastěji aplikuje v jedné 

vrstvě. Při tomto provedení jsou nejčastějšími materiály expandovaný polystyren nebo 

minerální vlna s tenkovrstvou vnější omítkou [11]. 

Nevýhodou kontaktních zateplovacích systémů je hrozící riziko kondenzace vlhkosti 

v konstrukci, které je způsobeno vysokým difúzním odporem lepidel a vnějších omítek [11]. 

 

 

Obr. 3: Vrstvy kontaktního zateplovacího systému [zpracováno dle 11]. 
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b)  Provětrávané nekontaktní systémy  

U provětrávaných zateplovacích systémů je vytvořen dodatečný obvodový plášť 

s fasádním obkladem, který je oddělený provětrávací mezerou o minimální šířce 40 mm 

od tepelně izolační vrstvy. Tepelná izolace je vložena mezi nosné prvky roštu, který je 

nejčastěji proveden ze dřeva. Tento rošt je připevněn k nosné části zdiva a pro zamezení 

vzniku tepelných mostů je vhodné rošty provádět s několikanásobným překřížením. Dále je 

v konstrukci použita difúzně otevřená deska či fólie, sloužící jako pojistná hydroizolace. 

Tato pojistná hydroizolace zabraňuje zatečení vody do izolace a brání vniknutí vlhkosti 

z proudícího vzduchu v provětrávací mezeře. Skladba jednotlivých vrstev je znázorněna 

na Obr. 4 [11]. 

Nejčastěji používaným materiálem u provětrávaných zateplovacích systémů je 

vláknitá tepelná izolace, která z obvodové stěny dobře propouští vodní páry do provětrávané 

mezery a tím zamezuje kondenzaci těchto vodních par na povrchu zateplované konstrukce 

(např. minerální vlna) [11]. 

 

 

Obr. 4: Vrstvy provětrávaného zateplovacího systému [zpracováno dle 11]. 

 

c) Vnitřní zateplení 

Tento způsob zateplení, kdy se izolace umisťuje na stěnu ze strany interiéru, se 

využívá v případech rekonstrukcí budov, u kterých je fasáda vyzdobena štuky nebo režným 

zdivem. V takovém případě vnější zateplení není vhodné. Výpočty a zkušenosti ukázaly, že 

z ekonomického i energetického hlediska se nevyplatí používat k vnitřnímu zateplení vrstva 

izolace silnější než 120 mm. Jsou zde totiž velmi výrazné efekty tepelných mostů v místech, 
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kde se stropní a stěnové konstrukce stýkají s obvodovým pláštěm budovy. Pro omezení těchto 

tepelných mostů je možné u stropů a podlah použít náběhové klíny, které však v interiéru 

nepůsobí esteticky [11]. 

Hlavní nevýhodou vnitřního zateplení je možné kondenzování vzdušné vlhkosti 

v místě styku izolace a chladné stěny. Je zde proto nutné zhotovit dokonale parotěsnou vrstvu, 

aby vlhkost k chladné stěně nepronikla. Vzdušná vlhkost a její kondenzace je u vnitřního 

zateplení složitou problematikou a je nutné důsledně posoudit tepelně vlhkostní chování 

konstrukce (např. vliv na dřevěné prvky v konstrukci) [11]. 

 

d) Ostatní tepelně izolační systémy 

Systém ztraceného bednění 

V současnosti se tento systém těší rostoucí oblibě. Jednotlivé prefabrikované tvarovky, 

které jsou vyrobeny ze štěpkocementu (viz Obr. 5 vlevo) nebo expandovaného pěnového 

polystyrenu s přídavkem grafitu (tzv. šedý polystyren), vytváří po sestavení bednění pro litý 

beton, který tvoří nosnou část stěny. Systém výstavby je znázorněn na Obr. 5 vpravo. Tyto 

bloky dosahují součinitele tepelné vodivosti λ = 0,032 W·m
-1

·K
-1

 a po vyplnění betonem má 

stěna o šířce 450 mm součinitel prostupu tepla  U = 0,1 W·m
-2

·K
-1

. Systém prefabrikovaných 

tvarovek zaručuje po sestavení perfektní návaznost jednotlivých dílů a celistvou tepelně 

izolační obálku. Další výhodou tohoto systému je rychlost výstavby a systémové řešení 

konstrukčních detailů bez vzniku tepelných mostů [11, 18]. 

 

  

Obr. 5: Štěpkocementová tvarovka Durisol – DSs 37,5/12 (vlevo) a systém výstavby obvodové 

stěny (vpravo) [18]. 
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Tepelné izolace dřevostaveb 

Dřevostavby stavěné v dnešní době jsou pro konstrukci svých stěn přímo určené 

k vložení tepelné izolace mezi dřevěné nosníky, které tvoří vnitřní a vnější část stěny. 

Vhodnými materiály k zateplení těchto stěn jsou izolace na bázi minerálních či skelných 

vláken, nebo přírodních látek jako jsou dřevovláknité desky, foukaná celulóza, desky z konopí 

či lnu [11]. 

U dřevostaveb je možné zvolit jak provětrávaný zateplovací systém, kdy je souvrství 

doplněno o provětrávanou mezeru, tak systém kontaktní, kde je vnější strana zhotovena 

např. z dřevovláknité desky s vyšší objemovou hmotností [11]. 

Životnost a funkčnost konstrukce je nejvíce ovlivněna kvalitní vzduchotěsnou vrstvou 

a odborně provedenou výstavbou bez tepelných mostů. Možné je zvolit i difuzně otevřenou 

konstrukci stěny, kdy se na vnitřní straně stěny místo parotěsné fólie volí tzv. parobrzdný 

materiál. Mezi takový materiál řadíme např. OSB desky, které propouštějí vodní páry 

do konstrukce jen částečně. V tomto případě je nutné, aby se difuzní odpor jednotlivých 

vrstev materiálů směrem k vnější straně stěny zmenšoval a bylo tak umožněno odpařování 

vlhkosti do exteriéru [11]. 

 

Tepelně izolační omítky 

Jednou z dalších možností jak zlepšit tepelně izolační vlastnosti stavby je použití 

speciálních druhů omítek. Jde o tzv. jádrové omítky, které se na fasádu nanášejí ve více 

vrstvách a jejich výsledná šířka je větší než u běžných omítek. Jsou obohaceny látkami, jako 

je perlit nebo polystyren, čímž je docíleno lepších tepelně izolačních vlastností. 

Tímto samotným omítnutím se však nedosáhne výrazného zateplení objektu a používá se tedy 

v kombinaci s jiným zateplovacím systémem  [18]. 
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6. Tepelně izolační materiály 

 

V současné době se na trhu vyskytuje široká škála tepelně izolačních materiálů. Každý 

z těchto materiálů nabízí zákazníkovi své specifické vlastnosti, a proto je důležité vhodně 

volit materiál v kombinaci se zateplovacím systémem a druhem stavby.  

Tepelně izolační materiály můžeme rozdělit do několika základních skupin. Mezi 

anorganické materiály řadíme např. minerální vlnu, sklo, skelnou vatu, perlit či vermikulit. 

Mezi organické materiály lze zařadit především celulózu, dřevovláknité desky, vlnu, korek, 

konopí, len či slámu a dále pak syntetické polymery (polystyren, polyuretan) [10]. 

 

U materiálů určených pro tepelnou izolaci sledujeme především tyto vlastnosti:  

a) součinitel tepelné vodivosti λ 

Jde o jeden z nejdůležitějších parametrů při posuzování tepelně izolačních materiálů, 

jelikož udává schopnost materiálu vést teplo. Součinitel tepelné vodivosti λ [W·m
-1

·K
-1

] je 

definován jako množství tepla, které musí za jednotku času projít tělesem, aby na jednotkovou 

délku byl jednotkový spád, přičemž se předpokládá šíření tepla pouze v jednom směru. 

Čím nižší je jeho hodnota, tím lepší jsou tepelně izolační vlastnosti daného materiálu. 

Hodnota součinitele tepelné vodivosti se zjišťuje experimentálně dle ČSN 72 7306 - 

Stanovení součinitele tepelné vodivosti stavebních materiálů a výrobků [4, 17, 18]. 

Součinitel tepelné vodivosti jednotlivých materiálů λi slouží pro výpočet tepelného 

odporu konstrukce R [m
2
·K·W

-1
], který vypočteme z jednotlivých šířek použitých materiálu 

di [m]:  12  WKm
d

R
i

i


 s připočtením součinitelů tepla na vnitřní a vnější straně. 

Čím je tepelný odpor vyšší, tím méně tepla konstrukcí uniká. Dále je možné vypočíst 

součinitel prostupu tepla konstrukce U [W·m
-2

·K
-1

], jako převrácenou hodnotu tepelného 

odporu 
R

U
1

 . Součinitel prostupu tepla udává, kolik energie protéká přes 1 m
2
 konstrukce 

při rozdílu teplot 1 K. Výpočty tepelných ztrát a požadavky na součinitel prostupu tepla 

u jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny v ČSN EN ISO 13 789 - Tepelné chování budov - 

Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda a ČSN 73 0540-2 - 

Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky [2, 15, 17]. 
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b) tepelná akumulace 

Vyjadřuje schopnost materiálu přijímat, zadržovat a postupně vydávat teplo. 

Tato vlastnost lze nejlépe vyjádřit za pomoci tepelné kapacity vztažené na jednotku objemu 

materiálu, kdy hodnota měrné tepelné kapacity c [J·K
-1

·kg
-1

] vyjadřuje, kolik tepla musí 

přijmout 1 kg materiálu, aby zvýšil svou teplotu o ΔT = 1 K. Množství tepla udává vztah 

Q = c·m·ΔT. Jde tedy o vlastnost materiálu, která umožňuje akumulovat určité množství tepla, 

které při poklesu teploty v interiéru bude zpětně vydávat. Vysoká hodnota tepelné akumulace 

u izolačních materiálů tedy způsobuje určitý fázový posun při vyrovnávání teplot, nebo-li 

zpožďuje nárůst či pokles teplot v interiéru při změnách v exteriéru [18]. 

Pro názornost je možné porovnat tepelnou akumulaci konopí, která je oproti 

pěnovému polystyrenu o 26 % větší [18, 19]. 

 

c) faktor difuzního odporu μ 

Faktor difuzního odporu vyjadřuje relativní schopnost materiálu propouštět vodní 

páry. Tato bezrozměrná veličina je dána poměrem difuzního odporu materiálu a difuzního 

odporu vrstvy vzduchu o stejné tloušťce, přičemž pro vzduch je stanoven faktor difuzního 

odporu μ = 1. S rostoucí hodnotou difuzního odporu roste neschopnost materiálu vodní páry 

propouštět. Z toho důvodu je při skladbě obvodových stěn nutné dbát na to, aby se 

u použitých materiálů faktor difuzního odporu směrem k exteriéru snižoval a nemohlo 

tak dojít ke kondenzaci vodních par uvnitř stěny [10, 17]. 

Jako příklad lze uvést faktor difuzního odporu pěnového polystyrenu, který se 

pohybuje v rozmezí μ = 20 - 30. Oproti tomu je např. u konopí faktor difuzního odporu 

výrazně nižší, uvádí se okolo μ = 1,9 [18]. 

 

d) objemová hmotnost ρ 

U tepelně izolačních materiálů obecně platí, že při nízké objemové hmotnosti 

ρ [kg·m
-3

] vykazuje materiál lepší tepelně izolační schopnosti. Tato vlastnost však dále 

souvisí s pevností a odolností vůči tlaku. 

 

e) nasákavost 

Nasákavost je schopnost materiálu přijímat a šířit vodu ve svém objemu. Materiály, 

které jsou určeny pro izolaci soklu nebo jsou v kontaktu se zeminou, musí být nenasákavé. 

Vodní vlhkost obsažená v materiálu do značné míry zhoršuje tepelně izolační vlastnosti 

materiálu. 



 25 

Pro splnění požadavků požární bezpečnosti při použití tepelně izolačních materiálů 

v konstrukcích jsou sledovány tyto vlastnosti: 

f) třída reakce na oheň 

Dle normy ČSN EN 13501-1 - Požární klasifikace výrobků a konstrukcí staveb jsou 

materiály testovány z hlediska jejich reakce na oheň (viz Tab. 3). Výsledkem dané zkoušky je 

stanovení třídy reakce na oheň A1, A2, B, C, D, E nebo F u testovaného výrobku. 

U některých konstrukčních prvků se dále k třídě reakce na oheň uvádí doplňková klasifikace 

podle vývinu kouře s1, s2 nebo s3, a nebo podle plamenně hořících kapek d0, d1 nebo d2. 

Požadavky na třídu reakce na oheň v konstrukcích jsou stanoveny v ČSN 73 0810 Požární 

bezpečnost staveb – společná ustanovení [1]. 

 

Tab. 3: Třída reakce na oheň tepelně izolačních materiálů [20]. 

Třída reakce 

na oheň 
Hořlavost materiálu Druh izolačního materiálu 

A1 Nehořlavý Kamenná vlna, skelná vata, pěnové sklo 

A2 Téměř nehořlavý Minerální vlna 

B 
Velmi omezeně přispívá 

k vývinu požáru 
Fenolové pěny 

C 
Omezeně přispívá k vývinu 

požáru 
Některé polyuretany 

D 
Podstatně přispívá 

k vývinu požáru 
Většina polyuretanů 

E 
Značně přispívá k vývinu 

požáru 

Expandovaný polystyren a polyuretany s 

přídavkem retardantů 

F 
Stejný jako E nebo není 

testovaný 

Expandovaný polystyren bez přídavku 

retardantů 

 

g) index šíření plamene po povrchu  

Jde o relativní hodnotu, která vyjadřuje schopnost stavebních hmot se vznítit a 

po svém povrchu šířit plamen. Hodnota indexu šíření plamene se zjišťuje experimentálně 

dle ČSN 73 08 63 - Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu 

stavebních hmot (viz dále Kap. 7) [9]. 
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h) výhřevnost 

Výhřevnost látek je definována jako množství tepla, které se uvolní úplným spálením 

1 kg materiálu za předpokladu, že voda v látce obsažená i voda vzniklá spálením látky 

zůstává ve spalinách ve formě páry. Z výhřevnosti materiálů se vypočítávají odstupové 

vzdálenosti objektů a požární zatížení (viz dále Kap. 7) [8]. 

 

i) toxicita 

Toxické plyny vznikající hořením izolačních materiálů jsou při požárech největším 

zdravotním rizikem. Nejčastější příčinou úmrtí při požárech je právě otrava toxickými 

produkty hoření. Stec a kol. provedli hodnocení vybraných tepelně izolačních materiálů 

z hlediska toxicity při hoření, kdy jako nejméně toxický materiál vyhodnotili minerální vlnu, 

oproti materiálům na bázi polymerů, které vyšly jako nejvíce toxické [16]. 

 

Další neméně důležité vlastnosti tepelně izolačních materiálů jsou cena, pevnost, 

akustická izolace či zpracovatelnost. 

 

6.1. Expandovaný pěnový polystyren 

Expandovaný pěnový polystyren (EPS) je pro svou nízkou cenu a nízký součinitel 

tepelné vodivosti nejrozšířenější tepelný izolační materiál. Vyrábí se polymerací styrenu, 

který je následně tepelně zpracovaný a vypěňovaný do forem. Může být vypěněn 

do požadovaných tvarů, ať již tvaru desek či tvarovek používaných pro systém ztraceného 

bednění, kdy materiál pro svou uzavřenou buněčnou strukturu vykazuje nízkou nasákavost. 

Nejčastěji se však setkáváme s expandovaným pěnovým polystyrenem, který byl vypěněn 

do forem velkých kvádrů a poté nařezán na jednotlivé desky o požadovaném rozměru. 

Po vyhotovení má tendenci se smršťovat do původního napěněného stavu. Tento proces 

smršťování se zastaví po několika týdnech, musí tedy být po výrobě skladován a až poté 

rozřezán do desek [11, 15, 17].  

Podle způsobu použití je EPS ve stavebnictví rozdělen do čtyř základních variant: 

 Z (základní) - nízká přesnost desek; určeno pro zateplení podlahy 

 S (stabilizovaný) - odolnost vůči teplotním výkyvům; určeno pro použití 

v plochých střechách 

 F (fasádní) - vysoká přesnost desek (tolerance max. 2 mm); určeno pro kontaktní 

zateplovací systémy 
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 T (pro velká zatížení) - útlum kročejového hluku; určeno pro plovoucí podlahy 

 P (perimetr) - mrazuvzdornost, minimální nasákavost a vysoká pevnost v tlaku; 

izolace soklu a míst, kde může dojít ke kontaktu s vodou [11] 

Dále se EPS dělí dle pevnosti v tlaku (kPa) - EPS 50, 70, 100, 150, 200 a 250 [11]. 

Výrobek nazvaný "EPS 70 F 100 mm" tedy značí, že je určen pro fasádní použití, jeho 

pevnost v tlaku je 70 kPa a desky jsou o šířce 100 mm.  

Součinitel tepelné vodivosti dosahuje u tohoto materiálu běžně velikosti 

λ = 0,036 W·m
-1

·K
-1

 (pro EPS 100) a s příměsí grafitu (pod názvem "šedý polystyren") 

až λ = 0,031 W·m
-1

·K
-1

, čímž je umožněno dosáhnout lepších tepelně izolačních parametrů 

nebo menší tloušťky desky [11]. 

EPS je používán především pro kontaktní zateplovací systémy, kde při dostatečné 

soudržnosti a rovinatosti podkladního materiálu a výšky objektu do 8 m je celoplošně lepen 

bez nutnosti mechanického kotvení. V ostatních případech nebo u výšky nad 8 m je 

mechanické kotvení hmoždinkami nutné. Pro kotvení se používají talířové hmoždinky 

procházející skrz izolant, které se po zapuštění do izolantu následně překryjí izolační zátkou. 

Levnější a méně pracnou metodou kotvení je dnes použití tzv. lepicích kotev, které 

neprocházejí izolantem a umisťují se mezi zateplovanou stěnu a izolační materiál. Izolace je 

vhodné aplikovat v jedné vrstvě i u větších šíří materiálů, aby nehrozila kondenzace vlhkosti, 

která by u vrstvené izolace mohla vznikat mezi jednotlivými vrstvami [11]. 

Mezi nevýhody EPS patří, že nesmí být dlouhodobě vystaven vlhku ani účinkům 

UV záření, které tento materiál degradují. Dále pak vykazuje nízkou propustnost vodních par, 

které mohou svou kondenzací uvnitř stěny vytvářet vhodné podmínky pro růst plísní nebo 

konstrukci jinak mechanicky poškodit. Při jeho použití je nutné mít na paměti i to, že 

při teplotách od 70 °C degraduje, a proto není vhodné zateplované fasády orientované 

ke slunečnímu záření opatřovat tmavými nátěry. Nevýhodou EPS je i to, že je rozpustný 

organickými rozpouštědly [11, 14, 17]. 

V České republice může být na fasády použitý pouze samozhášivý typ EPS, který 

obsahuje retardéry hoření. Pokud dojde k vystavení materiálu plamenu, dochází k jeho 

smrštění. Ve chvíli, kdy plamen přestane na materiál působit, dojde k jeho samovolnému 

uhašení [14. 
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6.2. Extrudovaný polystyren 

Jde o jiný typ polystyrenu, který je již od výrobce barevně odlišován (modrý, zelený, 

růžový, atd.). Od standardního expandovaného pěnového polystyrenu se liší způsobem 

výroby, kdy se XPS do forem vtlačuje a získává tak uzavřenou buněčnou strukturu bez mezer. 

Díky tomu má materiál lepší parametry po stránce pevnosti v tlaku a pro nulovou kapilaritu je 

minimálně nasákavý. Extrudovaný polystyren tedy dosahuje lepších mechanických vlastností 

oproti EPS, ale jeho výroba je dražší. Součinitel tepelné vodivosti se pohybuje v rozmezí 

λ = 0,029 - 0,038 W·m
-1

·K
-1

 [11, 17]. 

Druhy XPS se rozdělují podle: 

 pevnosti v tlaku (kPa) - XPS 200, 250, 300, 500 

 povrchu desky - hladký, zdrsněný, protlačovaný 

 profilu hran - rovný, polodrážka, pero-drážka [11] 

Materiál je nutné chránit před UV zářením. Tento materiál se pro svou nenasákavost 

používá zejména k izolaci pod terénem [11]. 

 

6.3. Pěnový polyuretan 

Jde o velmi účinnou tepelnou izolaci s velmi nízkým součinitelem tepelné vodivosti 

λ = 0,025 W·m
-1

·K
-1

. Používá se ve formě měkké polyuretanové pěny (molitan) nebo tvrdé 

polyuretanové pěny (PUR) a jeho objemová hmotnost se tedy pohybuje v rozmezí 

35-120 kg·m
-3

. Ve stavebnictví je používána téměř výhradně tvrdá polyuretanová pěna, která 

se dodává v deskách či různých tvarovkách, nebo je možné ji koupit jako jednosložkovou 

hmotu, která se aplikuje přímo na místě stříkáním nebo litím [15, 17]. 

Výroba je více energeticky náročná a je doprovázena produkcí škodlivin. Většina PUR 

obsahuje izokyanáty, které mohou působit jako alergeny. Materiál je nutné chránit před UV 

zářením [11]. 

Mezi jeho výhody můžeme uvést odolnost vůči většině rozpouštědlům, kyselinám a 

louhům a zvýšenou odolnost vůči tlaku. Může být tedy použit na odstranění tepelných mostů 

např. u prahu dveří. Snáší široké rozpětí teplot od -50 °C do +130 °C [11, 17]. 

 

6.4. Minerální vlna 

Společně s expandovaným pěnovým polystyrenem je nejrozšířenějším tepelně 

izolačním materiálem. Vyrábí se z různých hornin tavením a následným zpracováním 

na velmi slabá vlákna a dalším lisováním do příslušných výrobků. Jako suroviny pro výrobu 

se obvykle využívá čedič (kamenná vlna), křemen, živec a další sklotvorné příměsi. Podle 
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použité suroviny se jedná o kamennou nebo skelnou vlnu. Jako pojivo jsou nejčastěji použity 

fenol-formaldehydové pryskyřice, které jsou v současnosti nahrazovány alternativami 

šetrnějšími a zdravotně nezávadnými. Materiál je hydrofobizován v celém svém objemu, ale 

nesmí být vystaven trvale vlhku. Z tohoto materiálu se vyrábí široký sortiment výrobků, 

z nichž každý má specifické vlastnosti podle druhu použití. Běžně dosahuje tepelné vodivosti 

v rozmezí λ = 0,035-0,040 W·m
-1

·K
-1

, ale někteří výrobci v současnosti dosahují i nižších 

hodnot, až λ = 0,030 W·m
-1

·K
-1

 [11, 15, 17]. 

Při používání minerálních vln v kontaktním zateplovacím systému se jednotlivé desky 

lepí a mechanicky kotví hmoždinkami procházejícími skrz izolant a poté se v místě 

hmoždinek zátkují kolečky izolace. U provětrávaného zateplovacího systému je při vrstvení 

izolantu do roštu nutné dbát na provazování jednotlivých vrstev (viz Obr. 6) nebo je možné 

rozvlákněný materiál aplikovat foukáním do připraveného dřevěného roštu [11]. 

     

Obr. 6: Tepelná izolace z minerální vlny (vlevo), vrstvení materiálu do překříženého roštu 

(vpravo) [18]. 

 

Mezi přednosti tohoto materiálu patří jednoznačně jeho odolnost vůči vysokým 

teplotám. Díky tomu se používá pro zateplování fasád kde je normou ČSN 73 0810 

vyžadována třída reakce na oheň A1 nebo A2 nebo k vytvoření požárních pásů na fasádách, 

které jsou zatepleny expandovaným pěnovým  polystyrenem. Dalšími výhodnými vlastnostmi 

tohoto materiálu je lehká tvarovatelnost a vysoká paropropustnost, které dosahuje díky svému 

nízkému difuznímu odporu. Tato vlastnost minerální vlny se využívá zejména 

u provětrávaných nekontaktních systémů nebo dvouplášťových střech [11, 15]. 

Pro svou vysokou nasákavost nesmí být materiál při aplikaci ani po zabudování 

vystaven vlhkosti. Je nutné tedy izolaci chránit před deštěm po dobu její montáže a nelze ji 
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používat pod úrovní terénu. U vláknitých izolací vlhkost obsažená v materiálu značně 

zhoršuje hodnotu tepelné vodivosti [11]. 

 

6.5. Materiály na bázi dřeva 

Dřevovláknité nelisované desky 

Tento materiál si pro svou ekologičnost a tepelně izolační vlastnosti získal na trhu 

značnou oblibu, především při výstavbě dřevostaveb. Desky se vyrábí z jemných krátkých 

vláken z měkkého dřeva. Výroba probíhá za vysoké teploty a působení vodní páry. 

V materiálu jsou jako pojivo použity přírodní pryskyřice a pro vylepšení hydrofobicity se 

do materiálu přidávají vodoodpudivé látky (parafíny) nebo se desky opatřují povrchovou 

úpravou na bázi přírodního latexu [18]. 

Součinitel tepelné vodivosti nelisovaných dřevovláknitých desek se pohybuje 

v rozmezí λ = 0,038 - 0,050 W·m
-1

·K
-1

, přičemž největší měrou se na tepelně izolačních 

vlastnostech podílí vzduch obsažený v desce [18]. 

Výhodou tohoto materiálu oproti uměle vyráběným izolantům je jeho vysoká 

schopnost tepelné akumulace. Díky tomu se v objektu zatepleným tímto materiálem 

neprojevují teplotní výkyvy v exteriéru. Akumulační schopnost vyjadřuje měrná tepelná 

kapacita, která je u tohoto materiálu c = 2300 J·kg
-1

·K
-1

 [18]. 

Pro svůj nízký faktor difúzního odporu μ = 5 (u desek s objemovou hmotností 

150 kg·m
3
) je deska vhodná k použití provětrávaných fasád. Oproti běžným izolantům mají 

dřevovláknité desky schopnost ve větší míře pohlcovat vlhkost z ovzduší, díky čemuž mohou 

být využity pro stabilizaci a vyrovnávání vlhkosti v interiéru [18]. 

Mezi jejich další výhody patří snadná a rychlá výstavba a také vytvářejí dobrou 

zvukovou izolaci stěn. Desky vykazují vysokou požární odolnost, např. pro stěnu zateplenou 

deskou o šířce 60 mm je ověřena požární odolnost 120 min [18]. 

Použití dřevovláknitých desek nepřináší oproti běžným izolacím žádná rizika[18]. 

 

Korek 

Zdrojem korku je kůra, která se získává ořezáváním kmene dubu korkového. 50 % 

světové produkce korku je exportováno z Portugalska. Tepelná izolace z korku se vyrábí 

z korkového šrotu, který se ohřívá, dokud se nezačne uvolňovat pryskyřice (suberin), které 

granulky korku spojují do bloků. Korkové desky (viz Obr. 7 vlevo) lze použít do kontaktních 

i nekontaktních fasádních zateplovacích systémů. Vhodné jsou jako izolace do montovaných 

konstrukcí nízkoenergetických a pasivních domů. Korkovou izolaci je možné také recyklovat. 
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Díky svým tepelným a zvukovým vlastnostem se taková izolace používá k interiérové izolaci 

přístaveb, stěn, podlah, stropů či jako výplňová izolace dveří. Součinitel tepelné vodivosti je 

v rozmezí λ = 0,035 - 0,041 W·m
-1

·K
-1

 [18, 21]. 

 

    

Obr. 7: Řez korkovou deskou (vlevo) a ukázka fasádního obkladu tímto materiálem (vpravo) 

[18].. 

 

Korková izolace je rozměrově stálá, vykazuje vysokou odolnost k nízkým i vysokým 

teplotám (-200 °C až +200 °C) i k bakteriálním a chemickým vlivům. Zmínit je třeba také její 

paropropustnost a v neposlední řadě dlouhou životnost. Mezi nevýhody patří především jeho 

vysoká cena, která je způsobena nedostatkem tohoto materiálu na světových trzích, a jeho 

hořlavost, jelikož je řazen do třídy reakce na oheň E [18, 21].  

 

6.6. Celulóza 

Tato tepelná izolace, známá pod rozšířeným názvem Climatizér Plus, se využívá 

především při výstavbě dřevostaveb. Materiál je vyráběn recyklací starého papíru, kdy je 

rozemletím a rozvlákněním získáno celulózové vlákno. Při výrobě je důležité co nejméně 

porušit buničitá vlákna, aby byla výsledná objemová hmotnost nízká a bylo dosaženo dobrých 

tepelně izolačních vlastností. Pro zvýšení odolnosti před hnilobami, houbami, plísněmi a 

škůdci a také pro snížení hořlavosti jsou do materiálu přimíchány boritany, fosforečnan 

amonný nebo síran hořečnatý [11, 17]. 

Celulóza může být aplikována dvěma metodami. První a často používaný způsob je 

foukání za sucha pomocí strojního zařízení. Druhou možností je aplikace formou nástřiku 

na zateplovanou stěnu [11]. 

Při foukání za sucha je izolace vháněna do předem připravených dutin stěn, kdy 

dochází k objemovému zaplnění bez vzniku spár a tepelných mostů. Tímto způsobem se 

snadno zaizolují i těžko dostupná místa. U volně nafoukaného materiálu je objemová 
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hmotnost nízká (od 30 kg·m
-3

). Musíme zde ale počítat s tím, že při plnění vertikálních dutin 

dochází ke zhutnění a objemová hmotnost se pohybuje až do 70 kg·m
-3

. Pro správnou aplikaci 

je nutné počítat se sedáním materiálu, které tvoří asi 10 % objemu. Vyplňované dutiny musí 

být zhotoveny z pevných desek (OSB, DHF), aby nedošlo k prohnutí stěny po aplikaci 

foukané celulózy [11, 15]. 

Pro nanášení izolace formou nástřiku se celulóza míchá s vodou, případně s lepidlem. 

Touto metodou je možné nanést na zateplovanou stěnu až 15 cm izolantu. Objemová 

hmotnost se v tomto případě pohybuje kolem 80 kg·m
-3

 [11]. 

Předností celulózy je snadná a rychlá aplikace. Podle způsobu použití má celulóza 

součinitel tepelné vodivosti v rozmezí λ = 0,035 - 0,042 W·m
-1

·K
-1

. Stejně jako minerální vlna 

vykazuje značnou odolnost vůči vysokým teplotám (-50 °C až +105 °C) a nízký difúzní 

odpor. Materiál obsaženou vlhkost rovnoměrně rozvádí v celém svém objemu a nevznikají 

tak vlhkostní centra, která by mohly narušovat konstrukci. U tohoto materiálu stojí 

za povšimnutí také jeho tepelná kapacita (1907 J·kg
-1

·K
-1

), která je dvojnásobná oproti uměle 

vyráběným izolacím [11, 15]. 

 

6.7. Ovčí vlna 

Ovčí vlna je poměrně nový ekologický materiál. Jedná se o přírodní vlákno, které 

stejně jako dřevovláknité desky dokáže regulovat výkyvy vlhkosti v interiéru, přičemž 

automaticky udržuje relativní vlhkost vzduchu v rozmezí 45 – 50 %. Při zpracovávání je 

surová vlna nejprve chemicky ošetřena proti škůdcům a následně je všita do nosné tkaniny 

pro výrobu tepelně izolačních desek nebo rohoží (viz Obr. 8). Objemová hmotnost desek se 

pohybuje rozmezí 20 – 25 kg·m
-3

, zatímco rohože mívají objemovou hmotnost přibližně 

12 kg·m
-3

. Izolace ve formě rohoží je pružná, a proto je využívána u těžko přístupných 

prostorů (např. dutiny apod.) [17, 18].  

 

    

Obr. 8: Tepelná izolace z ovčí vlny a její aplikace [18, 21]. 
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Ovčí vlna má při objemové hmotnosti 12 kg·m
-3

 součinitele tepelné vodivosti 

λ = 0,040 - 0,045 W·m
-1

·K
-1

 a tedy má horší tepelně izolační vlastnosti než běžně užívané 

izolace. Její předností je však schopnost pohlcovat vodní páru a uvolňovat při tom sorpční 

teplo, což přispívá k vylepšení teplotních poměrů v interiéru [17, 18]. 

Díky vysokému obsahu vlhkosti a oxidu uhličitého v materiálu ovčí vlna vykazuje 

třídu reakce na oheň – A1. Její bod hoření se pohybuje okolo 560 °C [18]. 

 

6.8. Konopí 

V poslední době čím dál tím víc používaným izolačním materiálem je také technické 

konopí. Všeobecně jsou materiály rostlinného původu levné a především ekologické. Konopí 

je rychle rostoucí rostlina vyrůstající do výšky až 4 m. Díky obsahu hořkých látek a 

pro absenci bílkovin vykazuje vysokou odolnost proti škůdcům [18].  

Tepelná izolace z konopí obsahuje malé množství ovčí vlny, která slouží jako pojivo 

pro výrobu desek a plstí. Na český trh je dodávána ze zahraničí [18].  

Jedná se o pružný materiál, který se po krátkodobém stlačení navrací do původního 

tvaru. Zároveň nedochází k sesedání ani v průběhu let, tudíž nevznikají dutiny mezi 

jednotlivými kusy izolace. Izolace z konopí vykazuje vysokou tepelnou akumulaci 

(c = 1600 J·K
-1

·kg) a je schopna vyrovnávat vlhkostní rozdíly mezi interiérem a exteriérem, 

což vytváří příznivé vnitřní klima. Stejně jako minerální vlna má nízký faktor difuzního 

odporu (μ = 1,9), díky čemuž velmi dobře propouští vzdušnou vlhkost. Vlhkost obsažená 

v tomto materiálu je rovnoměrně rozložena v celém svém objemu, nevznikají tak lokálně 

vlhká místa, která by mohla poškozovat konstrukci nebo vést k tvorbě plísní. Oproti ostatním 

organickým izolačním materiálům není zvýšen součinitel tepelné vodivosti 

(λ = 0,040 - 0,040 W·m
-1

·K
-1

) až do objemové vlhkosti 20 %. Vykazuje dobré akusticky 

izolační vlastnosti, tudíž je vhodné jeho využití i do plovoucích podlahových konstrukcí [18]. 

Nevýhodou tohoto materiálu je zařazení do třídy reakce na oheň E, jde tedy o stavební 

hmotu, která v kontaktu  plamenem hoří [18].  

 

6.9. Sláma 

Slaměné izolace jsou zdravé přírodní materiály, které jsou dostupné a levné. Používají 

se v podobě slisovaných balíků o objemové hmotnosti cca ρ = 90 kg·m
-3

, které mají 

součinitele tepelné vodivosti okolo λ = 0,065 W·m
-1

·K
-1

. V současnosti se také vyrábějí 

slaměné desky, které se lisují za vysokého tlaku a jsou obaleny kartonem [18]. 
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Sláma je sezónním materiálem a výstavba proto musí být spjata s ročním obdobím a je 

zde i závislost na dobrém počasí. Materiál musí být udržován v suchu po celou dobu 

své životnosti i při již zmíněné výstavbě a lze ho použít jen pro difuzně otevřený konstrukční 

systém. Nevýhodou konstrukcí ze slámy je šířka obvodových stěn, které pro velikost 

použitých balíků zabírají velkou užitnou plochu [18]. 

 

6.10. Vakuová izolace 

Mnohem lepších tepelně izolačních vlastností se dosáhne, když je vzduch obsažený 

v materiálu nahrazen vakuem. Tím se zabrání přenosu tepla pomocí plynné složky uvnitř 

materiálu. Této technologie se využívá u vakuové izolace, která je novinkou v oblasti 

tepelných izolací. Dosahuje desetinásobně lepších tepelně izolačních vlastností oproti běžným 

izolantům a má součinitel tepelné vodivosti λ = 0,002 - 0,008 W·m
-1

·K
-1

. Vyrábí se v podobě 

desek, ve kterém je mikropórovitý materiál obalený ochranou fólií a z vnitřního objemu je 

vyčerpán veškerý vzduch. Materiál je zcela uzavřen a nemůže přes něj prostupovat vzdušná 

vlhkost a je nehořlavý. Jeho hlavní nevýhodou je náročnost na výrobu a tedy i jeho vysoká 

cena [18]. 

 

6.11.Perlit 

Je vyráběn z perlitů, což jsou horniny expandované zahřátím na vysokou teplotu. 

Tímto procesem dochází k uvolnění vázané vody, což způsobí napěnění. Jde o čistě přírodní 

materiál, který snáší vysokou teplotu. Objemová hmotnost se pohybuje v rozmezí 

ρ = 100 - 250 kg·m
-3

. Může být použit pouze tam, kde se nevyskytuje voda, protože jde 

o vodou nasákavý materiál. Používá se jako příměs do betonů, malt či omítek, čímž se sníží 

objemová hmotnost těchto směsí a dosáhne se lepších tepelně izolačních vlastností [17].   

 

6.12. Liapor 

Liapor (známý též pod označením keramzit) je vyráběn expandací z přírodních 

jílových materiálů. Tento materiál snáší velmi vysoké teploty (až 1050 °C) a je zároveň 

mrazuvzdorný a nehořlavý. Vykazuje vysokou pevnost v tlaku a používá se proto jako lehčivo 

do betonů [17]. 

V současné době se na trhu rozšířil hlavně jako zdící prvek, kdy se z něj vyrábějí 

bloky používané na obvodové zdivo. Dutiny těchto bloků jsou vyplněny tepelnou izolací a 

stěna provedená z tohoto materiálu tak nemusí být dále zateplována [17]. 
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7. Zkušební metody pro testování požárních vlastností obvodových plášťů 

 

Zkušebními metodami jsou tepelně izolační materiály a výrobky z těchto materiálů 

testovány na reakci na oheň, kdy se snažíme simulovat reálné působení požáru na zkoušené 

konstrukční části. Tyto zkušební metody se s příchodem nových materiálů na trh a v rámci 

sjednocování zkoušek a klasifikací výrobků v Evropské unii musely vyvíjet.  

Normy ČSN 73 0823 - Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti 

stavebních hmot z roku 1968 a ČSN 73 0862 - Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot 

z roku 1980, které třídily výrobky podle hořlavosti do kategorií A, B, C1, C2, C3 a norma 

ČSN 73 0856 - Stanovení požární odolnosti zavěšených podhledů z roku 1987, byly 

nahrazeny současně platnou normou ČSN EN 13501, ve které se nově materiály hodnotí 

dle třídy reakce na oheň A1, A2, B, C, D, E nebo F.  

ČSN 73 0851 - Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí z roku 1984 byla 

nahrazena současnou ČSN EN 1363-1 Zkoušení požární odolnosti, která zavádí obecné 

zásady pro stanovení požární odolnosti různých prvků stavebních konstrukcí. 

ČSN 73 0855 - Stanovení požární odolnosti obvodových stěn z roku 1981, která 

testovala jakou dobu odolají obvodové stěny a střešní pláště se sklonem > 60°, při daném 

tepelném namáhání, byla zrušena bez náhrady. 

 

7.1. Zkoušky reakce na oheň obvodových plášťů 

Materiály a konstrukce používané pro zateplování staveb se zkoušejí z důvodu požární 

bezpečnosti na jejich reakci na oheň. Stěžejní normou v této oblasti je ISO 13785-1, která 

specifikuje metody pro ověření reakce konstrukcí fasád na oheň. Norma obsahuje národní 

přílohu, která podává vysvětlující souvislosti a vazby na české technické normy (např. ČSN 

73 0810) [3, 14].  

Nejčastěji vzniká požár obvodových konstrukcí přímým působením plamene a 

horkých plynů v místě založení tepelné izolace a okenních otvorů. Zkouška je proto 

prováděna simulací obdobných situací, kdy plameny působí přímo na fasádu [3].  

Zkušební zařízení je složeno z nosného nehořlavého rámu, zkoušeného materiálu 

ve formě dvou na sebe kolmých desek a ze zdroje zapalování umístěného ve spodní části 

zařízení (viz Obr. 9). Jako zdroj zapálení je použit podélně umístěný plynový hořák, který je 

z důvodu bezpečnosti dálkově ovládán zapalovacím zařízením. Tento hořák je zásoben 

propanem o čistotě 95 % a jeho výkon je 100 kW. V některých případech dle ČSN 73 0810 

postačuje zkoušení při výkonu 50 kW [3, 14].  
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Obr. 9: Schéma zkušební sestavy. 1 - umístění radiometru, 2 - zadní stěna, 3 - stínící zástěny, 

4 - zadní stěna zkušebního vzorku, 5 - boční stěna zkušebního vzorku, 6 - zapalovací hořák. 

Rozměry jsou uvedeny v mm [3]. 

 

Konstrukce i materiál odpovídá provedení používanému v praxi. Stejně tak aplikace 

materiálu, konstrukční detaily spojů a upevnění musí být provedeny jako v praktickém 

použití [3]. 

Postup šíření a vliv plamene na povahu materiálu je vyhodnocován v průběhu zkoušky 

nepřímými metodami (za využití termoelektrických článků či radiometru) a přímo 

pozorováním změn materiálu fasády. Rozšíření požáru je sledováno vně i uvnitř zkušebního 

systému, kdy termoelektrické články zaznamenávají teploty jednotlivých vrstev konstrukce, 

popř. i uvnitř dutin. Radiometr, měřící tepelný tok, není u zkoušek v ČR vyžadován. Průběh 

celého testu je zaznamenáván digitálně jako video, popř. fotografie [3, 14]. 

Výsledek zkoušky je posuzován v souvislosti s požadavky ČSN 73 0810, na základě 

kterých je vyžadováno nepřekročení rozšíření plamene o 0,5 m za dobu 30 nebo 15 minut [7, 

14]. 
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7.2. Index šíření plamene po povrchu  

Stanovení indexu šíření plamene po povrchu stavebních hmot je v ČR dáno normou 

ČSN 73 0863 - Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu 

stavebních hmot z roku 1991. V této normě je specifikován průběh zkoušky, kterou je 

zjišťováno, jak povrch stavební hmoty přispívá k šíření požáru [9]. 

Zkouška se provádí na třech vzorcích materiálu o požadovaných rozměrech, kdy se 

sleduje doba vznícení v bodě A a doba rozšíření plamene z bodu A do bodu B, přičemž tyto 

body jsou od sebe na testovaném vzorku půdorysně vzdáleny 600 mm. Čas τA nám vyjadřuje, 

po jaké době se zkoušený vzorek v bodě A vznítil od působícího zápalného zdroje o normou 

stanovených parametrech. Čas τB je doba, při které se plamen rozšířil do bodu B a můžeme 

z ní vypočítat index šíření plamene po povrchu is podle vzorce: 

 

 1min
600  mmi
B

s


 

 

Ze zkoušky je také možné vypočítat rychlost šíření plamene po povrchu stavební hmoty vs: 

 

 1min
600 


 mmv
AB

s


 

 

Pozn.: V čitatelích je zadána půdorysná vzdálenost bodů A a B, která je 600 mm [9]. 

Stavební hmoty s třídou reakce na oheň A1 nebo A2 se nemusejí zkoušet a považují se 

za stavební hmoty, které nešíří plamen [9]. 

Z této zkušební normy vychází ČSN 73 0822 - Požárně technické vlastnosti hmot. 

Šíření plamene po povrchu stavebních hmot, ve které jsou uvedeny indexy šíření plamene 

po povrchu pro vybrané stavební hmoty. Požadavky na hodnotu indexu šíření plamene 

po povrchu jsou uvedeny v ČSN 73 0810, kde je vyžadován is = 0 mm·min
-1

 pro nehořlavé a 

smíšené konstrukční systémy nebo is < 100 mm·min
-1

 pro hořlavé konstrukční systémy [7, 9]. 
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7.3. Výhřevnost hořlavých látek 

Hořlavé materiály jsou dále zkoušeny z hlediska jejich výhřevnosti H. Výhřevnost 

látek je definována jako množství tepla, které se uvolní úplným spálením 1 kg materiálu 

za předpokladu, že voda v látce obsažená i voda vzniklá spálením látky zůstává ve spalinách 

ve formě páry. Výhřevnosti hořlavých látek jsou uvedeny v ČSN 73 0824 - Požární 

bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek z roku 1992. Pokud není materiál v této normě 

uveden, je možné jeho výhřevnost stanovit ze vzorce: 

 

 12196,0  kgMJmQH Hs , 

 

kde Qs je naměřené spalné teplo v MJ·kg
-1

 a mH je obsah vodíku v hořlavé látce 

v hmotnostních procentech [8]. 

Z výhřevnosti hořlavých látek se stanovuje požární zatížení podle ČSN 73 0802 - 

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb - 

Výrobní objekty a dále se používá při výpočtu odstupových vzdáleností [8]. 
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8. Hodnocení současného stavu a návrh možné inovace 

Při posuzování tepelně izolačních materiálů je nutné mít na paměti celou řadu 

důležitých faktorů, jelikož se jedná o složitou problematiku. Konstrukce musí být komplexně 

posouzena nejen po stránce součinitele prostupu tepla stěnou a ceny, ale také z hledisek 

jako jsou propustnost vzdušné vlhkosti z objektu, tepelně akumulační schopnost, životnost a 

v neposlední řadě hořlavost. 

V souvislosti s hořlavostí je dobré se podívat na události požárů z praxe. 

Vyšetřovatelem požárů, kpt. Ing. Martinem Podjuklem z GŘ HZS ČR mi byly poskytnuty 

statistiky požárů zateplených budov za roky 2008 - 2011, které jsem zpracoval a jsou 

k této bakalářské práci přiřazeny v Příloze A. Za dobu těchto čtyř let bylo v České republice 

evidováno 17 požárů, které zasáhly tepelnou izolaci na obvodových pláštích. Příčinou požáru 

nejčastěji byla nedbalost (při kouření, při manipulaci se žhavým popelem) nebo šlo o úmyslné 

založení požáru, kdy se téměř vždy jednalo o požár s ohniskem v kontejneru nebo 

ve stavebním  materiálu uloženém v blízkosti obvodové stěny. Pro snížení rizika bych navrhl 

zvážit zavedení požadavků na umístění kontejnerů, ve kterých by byla normou pevně 

stanovena minimální vzdálenost místa pro ukládání komunálního odpadu od obvodových stěn 

objektů. 

Z relativně nízkého počtu požárů a z hlediska charakteru rozšíření ohně dále po fasádě 

můžeme požadavky uložené normou ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná 

ustanovení hodnotit jako dostatečné. Tato norma je však poměrně složitě uspořádána a v ní 

uvedené požadavky na používání tepelně izolačních materiálů v jednotlivých konstrukčních 

systémech nejsou uceleně řazeny. Vlivem doplněných novelizací, rušení částí normy a 

častému odkazování je výklad těchto požadavků v určitých částech nejednoznačný, což 

způsobuje neshody mezi projektanty, dodavateli staveb a oddělením požární prevence. 

V požadavcích na založení zateplovacího systému se dokonce nachází místa, kde si norma 

odporuje. Například v odstavci 4 v bodě 3.1.3 se uvádí, že u založení zateplovacího systému 

pod terénem postačuje splnění indexu šíření plamene po povrchu is = 0 mm·min
-1

, zatímco 

ve změně Z1 této normy je v bodě 3.1.3.2 v poznámce uvedeno, že při založení zateplovacího 

systému pod terénem může být použit materiál s třídou reakce na oheň B pouze do výšky 

≤ 0,3 m nad terén a poté je nutno použít zateplení s třídou reakce na oheň A1 nebo A2 

ve výšce 1 m. Zorientovat se v této normě, která obsahuje poměrně velký počet překlepů, není 

pro projektanty, natož pak pro laiky, vůbec jednoduché. Navrhoval bych přepracování této 

normy do podoby, kde by problematika zateplovacích systémů byla ucelena do samostatné 
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části a výklad požadavků by byl jednoznačný, přičemž by nedošlo ke zmírnění současných 

požadavků. 

Nejčastěji používaný tepelně izolační materiál je v dnešní době polystyren,  který má 

třídu reakce na oheň E. Z Přílohy A je patrné, že tento materiál značně přispívá k vývinu 

požáru a požár se po takto zateplené fasádě velice dobře šíří. Při hoření polystyren odkapává a 

může tak docházet k dalšímu šíření požáru. Na obvodové pláště zateplené polystyrenem jsou 

z tohoto důvodu stanoveny požadavky, které uvádějí maximální výšky, do kterých může být 

použit, a požadavky na místa, kde musí být použito požárního pásu s třídou reakce na oheň 

A1 nebo A2. 

Oproti tomu bylo zkušebními metodami zjištěno, že minerální vlna jako tepelně 

izolační materiál splňuje všechny požárně bezpečnostní požadavky a je řazena do třídy reakce 

na oheň A1 nebo A2. Tento materiál neodkapává, nepřispívá k vývinu požáru a toxicita 

vzniklých plynů je ze všech tepelně izolačních materiálů nejnižší. Je proto z požárního 

hlediska vhodný k zateplování budov. Používání minerální vlny na zateplování staveb není 

limitováno místem použití ani výškou objektu.  

V současné době je snaha o budování co nejúspornějších staveb a tento trend bude 

přetrvávat. Tepelně izolační materiály určené pro obvodové pláště stavebních objektů a 

konstrukční systémy se budou stále vyvíjet a zdokonalovat. Pro dosažení energetické 

nezávislosti se již dnes do plášťů administrativních budov integrují fotovoltaické články. 

Lze předpokládat, že pokud se v budoucnosti rozšíří fotovoltaika do obvodových stěn, bude 

se muset řešit její konstrukční spojení společně s tepelnými izolacemi. Tomuto vývoji se 

budou muset věnovat i zkušební normy v souvislosti s hořením a vývoj požárně 

bezpečnostních požadavků. 

Dále je možné, že vývoj zateplování bude směřovat k materiálům, které jsou dnes 

energeticky náročné na výrobu a proto jsou jejich ceny příliš vysoké. Jako příklad lze uvést 

vakuové izolace, které k hoření nepřispívají. Další možností je snížení náročnosti provedení 

ztraceného bednění nebo výstavby z prefabrikovaných zdících materiálů. Tyto systémy v sobě 

již tepelně izolační materiál obsahují, ale jejich nevýhodou je v současnosti právě pracnost a 

složité provádění konstrukčních detailů. 

Ať již se bude vývoj tepelně izolačních materiálů ubírat jakýmkoli směrem, vždy 

se musí hledět i na rizika spojená s požárem. V současnosti není riziko požárů v souvislosti se 

zateplenými stěnami velké. Nízký počet požárů za uplynulé roky a nízké škody vypovídají 

o tom, že požadavky požární bezpečnosti jsou na dobré úrovni.  

 



 41 

9. Závěr 

 

Bakalářská práce zhodnotila tepelně izolační materiály ve vztahu s požární 

bezpečností staveb.  Nejdříve jsem v práci zpracoval vývoj požadavků na obvodové pláště 

budov a současné požadavky norem, které se zabývají zateplováním staveb.  V následující 

části byly uvedeny možnosti konstrukčního provedení zateplovacích systémů, zhodnoceny 

výhody a nevýhody a byly zde uvedeny vhodné materiály pro jednotlivé konstrukční systémy.  

Největší pozornost v bakalářské práci jsem věnoval samotným tepelně izolačním 

materiálům, kde jsem se v úvodu této části zabýval důležitými vlastnostmi po stránce tepelně 

izolační a vlastnostmi spojenými s hořením. V hlavní časti kapitoly pak byly popsány 

jednotlivé tepelně izolační materiály používané v obvodových pláštích stavebních objektů, 

jejich vlastnosti, vhodnost použití a jejich výhody a nevýhody.  

Dále jsem v práci popsal nejdůležitější požárně technické zkoušky, které testují 

výrobky z tepelně izolačních materiálů. Byly zde uvedeny výsledné hodnoty zkoušek, které 

jsou požadovány normami. 

V závěru práce byly zhodnoceny požadavky stanovené ČSN 73 0810 - Požární 

bezpečnost staveb - Společná ustanovení, kdy jsem v hodnocení vycházel z požárů 

zateplených fasád, které se uskutečnily za roky 2008 - 2011 (Příloha A). Na základě těchto 

dat jsem navrhl zavedení požadavků na umístění kontejnerů v taxativně stanovené vzdálenosti 

od obvodových plášťů. Upozornil jsem zde na složité uspořádání normy ČSN 73 0810, její 

nejednoznačnost a protichůdné požadavky, které obsahuje, a navrhl jsem ucelení požadavků 

na zateplené konstrukce do samostatné části. Dále jsem porovnal polystyren, který je dnes 

nejčastěji používaným tepelně izolačním materiálem, a minerální vlnu, která 

oproti polystyrenu představuje při požáru mnohem menší nebezpečí. V poslední části jsem 

uvedl možný budoucí vývoj tepelně izolačních materiálů a konstrukčních systémů. 
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