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Abstrakt 

Bc. HURBAN, M., Požární vlastnosti stavebních tepelných izolací a jejich stanovení, 

Diplomová práce, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2016, 63 stran. 

 Diplomová práce se zabývá požárně bezpečnostními a technicko-fyzikálními 

vlastnostmi stavebních tepelných izolací a jejich stanovením. Dále zde bude uveden 

přehled požadavků na zateplovací systémy budov z hlediska požární bezpečnosti staveb. 

Pomocí průběžně získaných informací, dosavadních znalostí a průzkumu trhu bude 

vypracován návrh na výběr zkušebního zařízení do výukové laboratoře Vysoké školy 

báňské, Fakulty bezpečnostního inženýrství k testování prioritních vlastností tepelně 

izolačních materiálů. 

 Klíčová slova: tepelná izolace, zateplovací systém, Požární bezpečnost staveb, 

prioritní vlastnosti tepelně izolačních materiálů, součinitel tepelné vodivosti. 

 

 

Abstract 

Bc. HURBAN, M., Fire properties of thermal insulation construction and their 

determination, The thesis, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2016, 63 pages. 

The thesis deals with fire safety, technical and physical properties of thermal insulation 

construction and their determination. There will also be an overview of the requirements 

for building heating systems from the point of view of fire safety of buildings. Using the 

contiunally acquired information, existing knowledge and research of the market will be 

made a proposal to select testing device for educational laboratories of VSB, Faculty of 

Safety Engineering to test the main properties of thermal insulation materials. 

Keywords: thermal insulation, thermal insulation system, fire safety of buildings, the main 

properties of thermal insulation materials, thermal conductivity. 
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Úvod 

  

V dnešní době stavebnictví čím dál více zasahuje do vývoje životního prostředí. Pro další a 

další výstavbu je zapotřebí značné množství energetických a surovinových zdrojů. Při 

čerpání těchto často neobnovitelných zdrojů vniká množství škodlivých odpadů a emisí. 

Přímé stavební činnosti jako jsou prach, hluk, exhalace, stavební odpad a jiné, pak k těmto 

nepříznivým vlivům přispívají. V souvislosti s těmito nepříznivými vlivy jsou ve 

stavebnictví kladeny stále vyšší nároky na snižování energetické náročnosti objektů. Tímto 

směrem prošel stavební průmysl velkým vývojem a dnes se jen zřídka setkáme s objektem, 

který není opatřen nějakým druhem tepelné izolace, nebo opláštění budovy. Vhodně 

zvolený zateplovací systém a materiál dokáže investorům a vlastníkům objektů ušetřit 

nemalé finanční částky na vytápění prostor.  

Vzhledem k požárním vlastnostem a k tomu, že tyto materiály mají i jiné vlastnosti mimo 

tepelně izolační, je třeba učinit určitá opatření. Tato opatření zahrnuje odvětví požární 

prevence a to požární bezpečnost staveb. V tomto směru jsou na tepelně izolační materiály 

a opláštění budov kladeny požadavky, které jsou normativně zakotveny. Každá stavební 

hmota, nebo výrobek musí projít zkouškou reakce na oheň a následně je zařazena do jedné 

z tříd reakce na oheň. Tímto se pak mohou učinit požárně bezpečnostní opatření při 

projektování zateplovacích systémů budov a snížit tak požární riziko na nejmenší možnou 

míru. Požární zkušebnictví je dnes neodmyslitelnou součástí při neustálém vývoji nových 

výrobků a to nejen ve stavebnictví. 
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Rešerše 

Při studiu řešené problematiky diplomové práce jsem se setkal s následující literaturou. 

NOVOTNÝ, Marek. Tepelné izolace a stavební tepelná technika. Praha: ARCH, 1994. 

132 s. ISBN 80-901608-0-8. 

Publikace pojednává o technických předpisech tepelné ochrany budov, o jejich historickém 

vývoji a požadavcích. Slouží jako souhrn základních informací o materiálech, technických 

řešeních a dalších podkladech, které se v oblasti stavební tepelné techniky a tepelných 

izolací vyskytují. 

VAVERKA, Jiří a kol.: Tepelná ochrana budov: Souhrn Fyzikálních veličin stavebních 

materiálů a výpočtů k ČSN 730540. Brno: PC - DIR spol. s.r.o., 1995. 103 s. ISBN 80-

85895-03-X. 

V této publikaci jsou stanoveny výpočtové hodnoty jednotlivých druhů stavebních 

materiálů a konstrukcí, specifikace fyzikálních veličin stavebních materiálů a veličiny 

charakterizující vlastnosti těchto materiálů, jako jsou součinitel prostupu tepla, nebo 

tepelný odpor konstrukce. 

ČSN 730810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. 2009. 

Předmětem této nomy je požární bezpečnost staveb. Důležité pro tuto práci jsou z této 

normy informace o třídění stavebních výrobků podle reakce na oheň, všeobecné požární 

odolnost konstrukcí, třídění konstrukčních částí a klasifikace požární odolnosti konstrukcí. 

Dále je zde uvedeno řešení zateplení staveb stávajících a novostaveb. 

FILIPI, Bohdan. Nauka o materiálu. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství, 2003. ISBN 80-86634-11-6. 

V této publikaci jsou informace o hoření materiálů, jejich chemickém složení a o tepelných 

vlastnostech hořlavých hmot. Dále zde nalezneme informace o laboratorních zkouškách 

tuhých hořlavých materiálů, které jsou potřebné pro zatřídění materiálu do třídy reakce na 

oheň a vztah mezi tepelnou vodivostí materiálů a procesem hoření.  



11 

 

1  Evoluce požadavků na tepelně technické parametry 

 stavebních objektů  

Historie tepelné ochrany [10] 

V průběhu historie stavebnictví prošly materiály tepelných izolací velkým vývojem. 

Vědomě se začaly tyto materiály zdokonalovat a používat začátkem minulého století. 

Historickým příkladem zateplování objektů může být skládání palivového dřeva kolem zdí 

objektů, nebo ukládání sena do půdních prostorů. Nedílnou součástí bylo i využití 

odpadních materiálů. Popílkem se zasypávaly klenby, dvojité příčky a všechny duté 

prostory. Vhodné začlenění objektu do prostředí také bylo důležitým aspektem v tepelné 

ochraně objektů. Výstavba na sluneční straně, nebo na závětrné straně, to vše souviselo a 

souvisí i dnes s tepelnou ochranou. Nezřídka jsou ještě dnes vidět objekty, s výrazně 

silnými obvodovými zdmi. Za první použitý materiál z hlediska tepelné izolace je 

považováno dřevo a výrobky ze dřeva jako dřevoštěpové, nebo dřevovláknité desky 

spojené cementovým mlékem, dále např. korek (drcený, lisovaný), nebo asfaltkorek. 

S postupem času se začalo stavět z odlehčených materiálů a to mělo za následek částečné 

ztráty tepelné izolace. Obzvláště v období padesátých a šedesátých letech minulého století 

se stavělo na kvantitu, ale na úkor kvality. Tepelná ochrana objektů a budov rozhodně 

nebyla prioritou této éry stavebnictví. Konec šedesátých let znamenal pozvolný vzestup 

důležitosti požadavků na stavební konstrukce.  

Dobré tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a objektů jsou základním 

důvodem pro snížení nákladů na energetickou náročnost vytápění. Tepelný stav vnitřního 

prostředí je nutný pro pohodu lidí a pro optimalizaci výrobního, technologického a 

pracovního procesu. 

1.1 Vývoj norem a předpisů pro tepelně technické vlastnosti stavebních 

konstrukcí 

Existuje několik stádií vývoje předpisů pro navrhování a ověřování tepelně technických 

vlastností konstrukcí budov. 
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Do konce padesátých let se využívalo pro navrhování a ověřování stavebních konstrukcí 

tzv. „cihelný ekvivalent“. Byl to požadavek na tloušťku vnější obvodové konstrukce 

empiricky odvozený z odporu cihelného zdiva tloušťky 450 mm, který je cca 0,5 m
2
K/W. 

S postupem se začalo masověji využívat konstrukcí z lehkého betonu (objemová hmotnost 

pod 1800 kg/m
3
 to je méně než u cihelného zdiva). Tyto konstrukce vzhledem ke své malé 

tepelné akumulaci nebyly schopné pojmout výkyvy teplot uvnitř objektu následkem 

přerušovaného vytápění. Docházelo k vnitřní povrchové kondenzaci a tvorbě plísní. [15] 

ČSN 730540:62 

Nejmenší tepelný odpor konstrukce stanovil jako vyšší z hodnot daných pro tepelnou 

izolaci a tepelnou akumulaci. Také se zde bral zřetel na způsob vytápění. Z fyzikálních 

vlastností stavebních materiálů byla mimo objemovou hmotnost a tepelnou vodivost 

zařazena i rovnocenná tloušťka plného cihelného zdiva. Dále zde byly požadavky na 

provzdušněnost a hodnocení konstrukcí z hlediska difuze a kondenzace vodních par. 

Doporučení k ČSN 730540:62 řešilo návrh povrchové vnitřní úpravy s dostatečně vysokým 

difuzním odporem pro místa s vyšším výskytem vodní páry. 

Změna ČSN 730540:62 s platností od 06/64 ruší součinitel prostupu tepla konstrukce jako 

kriteriální hodnotu a požadavek na konstrukce byl stanoven jako nejmenší požadovaná 

hodnota tepelného odporu 0,70 m
2
.K/W. 

Revize ČSN 730540:64 „Navrhování stavebních konstrukcí z hlediska tepelné techniky“. 

Norma hodnotí stavební konstrukce veličinami, které charakterizují přesněji časově 

proměnné fyzikální děje v těchto konstrukcích. Rozdělení budov s přerušovaným a 

nepřerušovaným vytápěním. Návrh obvodové konstrukce musel vyhovovat požadavku na 

tepelný odpor i na teplotní útlum (pokles). Součinitel tepelné vodivosti byl stanoven pro 

vnější a vnitřní konstrukce. 

Změna ČSN 730540:64 platná od 1.6.1975 zpřesňuje problematiku difuze vodní páry a 

připouští použití stavebních konstrukcí s pasivní bilancí vodní páry.  

ČSN 730540:77 se vyznačovala oproti ČSN 730540:64 a Směrnici 1972 (kapitola 1.2) 

velkým nárůstem požadovaných hodnot tepelného odporu téměř na dvojnásobek. Pro 



13 

 

obvodové stěny byl vyžadován tepelný odpor 0,95 až 1,10 m
2
K/W a pro střechy 1,80 až 

2,15 m
2
K/W. Nárůst byl také reakcí na zvyšování požadavků v zahraničí.  

V tomto období byl pro toto odvětví základní soubor norem „Tepelně technické vlastnosti 

stavebních konstrukcí a budov“.  Sem patří ČSN 730540:77 „Názvosloví. Požadavky a 

kritéria“, ČSN 730542:77 „Vlastnosti materiálů, konstrukcí a veličiny s nimi související“ a 

ČSN 730549:77 „Výpočtové metody“ pro bytové a občanské stavby. Navazující normy pak 

byly ČSN 730560:78 „Výrobní průmyslové budovy“ a ČSN 730565:78 „Stájové objekty“ 

pro specifické druhy staveb. Další navazující normou byla ČSN 730544:86 „Střechy“, 

která byla jako norma doporučená od roku 1978.  

V letech 1992 a 1993 došlo ke zrevidování tepelně technických norem s cílem vytvořit 

jednotný a ucelený dokument pro celý rozsah budov pozemního stavitelství. Tímto byla 

ČSN 730540 z května 1994 „Tepelná ochrana budov“. Měla tyto části -1 „Termíny a 

definice. Veličiny pro navrhování a ověřování“, část 2 „Funkční požadavky“, část 3 

„Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování“, část 4 „Výpočtové metody pro 

navrhování a ověřování“.  

ČSN 730540 z listopadu 2002 nedohledané změny oproti předchozí. 

ČSN 730540 z dubna 2007 se dělí na část 1 „Terminologie“, část 2 „Požadavky“, část 3 

„Návrhové hodnoty veličin“, část 4 „Výpočtové metody“. Zde došlo k větší provázanosti 

vzhledem k evropským a mezinárodním normám v souvislosti k novým předpisům 

s požadavky na tepelnou ochranu budov a jejich energetickou náročnost. Je zde 

zjednodušené hodnocení stavebně energetických vlastností budovy průměrným 

součinitelem prostupu tepla
1
 Uem. Energetický štítek budovy se mění na energetický štítek 

obálky budovy a klasifikuje se podle platné metodiky pro energetickou náročnost budov.   

ČSN 730540 z října 2011 se dělí na část 1 „Terminologie“, část 2 „Požadavky“, část 3 

„Návrhové hodnoty veličin“, část 4 „Výpočtové metody“. V této normě jsou částečně 

změněny hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukcí. Dále zde proběhla úprava 

hodnocení prostupu tepla obálkou budovy pomocí průměrného součinitele prostupu tepla 

                                                 

1)
 ČSN 730540-1 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy, nebo definované vytápěné zóny, 

zahrnující vlivy všech ochlazovaných konstrukcí tvořících systémovou hranici budovy, nebo její vytápěné 

zóny. 
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s využitím referenční budovy
2
. Další změny se týkají požadavků na neprůvzdušnost 

konstrukcí a větrání místností. V příloze A jsou podrobněji popsány definice 

nízkoenergetických, pasivních a energeticky nulových budov.  

Vývoj hodnot požadavků na součinitele prostupu tepla je znázorněn na obr. 1,2.  

 

Obrázek 1 Vývoj požadavků na součinitele prostupu tepla pro vnější stěnu 

 

Obrázek 2 Vývoj požadavků na součinitele prostupu tepla pro střechu plochou a šikmou se 

sklonem 45° včetně 

                                                 

2)
 ČSN 730540-2 Referenční budova je virtuální budova stejných rozměrů a stejného uspořádání jako budova 

hodnocená, shodného účelu a umístění, na jejíchž všech obálkách budovy jsou použity konstrukce se 

součiniteli prostupu tepla právě odpovídajícími příslušné normové hodnotě. 
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1.2 Ostatní změny v legislativě 

1972 – „Směrnice pro navrhování a posuzování obytných panelových domů“. Nově bylo 

zavedeno hodnocení pro tepelnou stabilitu v letním a zimním období. Tepelná 

charakteristika budovy a spotřeba tepla na vytápění průměrného bytu charakterizují 

spotřebu tepla na vytápění a uvažují budovu jako celek. Dále se v rámci této směrnice 

shromažďovaly výsledky z experimentů odborných pracovišť pro sledování vlastností 

stavebních materiálů. 

V roce 1990 namísto očekávané revize ČSN 730540:77 vyšlo usnesení vlády ČSFR č. 

123/1990, kde došlo k zavedení plošného zvýšení hodnot tepelných odporů neprůsvitných 

konstrukcí o cca 50%, snížení hodnot součinitelů prostupu tepla oken o cca 27% a snížení 

hodnot spotřeby tepla na vytápění bytů o cca 21%. Na základě změny č. 4, bylo toto 

usnesení zapracováno do ČSN 730540:77 od května 1992. Po této změně byla hodnota 

tepelného odporu pro obvodové stěny 2,00 m
2
K/W a pro střechy 3,00 m

2
K/W. 

Jelikož náročnost na energetickou ochranu budov stoupá, lze v budoucnu očekávat další 

legislativní a normativní úpravy.  

V průběhu vypracování této práce byla zjištěna skutečnost o chystané revizi jedné ze 

základních norem souboru požární bezpečnosti staveb, a to ČSN 730810.
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2 Možnosti použití tepelně izolačních materiálů 

2.1 Izolační hmoty všeobecně 

 Stavební izolace zajišťují pro vystavěný objekt sekundární ochranu, před 

nežádoucími účinky vnějšího prostředí. Dle funkce systému izolace dělíme izolační hmoty  

na: 

 materiály pro izolace proti vodě a vlhkosti; 

 materiály pro izolace proti teplu a chladu; 

 materiály pro izolace proti chemickým látkám; 

 materiály pro izolace proti zvuku a otřesům. 

V častých případech systém izolace splňuje více funkcí. Materiály pro tepelnou izolaci 

splňují podmínky požadavků materiálů pro zvukovou izolaci a hmoty proti agresivním 

látkám mohou sloužit též proti vlhkosti. [9]  

2.2 Tepelně izolační materiály – dělení 

 Tepelně izolační schopnost má do jisté míry většina stavebních materiálů. Pokud 

bude materiál brán jako tepelně izolační, musí mít schopnost výrazně zvýšit tepelný odpor 

konstrukce
3
. U těchto materiálů by měl být součinitel tepelné vodivosti pod 0,15 W.m

-1
K

-1
. 

[9] Mezi tyto materiály například patří: 

a) materiály na bázi minerální vlny; 

b) polystyren; 

c) sypké a foukané materiály; 

d) přírodní materiály (ovčí vlna, sláma); 

e) fenolické, PUR a PIR pěny. 

Vzhledem k materiálům pro zateplení obvodových plášťů, střešních konstrukcí a podlah, se 

tato práce dále nebude zabývat přírodními materiály (ovčí vlna, sláma), ale materiály na 

                                                 

3)
 Tepelný odpor konstrukce - ČSN 730540-1; kap. 4.3.21; je tepelně izolační vlastnost vrstvy materiálu, 

popř. nestejnorodé vrstvy materiálu, popř. stavební konstrukce. 
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bázi minerální vlny, polystyrenu, fenolické, PUR a PIR pěny, sypkých a foukaných 

materiálů. 

2.2.1 Materiály na bázi minerální vlny 

Jedním z nejrozšířenějších tepelně izolačních materiálů jsou právě materiály na bázi 

minerální vlny. Používají se díky svým vlastnostem k tepelné, protipožární a zvukové 

izolaci. Minerální izolace se dělí podle použití převažujícího materiálu na kamennou a 

skelnou izolaci. Při výrobě kamenné vlny se používají čedič, diabas a vysokopecní struska. 

Tyto suroviny se promíchají s recyklátem z minerálních vláken pojeným cementovým 

pojivem. Pro minerální izolace na bázi skla se při výrobě používá písek a sklo. V dnešní 

době je podíl recyklovatelného skla až 80%. [36] 

V peci se suroviny roztaví za vysoké teploty a dále vtéká tavenina na rozvlákňovací stroje. 

Zde se vytvoří vlákna, která jsou následné doplněna organickým pojivem, popřípadě 

impregnačním prostředkem k zajištění vyšší stability a odolnosti proti vlhkosti. Vlákno je v 

tenkých vrstvách dopraveno do sběrné komory, kde se vzhledem na požadované vlastnosti 

materiálu vrství. Krepovací zařízení docílí požadovanou tloušťku a dorovná určenou 

gramáž. K vytvrzení pojiva dojde v tvrdící komoře a tím je zajištěna rozměrová stálost 

materiálu. Dále se minerální vlna upraví rozměrově na desky, nebo role a balí se. 

Vzhledem ke speciálním aplikacím je možné vlnu opatřit povrchovou vrstvou, jako je 

papír, drátěné pletivo, alu folie, asfaltový povrch. 

Minerální vlákno je velmi dobrý tepelný izolant se součinitelem tepelné vodivosti 0,035 – 

0,045 W.m
-1

.K
-1

, ale má také velmi dobré požárně bezpečnostní parametry. Dle zkoušky 

nehořlavosti ČSN EN ISO 1182, jsou výrobky z minerálního vlákna zařazeny do tříd 

reakce na oheň A1 a A2 (viz tab. 1), to znamená, že nepřispívá, nebo přispívá nevýznamně 

k procesu hoření. Vzhledem k těmto vlastnostem, je vhodné použít výrobky z těchto 

materiálů dle požadavků ETICS
4
 (viz. kap. 3.1). Bohužel cena těchto nehořlavých výrobků 

je přibližně dvojnásobná oproti hořlavému EPS-F, což pro investory znamená použití 

většinou pouze v nejnutnějších (předepsaných) částech stavby. 

                                                 

4
 ETICS – Vnější tepelně izolační kompozitní systém (viz ČSN 732901) 
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2.2.2 Polystyren 

Cenová dostupnost a výborné tepelně izolační vlastnosti činí z polystyrenu jednu 

z nejpoužívanějších tepelných izolací na trhu v ČR. Výhodou snadného dělení 

polystyrenových dílců je možnost použití při zateplování jednotlivých stavebních 

konstrukcí. Ve stavebnictví se používá nejvíce bílý expandovaný polystyren (lehčený, 

zpěňovatelný) ve formě perliček, který se získá polymerací styrenu. Má vynikající tepelně 

izolační vlastnosti a mrazuvzdornost. Polystyren se dále ještě dělí na šedý, bílý a děrovaný 

a v soklové oblasti extrudovaný. [35] 

Označení expandovaných polystyrenů je EPS. Fasádní se označuje EPS - F, pro střešní 

konstrukce EPS – S, zemní se značí EPS – Z. Extrudované polystyreny se značí XPS. Další 

značení se může lišit dle výrobců. Polystyren označený EPS – F (G) značí expandovaný 

fasádní polystyren s příměsí grafitu. Třídy reakce na oheň EPS a XPS jsou uvedeny 

v tabulce č. 1. [35] 

Expandovaný polystyren (EPS) se vyrábí v uzavřených formách vyhřívaných vodní parou 

na teplotu kolem 100°C a následného nadutí pentanem. Takto vznikne materiál 

s pórovitostí a hrozí zde větší nasákavost. Z tohoto důvodu nemůže být tento druh 

polystyrenu instalován do míst s vyšší vlhkostí. EPS má velkou roztažnost, a proto se 

vyrábí tzv. stabilizovaný polystyren, který se nechá odležet několik týdnů a po největší 

objemové změněně se začne řezat. Na tento typ materiálu, může dlouhodobě působit 

okolní teplota, která nesmí překročit 70°C. Při 100°C EPS-F  měkne, sublimuje a následně 

teplotně degraduje. Při teplotách nad 320°C se rozkládá velkou měrou depolymerací na 

monomerní styren a malé množství dimeru. Hoří silně čadivým svítivým plamenem, za 

uvolňování značného množství sazí a hustého černého dýmu s mírně nasládlým zápachem. 

[13] Pokud dojde k plamennému hoření, vznikají hořící odkapávající částice. 

Extrudovaný polystyren (XPS), se na rozdíl od expandovaného vyrábí vtlačením do formy, 

čímž se vytvoří uzavřená struktura a výrazně se sníží jeho nasákavost a zvýší se pevnost. 

XPS je možné použít do vlhkého prostředí, jako vylehčující prvek do betonů, nebo do 

podlah a příček jako kročejová, nebo zvuková izolace. Při zateplování objektů, se XPS 

používá hlavně pro soklové části staveb. Je zařazen do třídy reakce na oheň E a vzhledem 
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k použitým aditivním retardérům hoření
5
 [13] (např. hexabromocyklododekanu - HBCD) 

při výrobě se označuje jako samozhášivý. Při hoření také vznikají hořící odkapávající 

částice a je třeba zvážit místo jeho užití. Při delším přímém působení ultrafialového záření 

dochází k poškození povrchu. 

2.2.3 Sypké a foukané materiály 

Expandovaný perlit – jedná se o bílou až šedobílou zrnitou, lehkou, pórovitou hmotu, 

vyrobenou tepelnou expandací přírodního perlitu, při teplotách 850 – 1200°C. Tímto 

procesem vzniknou průhledné až poloprůhledné drobné duté kuličky. Materiál je vzhledem 

k svým vlastnostem (viz. tab. 1) používán k zateplení stropů a střešních konstrukcí, 

zateplení metodou „blow-in“ – vtlačování perlitu do volných prostor ve stěnách, 

vyplňování volného prostoru v dutých tvárnicích. Dále se přidává do tepelně izolačních 

zdících a omítkových malt a používá se k výrobě lehkých betonů. Slouží i jako akustická 

izolace. Součinitel tepelné vodivosti 0,040 – 0,060 W.m
-1

.K
-1

, použitelnost do teploty 

900°C a je zařazen do třídy reakce na oheň A1. [29] 

Celulózová vlákna – pro tuto práci byla vybrána ekologická foukaná tepelná a zvuková 

izolace TEMPELAN. Jedná se materiál vyrobený z naprosto čistého tříděného 

recyklovaného papíru a ekologických aditiv, které výrobek chrání před škůdci, ohněm a 

plísněmi. Celulózová vata je šedé barvy neobsahuje žádné ostré částice. Vhodné použití je 

jako izolace střech (ploché, šikmé, strmé), podlah, stropů a stěn (obvodové i vnitřní). 

Aplikuje se pomocí speciálních foukacích strojů zafoukáním na určené místo. Součinitel 

tepelné vodivosti tohoto materiálu je 0,037 – 0,040 W.m
-1

.K
-1

 a je zařazen do třídy reakce 

na oheň B. [27] 

Polystyren sypaný – je další možností, jak zateplit nesnadno přístupné prostory (stropy, 

podlahy, krovy, střechy, obvodové stěny a příčky) cenově dostupným materiálem. Vyráběn 

je EPS bílý, EPS šedý a XPS. Nejčastěji používaný sypaný EPS má hodnotu součinitele 

tepelné vodivosti λ = 0,034 – 0,039 W.m
-1

.K
-1

, objemovou hmotnost 10 – 19 kg/m
3
 a je 

zařazen do třídy reakce na oheň E. [28] 

                                                 

5
 Aditivní retardér hoření – látka, která naváže volné radikály a tím přeruší mechanismus řetězové reakce 

hoření. 



20 

 

2.2.4 Fenolická pěna, izolace PUR a PIR 

Fenolická pěna 

PF pěna je vhodná pro zateplení fasád, střech, pro rekonstrukce objektů a v místě detailů 

stavby, kde není místo pro velkou vrstvu (tloušťku) izolačního materiálu. Má velmi dobrou 

hodnotu součinitele tepelné vodivosti. Je vyrobena napěněním fenolformaldehydových 

pryskyřic do bloků. Tyto jsou následně řezány na desky a opatřeny skelným vláknem, nebo 

reflexní hliníkovou folií. Mezi pozitiva tohoto materiálu patří nízká objemová hmotnost 

35kg/m
3
, součinitel tepelné vodivosti 0,024 – 0,021 W.m

-1
.K

-1
. Fenolická pěna je zařazena 

do třídy reakce na oheň C, některé speciální produkty B. [26]. 

Polyuretanová pěna 

PUR pěna je rozdělena do dvou druhů na měkkou a tvrdou. Měkká je známá jako molitan, 

pro stavebnictví je vhodná tvrdá pěna – PUR. Je vhodná k vyplnění nepřístupných míst, 

izolace spár, ale i jako zateplení plošných částí, konstrukcí střech a stropů. Pěna se nanáší 

nástřikem, nebo se vylévá, a jelikož ulpívá na povrchu, je vhodná i na členité a složitě 

tvarované povrchy. Objemová hmotnost tohoto materiálu je 30 – 100 kg/m
3
, součinitel 

tepelné vodivosti 0,033 – 0,045 W.m
-1

.K
-1

. Polyuretanová pěna je zařazena do třídy reakce 

nažeň C – E (dle chemického složení). [25] [26] 

Polyisokyanurátová pěna 

PIR pěna je materiálově velmi podobný jako předchozí PUR pěna. Vyrobena je 

zkombinováním uretanových a isokyanurátových vazeb. Aplikuje se taktéž stříkáním, nebo 

litím. Má vyšší pevnost v tlaku a menší tepelnou vodivost 0,021 – 0,023 W.m
-1

.K
-1

. Je 

zařazena do třídy reakce na oheň C – E (také dle chemického složení jako předchozí PUR 

pěna). [25] [26] 

PUR a PIR desky 

jedná se vlastně o PUR a PIR pěnu, která se napění ve formách na finální tloušťku a 

následně jsou tyto desky opatřeny skelnou tkaninou, nebo například hliníkovou fólií. Dílce 

se využívají k izolaci střech, podlah, stěn, nebo se vyrábějí celostěnové panely pro větší 

plochy. Vlastnosti materiálů jsou shodné jako PUR a PIR pěny. [26] 
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Tabulka 1 Srovnání vlastností izolačních materiálů, hodnoty převzaty 

[23][8][25][26][29][35][36] 

Izolační 

materiál 

Součinitel tepelné 

vodivosti  

λ[W .m
-1

.K
-1

] 

Objemová 

hmotnost 

ρ[kg/m
3
] 

Třída 

reakce na 

oheň 

Měrná tepelná 

kapacita 

c [J.kg
-1

.K
-1

] 

Minerální 

vlákno 
0,035 – 0,045 30 - 100 A1 – A2 cca 880 - 1150 

EPS – 70 F 0,034 15 - 40 E 1270 

XPS 0,030 – 0,038 30 - 150 E 2060 

Fenolická pěna 0,021- -0,024 35 C (B) 

1250, 1500 

Otevřená, uzavřená 

struktura 

PUR 0,033 – 0,045 30 - 100 C 1500 

PIR 0,021 – 0,023 30 - 100 C 1500 

Expandovaný 

Perlit 
0,040 50 - 200 A1 1090 

Tempelan 0,037 – 0,040 30 - 55 B – s1 Nezjištěno 

Sypaný EPS 

bílý 
0,034 – 0,039 10 - 19 E Nezjištěno 

 

Ztráty tepelné energie různými částmi stavby 

Při realizaci zateplení je třeba si uvědomit jaký objekt je zateplován a na jakou jeho část je 

třeba klást největší důraz. Je rozdíl mezi zateplením bytového domu a rodinného domu. 

Únik tepelné energie je různý pro každou konstrukční stavební část objektu. Přibližné 

procentuální srovnání úniku tepelné energie v závislosti na konstrukční části pro bytové a 

rodinné domy, je znázorněn na obr. 3. 
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Obrázek 3 Procentuální srovnání úniku tepelné energie v rodinném a bytovém domě 

v závislosti na konstrukční části objektu [24] 

 

2.3 Použití tepelně izolačních materiálů v obvodových pláštích 

Obvodové pláště jsou nejčastěji zateplovanou konstrukční částí objektů a staveb. 

Požadavky na tepelnou ochranu budov jsou zakotveny v ČSN 730540-2. Požadavky 

z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou uvedeny v kapitole 4.3 této práce. Vnějšímu 

kontaktnímu systému (ETICS) zateplení fasád je věnována samostatná kapitola č. 3.1. 

Materiály obvodového zdiva jako jsou železobeton, kámen, atd. mají dobré vlastnosti 

z hlediska nosnosti, ale nesplňují požadavky tepelně izolační. Z tohoto důvodu se často 

používají kombinace vrstev (nosná stěna, tepelná izolace a ochranná vrstva). Tam kde je 

možnost kondenzace vodní páry, se ponechává vzduchová mezera pro odvětrání. 

Z hlediska umístění tepelně izolační vrstvy se obvodové pláště dělí na: 

 jednovrstvé obvodové zdivo a zdivo z vrstvených tvárnic; 

 kontaktní obvodové pláště; 

 nekontaktní obvodové pláště. 

Jednovrstvé obvodové zdivo, nebo tvárnice  

Od daného materiálu se zde se především očekává tepelně izolační schopnost. Tyto zdící 

prvky buď zajistí tepelnou izolaci vlastním materiálem (např. pórobetonové tvárnice), nebo 

příměsí tepelně izolačního materiálu do zdícího prvku již při výrobě. Jedná se o vyplnění 

dutin zdícího prvku např. perlitem, nebo minerální vlnou na (obr. 4). Avšak, snaha se co 

0% 
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nejvíce přizpůsobit tepelným požadavkům budov (přidáním velkého množství tepelně 

izolačního materiálu), má někdy za následek ztrátu pevnosti těchto zdících prvků v tlaku 

[12] a nezřídka jsou stěny z těchto materiálů na hranici použitelnosti.  

 

Obrázek 4 Zateplená tvárnice minerální vlnou [34] 

 

Kontaktní obvodové pláště 

Kontaktní obvodové pláště jsou zateplovány uceleným tepelně izolačním systémem 

ETICS, popsaném v samostatné kapitole 3.1. 

Nekontaktní obvodové pláště 

Jsou sestaveny z nosného obvodového zdiva, z tepelně izolační vrstvy, z průvzdušné 

mezery a ochranné krycí pohledové vrstvy. Poslední ochranná krycí vrstva je prováděna 

několika způsoby:  

 prefabrikované konstrukce; 

 vyzdívané konstrukce z lícových cihel do kotevních profilů, nebo do nosné 

konstrukce; 

 obkladové fasádní prvky s roštovou konstrukcí. 

Dále bude práce zaměřena na obkladové fasádní prvky s roštovou konstrukcí. Tyto jsou 

vyráběny z materiálů na metalické bázi, plastické bázi a materiálů na bázi dřeva. Dnes se 

již můžeme setkat s obkladovými fasádními prvky, které mají mezi povrchovými vrstvami 

tepelný izolant ve formě IPN, PIR, nebo PUR pěny. Další nabídkou některých firem jsou 

prosvětlovací obkladové panely z komůrkového polykarbonátu v různých kombinacích se 

standardními výrobky dané firmy. 
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Výrobky na metalické bázi - například firma Kingspan nabízí několik druhů obkladových 

stěnových panelů s jádrem s minerální vlny, s povrchem z ocelových plechů (o síle desetin 

milimetrů). U výrobku KS 1000 AWP udává výrobce vynikající tepelně izolační vlastnosti 

(jádro IPN pěna) s hodnotou součinitele prostupu tepla 0,18 W.m
-2

.K
-1

. Třídu reakce na 

oheň udává B – s1, d0. U výrobku KS 1150 FR (viz. obr. 5) s jádrem z MV je udáván 

součinitel prostupu tepla 0,411 W.m
-2

.K
-1

, s třídou reakce na oheň A2 – s1, d0. [31] 

 

Obrázek 5 Výrobek KS 1150 FR firmy Kingspan [31] 

 

Výrobky na plastické bázi – pro tuto práci byly vybrány výrobky pro obklad fasády 

německého výrobce Vinylit. Vlastní prvky desky viny Therm (viz. obr. 6) pro systém 

odvětrané fasády Viny Therm, jsou vyrobeny vypěněním vysoce kvalitních termoplastů a 

na povrch jsou zataveny přírodní barevné kamínky velikosti 2 – 4 mm. Dodavatel pro ČR 

na svých webových stránkách nabízí k nahlédnutí certifikát k výrobku, kde je uvedena 

třída reakce na oheň B – s3, d2. Druhý výrobek této firmy pro obklad fasád desky viny 

Stone mají stejné technické vlastnosti a jsou zařazeny do stejné třídy reakce na oheň. [32]     

 

Obrázek 6 Obkladový panel Viny Therm [32] 
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Výrobky na bázi dřeva – pro tuto práci byly vybrány dva druhy obkladových materiálů na 

bázi dřeva.  

První od firmy CETRIS, která dodává cementotřískové desky složené z dřeva 63%, cement 

25%, voda 10%, hydratační přísady 2%. Kotveny jsou na profilovaný plechový, nebo 

dřevěný rošt dle pokynů výrobce. Z požárního hlediska je rozhodně lepší navýšit investici 

a použít profilované plechy. Výrobce udává u výrobku CETRIS Plus třídu reakce na oheň 

A2-s1, d0 a index šíření plamene po povrchu 0 mm.min
-1

. 

Druhý je od firmy CEMBRIT, která vyrábí cementovláknité obkladové desky. 

Vláknocement je směs cementu, výztužných vláken, vápence, celulózy a dalších přísad. 

Kotví se opět na dřevěný, ocelový, nebo hliníkový rošt dle pokynů výrobce. Pro srovnání 

parametrů byl vybrán výrobek Cembrit Cembonit (viz. obr. 7). Je zařazen do třídy reakce 

na oheň A2-s1, d0 a součinitel tepelné vodivosti je 0,4 W.m
-1

.K
-1

. [33] 

 

Obrázek 7 obkladové desky Cembrit Cebonit [33] 

Srovnání výrobků pro nekontaktní obvodové pláště provětrávaných fasád udává tabulka 2. 

Tabulka 2 Třídy reakce na oheň vybraných výrobků pro obvodové pláště [23][31] 

Materiál Název výrobku Třída reakce na oheň 

Metalická báze 
KS 1000 AWP B-s1, d0 

KS 1150 FR A2-s1, d0 

Plastová báze 
Viny Therm B-s3, d0 

Viny Stone B-s3, d0 

Báze dřeva 
Cetris Plus A2-s1, d0 

Cembrit Cembonit A2-s1, d0 
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Problémem z hlediska požární bezpečnosti je používání aluplastových obkladových 

výrobků. Jedná se o výrobek s plastovým jádrem oboustranně potažen hliníkovou fólií 

v celkové tloušťce do 6 mm. Jádro je buď polyetylén (standardní), polyetylén s příměsí až 

80% anorganického plniva, nebo keramické. Kvalita polyetylenu (množství retardérů 

hoření v polyetylenovém jádře) a síla hliníkového obalu určují požárně bezpečnostní 

vlastnosti. Na českém trhu se vyskytují tyto výrobky třídy reakce na oheň E-B. Je třeba si 

dát velký pozor na napodobeniny těchto výrobků dovážených z Asie. Tyto sotva splňují 

třídu reakce na oheň E, avšak deklarovány jsou jako nehořlavé! Poznatky ověřené požární 

zkouškou ČSN 13705-1 odhalily možnost vzniku požárů v oblasti zakončení 

provětrávaných fasád. V oblasti založení, oken a ukončení je pouze děrovaný plech, a 

právě tímto místem může plamenné hoření vniknout do vzduchové provětrávací mezery. 

Zde se ve zmenšeném prostoru aluplastové desky ohřívají větší intenzitou a plameny 

působí přímo na plastové jádro desky. Tímto se požár může velmi rychle šířit dál [11]. 

2.4 Použití tepelně izolačních materiálů v ostatních částech stavby 

2.4.1 Vnitřní zateplovací systém  

Vhodnost použití tohoto systému je velmi diskutována vzhledem ke vzniku vlhkosti ve 

stavební konstrukci a jejímu odvodu. Avšak v některých případech, je použití tohoto 

způsobu takřka nevyhnutelná. Zejména u zateplování historických, nebo chráněných budov 

a objektů. Dále je tento systém vhodné použít pro jiné, než obytné prostory obytných či 

panelových domů, jako jsou sklepy, společné, nebo půdní prostory a jiné. Nabízí se zde i 

individuální možnost zateplení bytu či místnosti například při sporném názoru nájemníků 

na vnější zateplení. 

Jak již bylo řečeno, hlavním problémem (pokud bude pominuto zmenšení objemu 

zateplovaného prostoru) nastane při použití vnitřního zateplovacího systému hromadění 

vlhkosti. Při použití tepelného izolantu z MV je nutné použít parozábranu. Ta se vkládá 

mezi zdivo a MV. Zde dochází ke zkondenzování vlhkosti, která projde zdivem z okolního 

prostředí, a jsou zde vytvořeny podmínky pro vznik plísní. Teploty v těchto místech se 

přibližují venkovním a obzvláště v zimním období zde může docházet k zamrzání 

zkondenzovaných par. Minerální vlna, není rozhodně doporučována žádným výrobcem. 

Další možností je použití polystyrenu. Pokud by byl použit XPS (extrudovaný polystyren), 
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je nutné, vzhledem k jeho uzavřené struktuře opět použít parozábranu. V tomto případě 

nastávají podobné podmínky jako při použití MV. Při použití EPS se mohou dílce lepit 

přímo na zdivo. Jelikož má otevřenou strukturu, může pojmout vlhkost a předat ji dovnitř 

zateplovaného prostoru, kde je lepší ventilací (např. větráním) odvedena a nikde 

nekondenzuje. Je to asi finančně nejméně náročný způsob zateplení vnitřních prostor.  

V dnešní době je již standardně na trhu několik druhů výrobků určených pro vnitřní 

zateplení. Jsou to výrobky z materiálů vytvořených na principu nasákavosti (na povrchu a 

v celém průřezu materiálu nesmí dojít ke kondenzaci vodní páry). [16]. Při zateplení tímto 

systémem, musí být všechny jeho složky nasákavé. Takto se vlhkost proniká z obvodového 

zdiva přes omítku, maltovou směs, tepelný izolant a vrchní vrstvu omítky opět do 

místnosti, odkud je ventilací odvedena. Omezení jímání vlhkosti se zde řeší opatřením 

z exteriéu.  

Desky z kalciumsilikátu, vápencokřemíkaté (viz. obr. 8), jsou nejčastěji používané výrobky 

pro účely vnitřního zateplení. Bohužel finanční náročnost je oproti EPS podstatně vyšší, 

takže se častěji setkáváme s méně kvalitní variantou EPS. 

 

Obrázek 8 Masivní minerální zateplovací deska [16] 

 

2.4.2 Zateplení střešních konstrukcí 

Střešní konstrukce je stavební konstrukce nad chráněným (vnitřním) prostředím, vystavená 

přímému působení atmosférických vlivů, podílející se na zabezpečení požadovaného stavu 
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prostředí v objektu [6]. Skládá se z nosné střešní konstrukce, střešního pláště (nebo 

několika střešních plášťů) a doplňkových konstrukcí a prvků. 

Dle sklonu vnějšího povrchu se střechy dělí [6]: 

 plochá střecha α  5°; 

 šikmá střecha 5°  α  45°; 

 strmá střecha 45°  α  90°; 

α  hodnota, udávající sklon vnějšího povrchu posuzované střešní konstrukce. 

Střešní plášť je tvořen nosnou vrstvou a dalšími v závislosti na funkci střešního pláště. 

Další vrstvy mohou být: hydroizolační, tepelně izolační, spádová, podkladní, parotěsná, 

expanzní, separační, spojovací, stabilizační, drenážní, filtrační, hydroakumulační a 

podhledová [12]. Požadavky z hlediska PBS na střešní pláště je uveden v kapitole 3.4.3. 

Tepelně izolační vrstva [6] je vrstva střešního pláště, která se významně podílí na dosažení 

požadovaného teplotního stavu vnitřního prostředí. Základní funkce je bránit únikům tepla 

z objektů, nebo chránit stavební konstrukce proti nepříznivým teplotním vlivům okolního 

prostředí. Kolem tepelně izolační vrstvy se nachází vrstva pro ochranu tepelné izolace. Ta 

brání pronikání proudícího okolního vzduchu a prachu do tepelné izolace. 

Vhodné materiály pro zateplení střešních konstrukcí 

Pro šikmé a strmé střešní pláště se nejčastěji používá minerální, nebo skelná vlna ve formě 

rohoží, nebo desek. Použití pěnového polystyrenu do zateplení střešních konstrukcí je 

možné formou desek, nebo drceného polystyrenu. Tloušťka vrstvy tepelného izolantu se 

odvíjí od požadavku na součinitele prostup tepla. Doporučené hodnoty součinitele 

prostupu tepla [4]: 

 pro střechu mimořádně energeticky úspornou 0,15 – 0,10 W. m
-2

.K
-1

; 

 pro střechu energeticky úspornou 0,16 W. m
-2

.K
-1

; 

 pro střechu energeticky vyhovující 0,24 W. m
-2

.K
-1

 (tato hodnota je požadovaná). 

Dalším vhodným izolantem pro zateplení střešních plášťů, je stříkaná, PUR pěna 

s uzavřenou buňkou odolnou proti vlhkosti. Touto pěnou se dají zateplit střechy všech 

sklonů.  
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Další možnost jak zateplit střešní plášť je použití foukané izolace z celulózy. Dostane se do 

špatně přístupných míst a vyplní každý detail konstrukce. Je vhodná taktéž pro všechny 

druhy střešních plášťů. 

Pro ploché střešní pláště – se dále dle požadavků na zatížení dělí na nepochozí a pochozí. 

Vhodné materiály jsou pro: 

 nepochozí – velkoformátové lamely z minerálních (čedičových) vláken, EPS 

s polodrážkou, stříkané pěny s uzavřenou strukturou;  

 pochozí – extrudovaný polystyren XPS se zpevněným povrchem, foukaná 

celulózová izolace, MV.  

Všechny typy střešních plášťů mají jasně danou skladbu střešní konstrukce. Musí splňovat 

i požárně bezpečnostní opatření dle platných norem např. ČSN 730802, ČSN 730804, ČSN 

730810. 

2.4.3 Zateplení podlah 

Skladba podlahového systému, vlastních vrstev a druhu materiálů závisí na tom, pro jaký 

účel je místnost navržena. Zejména zatížení a intenzita provozu a tepelné vlastnosti jsou 

pro návrh podlah směrodatné. Podlahy se navrhují jako: 

 kontaktní – jednotlivé vrstvy jsou navzájem plošně spojeny; 

 nekontaktní – souvrství podlahy obsahuje vzduchovou mezeru. 

Základní vrstvy podlahy z hlediska funkčnosti: 

 nášlapná vrstva – vlastní finální povrch podlahy i se spojovací hmotou (lepidlo, 

tmel, atd.); 

 roznášecí vrstva – roznáší lokální zatížení na větší plochu a tvoří základ pro 

nášlapnou plochu; 

 izolační vrstva – ochranná funkce (např. proti radonu), tepelně izolační, akustická 

izolace, nebo izolace proti vlhkosti. 

Zatřídění podlah se určí dle ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov – 2 Požadavky poklesu 

dotykové teploty podlahy do kategorií (viz. tab. 3). Pokles dotykové teploty se určí na 

základě tepelné jímavosti podlahy (množství tepla odvedené podlahou za jednotku času). 
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Tabulka 3 Kategorie podlah z hlediska poklesu dotykové teploty podlahy – [4] 

Kategorie podlahy Pokles dotykové teploty podlahy 

Δθ10,N  

[C°] 

I. Velmi teplé Do 3,8 včetně 

II. Teplé Do 5,5 včetně 

III. Méně teplé Do 6,9 včetně 

IV. Studené Od 6,9 

  

Dle příslušné normy [4] se pak určí kategorie pro daný druh budovy (obytná budova, 

občanská budova, výrobní budova). 

Vhodnost materiálů pro tepelně izolační vrstvy se bude odvíjet od požadavků a od 

finančních možností investora. Při dodatečném zateplení podlah je konstrukce ovlivněna 

výškou dveří, stropní konstrukcí atd. V těchto případech většinou nemůže být použita 

taková vrstva tepelné izolace, která by vyhovovala požadavkům.  

Pro zateplení podlah půdních prostor jsou vhodné systémy foukané izolace na bázi 

celulózy, PUR pěna a MV. 

Pro tepelné odizolování nad volným terénem se spíše hodí materiály na bázi polystyrenu. 

EPS, EPS šedý a pro vysoké zatížení například XPS se zpevněným povrchem.  

Každá podlahová skladba má přesně definovaný systém a každý výrobce udává jakým 

způsobem dané materiály použít. Základní informace o výše zmíněných materiálech jsou 

popsány v kapitole 2.2.  

Stručný přehled o nejčastějším použití tepelně izolačních materiálů v různých stavebních 

konstrukcích objektu, je znázorněn v tab. 4. Většina těchto materiálů (mimo fasádních 

obkladových výrobků) je možností použití flexibilní a lze je použít pro zateplení více 

stavebních konstrukcí. 
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Tabulka 4 Možnost použití tepelně izolačních materiálů pro různé části objektu [26] [28] 

[29] [31] [32] [33] [35] [36] 

 Zateplení 

uvnitř 

Vnější obv. 

zeď 
střecha podlaha 

Dutiny v 

konstrukci 

MV      

EPS      

XPS      

EPS sypaný      

Perlit      

Celulózová vlákna      

FP      

PUR      

PIR      

PUR + PIR desky      

Obklad KINGSPAN      

Obklad Viny Therm      

Cembri, Cembonit      

Min. zateplovací desky      

 

Každá z konstrukčních částí se dá dělit na více podkategorií, ale vhodnost tepelně 

izolačních materiálů a výrobků se nemění. 
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3 Zateplovací systémy a požadavky související s požární 

bezpečností staveb 

 

3.1 Zateplovací systémy – ETICS 

Slovem ETICS rozumíme dle vnější kompozitní tepelně izolační systém s tepelnou izolací 

z pěnového polystyrenu (EPS), nebo z minerální vlny (MV), který je opatřen konečnou 

povrchovou úpravou (omítkou), bez provětrávané mezery (viz. obr. 9). Odborná literatura, 

také nazývá systém ETICS jako vnější kontaktní zateplovací systém. Jde tedy o ucelený 

výrobek dodávaný odbornou firmou, sestávající se z několika částí. Tento systém musí 

obsahovat nejméně tyto části [5]: 

 v systému specifikovanou lepící hmotu a specifikované kotvící prvky; 

 v systému specifikovaný tepelně izolační materiál; 

 v systému specifikovanou základní vrstvu, nebo více vrstev, kde nejméně jedna 

vrstva obsahuje výztuž; 

 v systému specifikovanou výztuž; 

 v systému specifikovanou konečnou povrchovou úpravu, popř. s dekorativní 

vrstvou. 

 

 

Obrázek 9 Skladba ETICS - 1 lepící hmota, 2 izolační materiál, 3 výztuž, 4 povrchová 

vrstva s dekorační vrstvou 

1 

2 

3 

4 
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Přesné složení a rozmístění celého systému ETICS (skladba a tloušťka desek tepelné 

izolace, rozmístění a počet hmoždinek, výztuž, příslušenství a detaily) vyplývá 

z projektové dokumentace, nebo ze stavební dokumentace. Technologický postup prací při 

zhotovení ETICS je následovný: 

 příprava podkladu; 

 lepení desek tepelné izolace; 

 kotvení hmoždinkami; 

 provádění základní vrstvy; 

 provádění konečné povrchové úpravy. 

Dále musí být při aplikaci ETICS dodrženy klimatické podmínky jako teplota vzduchu, 

povrchová teplota podkladu, ochrana před deštěm, ochrana některých vrstev před přímým 

slunečním zářením a ochrana před silným větrem. 

Příprava podkladu -  musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytků bednění, musí 

vykazovat známky celistvosti a být bez trhlin. Dále musí být dodrženy požadavky na 

soudržnost podkladu a maximální hodnoty odchylky rovinnosti. Je možné provést 

posouzení a ověření podkladu, a to nepřímými diagnostickými metodami [5]. 

Lepení desek a tepelné izolace – Při aplikaci tepelné izolace na vhodně připravený povrch 

je třeba dodržet přesně daný technologický postup. Lepící hmota je určená ve stavební 

dokumentaci, a pokud není předepsáno, nesmí být doplněna o žádnou přísadu. Nanášení 

lepící hmoty se provádí na celý povrch rubu desky, nebo ve formě pásu po celém obvodě, 

s nejméně třemi dalšími body lepící hmoty na desce. Pokud se tepelně izolační vrstva 

zhotovuje pouze lepením EPS, musí být 40% desky pevně spojeno s podkladem. Jde – li o 

spojení MV s podkladem pouze lepením, musí být tato deska spojena s podkladem celá, 

stejně jako v případě příčné orientace vláken. Tímto způsobem nanesení lepící hmoty (viz. 

obr. 10) se zabrání vzniku dutin a následnému šíření požáru fasádou komínovým efektem. 
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Obrázek 10 Lepení tepelně izolační části ETICS 

 

Důraz je také kladen na výběr lepící hmoty. V závislosti na povětrnostních podmínkách a 

podkladu na který se lepí tepelně izolační materiál, se musí zvolit podle svých vlastností 

vhodné lepidlo. Tam, kde není potřeba pružnosti vzhledem k podkladu, se používají 

cementová lepidla. Pro potřebu menší roztažnosti se používají cementová lepidla 

s dispersí. Pokud se jedná o lepení tepelného izolantu na materiály na bázi dřeva (potřeba 

velké dilatace) používají se pružná dispersní lepidla. Lepící hmoty se nechávají po 

stanovenou dobu vyschnout a poté upravit rovinu plochy přebroušením. 

Kotvení hmoždinkami – Ve stavební dokumentaci je určen druh, počet a rozmístění 

hmoždinek v ploše desek. Postup kotvení a dodržování zásad při osazování určuje [5]. 

Druhy hmoždinek na obrázku č. 11 (zatloukací, šroubovací a s vrutem), jsou určeny 

v závislosti na druhu izolačního materiálu a druhu nosné konstrukce pro ETICS. 

 

Obrázek 11 Druhy hmoždinek pro kontaktní zateplovací systémy ETICS 
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V místech použití MV se musí kotvení provést z bezpečnostního hlediska kovovými trny. 

Plastové části hmoždinek by při požáru neodolaly tepelnému namáhání a narušily by 

účelnost celého systému ETICS. 

Základní vrstva – před zhotovením základní vrstvy, se nesmí opomenout vyztužení 

exponovaných míst vhodnými doplňky (lišty, rohy se síťkou atd.). Druh stěrkové hmoty a 

síťoviny (ta je povinná), je opět určen stavební dokumentací. Stěrková hmota se připraví 

dle pokynů výrobce a následně nanese na tepelný izolant v souvislé vrstvě. Do takto 

nanesené vrstvy se vtlačí hladítkem shora dolů a od středu do stran síťovina. Ta musí být 

následně kompletně překryta stěrkovou hmotou v požadované tloušťce 2 – 6 mm. 

Neodborně provedená základní vrstva, může mít za následek praskliny. Ty pak mohou 

negativně ovlivnit vývoj případného požáru [5].  

Povrchová úprava – omítky a nátěry jsou určeny projektovou dokumentací a nesmí být 

doplněny o jiné přísady, pokud to dokumentace ETICS nepředepisuje. Některé druhy 

těchto materiálů požadují před aplikací penetrační nátěr. Důležité je také dodržet teplotní 

rozmezí pro použití těchto výrobků. Vše musí být prováděno v souladu dokumentací 

ETICS. 

Případný požár kontaktního zateplovacího systému může vypadat následně (viz. obr. 12).  

 

Obrázek 12 Požár automobilů způsobený odkapávajícím polystyrenem, vznik 

pravděpodobně od kontejneru ve výklenku domu (Foto HZS Zlínského kraje, 2010) 



36 

 

3.2 Třídění stavebních výrobků a konstrukčních částí z hlediska PBS 

V této kapitole bude objasněno třídění stavebních výrobků a rozdělení konstrukčních částí 

dle platných norem. Základním předpisem v této oblasti je norma ČSN-EN 13501-1 

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb. Dále je možné toto třídění 

nalézt v ČSN 730810, kde jsou stanoveny požadavky na stavební výrobky, stavební 

konstrukce a požárně bezpečnostní zařízení.   

3.2.1 Třídění stavebních výrobků podle třídy reakce na oheň 

Dříve se hořlavost látek a výrobků dělila do stupňů hořlavosti na A, B, C1, C2, C3. Dnes 

se stavební výrobky kromě podlahových krytin dělí do tříd reakce na oheň A1, A2, B, C, 

D, E, F dle přesně definovaných zkoušek. Tyto třídy reakce na oheň nám určují vliv 

stavebního výrobku na rozvoj požáru. Doplňková klasifikace dle tvorby kouře se značí s1, 

s2, s3 a určí se z naměřených dat při zkoušce podle ČSN 13823. Další doplňková 

klasifikace podle plameně odkapávajících částic má značení d0, d1, d2. Tato klasifikace se 

odvozuje z pozorování plameně hořících kapek, nebo částic při níže uvedených zkouškách 

pro jednotlivé třídy. Vztah mezi požadavky na stupně hořlavosti a třídami reakce na oheň 

je uveden v (tab. 5) a je pouze informativního charakteru, pro případy, kdy jsou v jiných 

technických podkladech, mimo kodex požární bezpečnosti staveb, stanoveny požadavky na 

stupně hořlavosti [2]. 

Tabulka 5 Vztah mezi stupni hořlavosti a třídami reakce na oheň. Převzato z ČSN 730810 

Stupeň hořlavosti Třída reakce na oheň 

A 
A1 

A2 

B B 

C1 C 

C2 D 

C3 
E 

F 

  

Případné dolní indexy fl určují podlahoviny a L tepelné izolace potrubí. Třídy reakce na 

oheň elektrických kabelů se značí A, B1, B2, C, D, E, F s dolním indexem CA. 
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(Podlahoviny, izolace potrubí a elektrické kabely dále nebudou zohledňovány, protože 

nejsou předmětem této práce).  

Pokud je výrobek klasifikován do určité třídy, považuje se za splňující požadavky pro 

jakoukoliv třídu nižší. 

3.2.2 Třídění konstrukčních částí a konstrukčního systému 

Konstrukční části [2] 

V závislosti na teple uvolňovaném z konstrukčních částí (dílců a prvků) při požáru, vlivu 

na stabilitu a únosnost konstrukčních částí se tyto třídí na DP1, DP2, DP3. Tyto části se 

mohou sestávat z jednoho výrobku s klasifikací třídy reakce na oheň, nebo se mohou 

sestávat z několika výrobků tvořících složky konstrukce s různou klasifikací tříd reakce na 

oheň (kap. 3.2.1). 

Konstrukční systém [1] 

Stavební objekty, nebo jejich části se podle druhů konstrukčních částí použitých v požárně 

dělících a nosných konstrukcích zajišťujících stabilitu objektu nebo jeho části třídí na 

objekty s konstrukčními systémy: 

a) nehořlavými, které mají pouze konstrukce druhu DP1; 

b) smíšenými, které mají; 

1. svislé požárně dělící a svislé nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu 

nebo jeho části pouze z konstrukcí druhu DP1, a 

2. ostatní požárně dělící a nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu nebo 

jeho části z konstrukcí druhu DP2; u jednopodlažních objektů mohou být 

střešní nosné konstrukce z konstrukcí druhu DP3; 

c) hořlavými, které mají: 

1. konstrukce alespoň druhu DP2; nebo 

2. konstrukce druhu DP3, popř. nesplňují požadavky na nehořlavé či smíšené 

konstrukční systémy. 

3.3 Požární odolnost konstrukcí 

Požární odolnost stavebních konstrukcí je souhrnně vyjádřena schopností konstrukcí 

odolávat účinkům požáru a zachovat při požáru svou nosnost, celistvost a izolační 
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schopnost [2]. Příslušné normy řady ČSN 7808xx stanoví požadavky požární odolnosti 

vzhledem k požárnímu riziku
6
.  

Požární odolnost se stanovuje pro klasifikaci konstrukcí, nebo pro individuální posouzení 

konstrukcí podle požárního scénáře: 

a) pro normový průběh požáru, z kterého se odvozují požadované požární odolnosti; 

b) pro pravděpodobný (parametrický) průběh požáru, který je určen podle konkrétních 

podmínek posuzované části objektu. 

Klasifikace požární odolnosti 

Klasifikace požární odolnosti je vyjádřena písmeny a dobou (t) v minutách. Po tuto dobu 

musí konstrukce splňovat své charakteristické vlastnosti – mezní stavy. Pokud je 

požadováno dvou a více charakteristických vlastností, je požární odolnost určena nejkratší 

dobou z nich. Hodnoty se uvádějí mezními stavy např. (R 60; E 45; I 30), nebo souhrnně 

(REI 30) [2]: 

 nosnost R (t); 

 celistvost E (t); 

 tepelná izolace I (t); 

 hustota tepelného toku, nebo radiace z povrchu W (t); 

 kouřotěsnost S (t); 

 samouzavírací zařízení požárních uzávěrů C (t); 

 mechanická odolnost M (t). 

3.4 Požadavky související s požární bezpečností staveb 

Nadzemní podlaží (NP) – za nadzemní podlaží se považuje každé podlaží, které nemá 

povrch podlahy níže, než 1,50 m pod nejvyšším bodem přilehlého terénu, ležícím ve 

vzdálenosti do 3,00 m od objektu (viz. obr. 13).  

Podzemní podlaží (PP) – se považuje každé podlaží, které má polohu níže než nadzemní 

podlaží. 

                                                 

6
 
)
 Požární riziko – rozsah a intenzita případného požáru v posuzovaném stavebním objektu nebo jeho části. 
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Výška objektu (h) – se měří od podlahy prvního nadzemního podlaží, k podlaze posledního 

užitného nadzemního podlaží. [1] 

 

Obrázek 13 Požární výška objektu [22] 

 

3.4.1 Dodatečné zateplení stávajících objektů  

Dodatečným zateplením se rozumí změna stávající stavby, zejména panelových bytových 

domů, a to kolaudovaných před rokem 2000. U dodatečného zateplení není brán zřetel na 

druh konstrukční části (DP1, DP2, DP3) objektu. Konstrukce izolační části stavby je 

hodnocena jako ucelený výrobek (povrchová vrstva, tepelná izolace, nosné rošty, 

upevňovací prvky a další specifické součásti). Tyto objekty jsou rozděleny do třech skupin. 

A to s požární výškou objektů hp  12,0  m, dále hp  22,5 m a hp  22,5 m [2]. 

Požární výška objektu hp  12,0 m 

Na objekty s požární výškou hp  12,0 m nejsou kladeny žádné požadavky. Zde si může 

investor zvolit druh tepelné izolace a rozhodnout se zda se přikloní na stranu bezpečnosti, 

nebo ušetření financí. 

Požární výška objektu hp  12,0 m 

Konstrukce je hodnocena jako ucelený výrobek a musí splňovat následující požadavky: 

 Celý zateplovací konstrukční systém (ETICS) musí mít třídu reakce na oheň B, 

pokud se jedná o výškovou polohu hp  22,5 m, přičemž výrobek tepelně izolační 
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části musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E a musí být kontaktně spojen se 

zateplovanou konstrukcí. Objekt s hp  22,5 m musí mít po celé výšce objektu 

stejný zateplovací systém, včetně hp  12,0 m. Jedná se o šíření požáru v oblasti 

oken apod. (viz obr. 14). 

 U dodatečných izolací objektů hp  12 m majících jediný východ na volné 

prostranství, musí mít nad východem stříšky, které omezí ohrožení unikajících osob 

z objektu. Tyto stříšky musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1, nebo A2.  

 Konstrukční zateplovací systém (ETICS) musí mít třídu reakce na oheň A1, nebo 

A2 pokud se jedná o nekontaktní spojení s dutinami, kde je umožněno svislé 

proudění plynů, nebo jsou tyto konstrukce ve výškové poloze hp  22,5 m. 

 Povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 mm.min
-1

.  

 

                                                        

               (A)                                                                (B)  

Obrázek 14 dodatečné zateplení objektu s požární výškou do 12m (A), do 22,5 m a nad 

22,5m (B), šedá barva EPS – F, oranžová barva minerální vlákno, žlutá barva XPS [22] 

Úroveň založení zateplovacího systému bude vyhotovena dle normativních požadavků [2] 

v provedení ETICS (viz. obr. 15). Pokud není ETICS založen pod terénem, musí být 

v oblasti založení použit materiál třídy reakce na oheň A1, nebo A2 a povrchová úprava 

musí vykazovat index šíření plamene is = 0 mm/min. 
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Obrázek 15 - Systém ETICS v oblasti soklu (založení) 

 

V oblasti oken musí být nehořlavý pruh o šířce 500 mm. Tento pruh bude maximálně 150 

mm od okenního otvoru a bude materiálu třídy reakce na oheň A1, nebo A2. Pruh bude 

souvisle uložen nad okny, nebo u vzdálenějších oken bude přesahovat 1 500 mm za každou 

stranu ostění (viz. obr. 16). 

 

Obrázek 16 Nehořlavý pruh z MV pro dodatečné zateplení v oblasti oken 

 

3.4.2 Zateplení novostaveb  

Pro zateplování novostaveb se tyto objekty rozdělují dle požární výšky do třech kategorií. 

Do 12 m, od 12 do 30 m a nad 30 m požární výšky. Norma následně určí podmínky pro 

použití vhodných výrobků vzhledem k danému objektu [2]. 
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Požární výška objektu hp  12,0 m 

Při splnění následujících požadavků nemusí být brán zřetel na vnější tepelné izolace: 

 při požární výšce objektů hp  12 m; 

 pokud ETICS tvoří ucelený výrobek třídy reakce na oheň B, kdy tepelně izolační 

prvek musí být nejméně třídy reakce na oheň E a musí být kontaktně spojen se 

zateplovanou stěnou; 

 povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 mm.min
-1

 a u objektů 

s hořlavým konstrukčním systémem, musí být is  100 mm.min
-1

; 

 pokud budou dle normových předpisů požadovány v obvodových stěnách požární 

pásy, musí být tepelná izolace jako ucelený výrobek třídy na oheň A1, nebo A2. 

 

Požární výška objektu 12  hp  30,0 m 

Pokud má objekt smíšený, nebo nehořlavý konstrukční systém, vyšší než 12 m s požární 

výškou do 30 m, může být konstruován dle předchozích podmínek pro objekty do 12 m. 

Nad touto úrovní musí být obvodové stěny druhu DP1 a tepelné izolace třídy reakce na 

oheň A1, nebo A2. Stejně jako u objektů do 12 m, musí i zde být mezi sousedními objekty 

požární pásy. 

Požární výška objektu hp  30,0 m 

Objekty s požární výškou nad 30 m, musí mít po celé výšce obvodových stěn zateplení 

pouze z výrobků třídy reakce na oheň A1, nebo A2, a to i do výšky 12 m. Problematické 

pro tento druh objektu je založení ve spodní části. Systém ETICS zakládá s XPS (proti 

vlhkosti) s následným pruhem s MV. Zde by měl být celý systém zateplení z výrobků třídy 

na oheň A1 , nebo A2, což není splněno.  

Všechny výškové úrovně objektů s druhem použitých materiálů pro novostavby jsou 

znázorněny na obrázku 17. 
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(A)                                      (B)                                     (C) 

Obrázek 17 Zzateplení objektů novostaveb do 12 m (A), od 12 m do 30 m (B), nad 30 m 

(C), šedá barva EPS – F, oranžová barva MV, žlutá barva XPS [22] 

 

Dle sdělení Ing. Valoucha z MV GŘ HZS ČR dojde v dubnu až květnu 2016 k 

účinnosti revize normy ČSN 730810. Nastanou zde vzhledem k zateplování objektů 

zásadní změny. Cílem revize této normy je zjednodušení stávajících změn a vytvoření 

obrázkové přílohy. Dojde zde například ke sloučení stávajících objektů a novostaveb, 

sloučení výškových úrovní objektů, nebo požadavky pro druhou vlnu zateplení. 

V obrázkových přílohách nalezneme např. kontaktní zateplení (Etics) všech 

výškových úrovní, několik variant založení zateplovacího systému, varianty nadpraží 

při zdvojeném zateplení, nebo zateplení pro vnější horizontální konstrukce. 

 

3.4.3 Požadavky pro zateplení střešních plášťů 

Střešní plášť může být hodnocen jako DP1 v těchto případech: 

a) Spodní stabilizační vrstva střešního pláště je z výrobků třídy reakce na oheň A1, 

nebo A2 v tloušťce alespoň 40 mm. 

b) Pokud je menší než 40 mm, musí být nad touto vrstvou výrobky v tloušťce alespoň 

40 mm, třídy reakce na oheň A1, nebo A2. 

c) Tepelně izolační a jiné výrobky (s tloušťkou nad 1 mm) nad spodní vrstvou musejí 

být třídy reakce na oheň A1 až B, s požadavkem na horní hydroizolační krytinu dle 

ČSN EN 13501-5, nebo 
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d) tepelně izolační a jiné výrobky nad spodní vrstvou mohou být třídy reakce na oheň 

C až E s požadavkem na horní hydroizolační krytinu dle ČSN EN 13501-5. 

e) Celý střešní plášť je složen pouze z výrobků třídy reakce na oheň A1, A2. 

f) Není li spodní vrstva dle a), mohou být výrobky nad horním povrchem třídy reakce 

na oheň B v celé tloušťce střešního pláště, nejméně však 50 mm. 

Další detailnější požadavky z hlediska PBS na střešní pláště jsou zakotveny v [1] [2] ČSN 

730804 a dalších souvisejících předpisech.  
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4 Prioritní vlastnosti tepelně izolačních materiálů a jejich 

stanovení     

Prioritní vlastnosti tepelně izolačních materiálů budou stanoveny na základě požadavků 

pro tepelně technické vlastnosti, požadavků na požární bezpečnost a v souvislosti 

s požárním zkušebnictvím.  

4.1 Tepelně technické vlastnosti  

Obecně se tepelná energie šíří třemi způsoby sdílením tepla: 

 vedením (kondukce) – fyzikálně se jedná o pohyb strukturních částic hmoty a platí 

převážně pro pevné látky; 

 prouděním (konvekce) – nelze oddělit od vnějšího pohybu hmotného prostředí, a 

proto platí pouze pro kapaliny a plyny; 

 sáláním (radiace) – nevyžaduje pro přenos tepelné energie hmotné prostředí, 

přenos je uskutečněn pomocí elektromagnetického vlnění z jednoho tělesa na 

druhé. 

Tato práce pojednává o stavebních tepelně izolačních materiálech, u kterých se jedná o 

přenos tepelné energie vedením [3]. Nejprve je třeba určit výčet vlastností těchto materiálů 

a pak určit ty prioritní. Již z názvu „Tepelně izolační“ je patrné, že jednou 

z nejdůležitějších vlastností bude:  

tepelná vodivost materiálu. Jedná se schopnost materiálu vést teplo, není – li ve všech 

místech materiálu stejná teplota. Měrná tepelná vodivost je vyjádřena součinitelem tepelné 

vodivosti (viz. rovnice 4.1) a udává přenesený tepelný výkon plochou o  určité tloušťce při 

teplotním spádu 1 teplotního stupně [9]. 

  
  

       
 

[W.m
-1

.K
-1

] (4.1) 

λ  součinitel tepelné vodivosti [W.m
-1

.K
-1

]; 

q


  vektor hustoty ustáleného tepelného toku [W.m
-2

]; 

grad θ gradient teploty [K.m
-1

]. 
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Čím nižší je hodnota součinitele tepelné vodivosti, tím má materiál lepší schopnost tepelně 

izolovat. Pro představu je zde uvedeno srovnání hodnot u konstrukční uhlíkové oceli  λ = 

59,5 W.m
-1

.K
-1

 a izolační skelná vlna má λ = 0,04 W.m
-1

.K
-1

 [14].  

V úzké souvislosti s tepelnou vodivostí se stanovuje tepelný odpor R m
2
.K.W

-1
 vrstvy 

(konstrukce) [8].  Je – li známa hodnota součinitele tepelné vodivosti materiálu, povrchy 

jsou rovnoběžné a kolmé na směr tepelného toku, je tepelný odpor definován vztahem (viz. 

rovnice 4.2). 

   
 

 
 [m

2
.K.W

-1
] (4.2) 

 

R tepelný odpor [m
2
.K.W

-1
]; 

λ součinitel tepelné vodivosti  [W.m
-1

.K
-1

]; 

d tloušťka vrstvy [m]. 

U tepelného odporu platí, že čím je jeho hodnota vyšší, tím materiál (nebo konstrukční 

prvek) lépe tepelně izoluje. 

Měrná tepelná kapacita c [J.kg
-1

.K
-1

], udává množství tepelné energie, kterou je potřeba 

dodat při stálém tlaku, vzorku materiálu o definované vlhkosti a hmotnosti 1kg, aby se jeho 

teplota zvýšila o jeden stupeň Kelvina [3]. Je dána vztahem v rovnici 4.3. 

  
 

     
 [J.kg

-1
.K

-1
] (4.3) 

 

c měrná tepelná vodivost [J.kg
-1

.K
-1

] ; 

E dodaná tepelná energie [J]; 

m hmotnost [kg]; 

Δθ přírůstek teploty [K]. 

Vzhledem k tomu, že jako prioritní fyzikální vlastnost pro porovnání tepelně izolačních 

materiálů je tepelná vodivost, byla i tato vybrána v tomto směru jako hlavní fyzikální 

vlastnost pro následný výběr zkušebního zařízení pro doplnění stávající laboratoře (viz. 

kap. 5.2). 
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4.2 Vlastnosti tepelných izolací z hlediska požární bezpečnosti 

Tepelné vlastnosti paliv (látek) ovlivňují jak proces iniciace zapálení, tak proces vlastního 

rozvoje požáru. Tepelná vodivost a měrné teplo jsou dvě nejzákladnější tepelné 

charakteristiky látek ve vztahu k hořlavosti. Materiál s větší tepelnou vodivostí, by měl být 

ve fázi zapalování odolnější [7]. To je způsobeno tím, že materiál s větší tepelnou 

vodivostí část tepla působící na materiál odvede, kdežto materiál s nižší tepelnou vodivostí 

akumuluje teplotu více v místě působení na materiál. Ty to procesy jsou také závislé na 

chemickém složení a tepelné kapacitě materiálu [7].  

Z hlediska požární bezpečnosti musejí být výrobky z tepelně izolačních materiálů 

zatříděny do třídy reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 (viz kap. 3.2.1). Pokud, je již 

výrobek zatříděn jako např. v ČSN 730810 příloha A, nemusí se dále provádět další 

zkoušky. Při bližším průzkumu laboratoře na VŠB FBI bylo zjištěno, že je laboratoř 

vybavena potřebnými zařízeními pro provádění zkoušek potřebných pro zatřídění výrobků 

do tříd reakce na oheň. Proto nebudou v této práci metody zkoušek probírány detailně. 

Zkouška nehořlavosti (ČSN EN ISO 1182) 

Touto zkouškou se určí výrobky, které nebudou přispívat, nebo budou přispívat pouze 

nevýznamně k požáru. Zkouška se využívá pro klasifikaci stavebních výrobků do tříd A1, 

A2.  

Stanovení spalného tepla (ČSN EN ISO 1716) 

Touto zkouškou se stanovuje maximální množství tepla uvolněného při úplném shoření 

výrobku, bez ohledu na způsob jeho konečného použití. Zkouška se využívá pro klasifikaci 

tříd A1, A2 

Zkouška jednotlivým hořícím předmětem - SBI test (ČSN EN 13823) 

Touto zkouškou se hodnotí příspěvek výrobku k rozvoji požáru, pokud se daný výrobek 

vystaví tepelnému účinku, který odpovídá jednotlivému hořícímu předmětu umístěnému 

v rohu místnosti v blízkosti zkoušeného výrobku. Využití zkoušky je pro klasifikaci do tříd 

A2, B, C, a D. 
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Zkouška zápalnosti (ČSN EN ISO 11925-2) 

Zde se stanovuje zápalnost výrobku vystaveného působení malého plamene. Využití pro 

klasifikaci do tříd B, C, D a E. 

Počty a postupy zkoušek jsou uvedeny v normě pro každou příslušnou metodu jednotlivě. 

Požární zkoušky kontaktních zateplovacích systémů ETICS  

Poměrně nová dílčí oblast požárního zkušebnictví jsou požární zkoušky kontaktních 

zateplovacích systémů ETICS. Jedná o zkoušky středního a velkého rozměru. Při 

zkouškách středního rozměru se zkouší převážně založení, nadpraží a atypické části 

systému. Přesný postup zkoušky udává ČSN ISO 13785-1.  

Zkouška velkého rozměru je alternativou zkoušky středního rozměru, kdy se modelová 

situace více blíží reálnému požáru. Zkoušky velkého rozměru jsou velice nákladné, v ČR 

nepovinné, a proto nejsou tak časté. 
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5 Návrh na vybavení výukové laboratoře vhodným zkušebním 

zařízením pro testování prioritních vlastností  tepelně 

izolačních stavebních výrobků 

Stávající laboratoř – při bližším průzkumu vybavenosti laboratoří na VŠB TUO FBI, bylo 

zjištěno, že potřebnými zařízeními pro zatřídění materiálů do třídy reakce na oheň je 

laboratoř vybavena. Z důvodů (viz kap. 4) byla jako prioritní vlastnost tepelně izolačních 

materiálů zvolena měrná tepelná vodivost, která je vyjádřena součinitelem tepelné 

vodivosti (viz. kap. 4.1). 

5.1 Způsoby měření součinitele tepelné vodivosti 

Při průzkumu zaměřeném na výběr vhodného zařízení pro měření součinitele tepelné 

vodivosti bylo zjištěno, že existuje více druhů přístrojů s různými metodami měření: 

 Heat Flow Meter (Měřidlo tepelného toku) 

 Guarded Hot Plate (Chráněná tepelná deska) 

 Transient Hot Bridge (Přechodový horký můstek) 

 Laser Flash (Laserová záblesková metoda) 

Heat Flow Meter – Zařízení která měří součinitele tepelné vodivosti pomocí této metody, 

jsou určena především pro měření materiálů s nízkou tepelnou vodivostí (viz. obr. 18). 

V převážné většině se jedná o tepelně izolační materiály. Princip metody spočívá ve 

vložení přesně definovaného vzorku daného materiálu mezi dvě desky s rozdílnou 

teplotou. Prostupem tepla přes daný vzorek se teploty obou desek vyrovnají. Zkouška 

probíhá dle ČSN EN 12667
7
, ČSN EN 12939

8
 [37].  

                                                 

7
 ČSN EN 12667 - Tato norma specifikuje principy a zkušební postupy pro stanovení tepelného odporu metodami 

chráněné teplé desky nebo měřidla tepelného toku zkušebních vzorků s tepelným odporem větším než 0,5 m2.K/W. 
Podává obecné informace o přístrojích a závazné pokyny pro návrh a provoz zařízení. 
8
ČSN EN 12939 -  Tato norma uvádí postupy pro stanovení tepelného odporu výrobků o tloušťkách, které 

přesahují maximální tloušťku přístrojů chráněné teplé desky nebo měřidla tepelného toku. Většina postupů 
popsaných v této normě vyžaduje, aby bylo možné provést zkoušky na vzorcích o tloušťce až do 100 mm. Tato 
norma udává vodítka k určení významu vlivu tloušťky, tj. ověřit, zda tepelný odpor výrobku s velkou tloušťkou může 
nebo nemůže být vypočítaný jako součet tepelných odporů jednotlivých dílů odřezaných od výrobku. 



50 

 

 

Obrázek 18 Způsob měření - Heat Flow Meter (Měřidlo tepelného toku) [17] 

 

Guarded Hot Plate – Jedná se o speciální zařízení, které má chráněnou topnou desku 

uprostřed měřeného materiálu. Měření pak probíhá oběma směry od topné desky (viz obr. 

19). Jedná se o velice přesné měření i v oblasti velkého teplotního rozsahu od -160°C do 

250°C. Předepsaný postup měření je prováděn dle ISO 8302, ČSN EN 12939 a ČSN EN 

12667. 

 

Obrázek 19 Způsob měření - Guarded Hot Plate (Chráněná tepelná deska) 
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Transient Hot Bridge – Jedná se o zařízení, které umožňuje měření současně tří veličin 

(součinitele tepelné vodivosti, tepelnou prostupnost a tepelnou difuzivitu). Touto metodou 

lze měřit látky pevné, sypké, kapalné, gely a pasty. Přístroj má snadno měnitelné senzory a 

lze ho použít pro laboratorní i terénní měření. Nevýhodou je nutnost vzorek pevné látky 

rozdělit na dvě poloviny a zachovat v řezu rovnou plochu pro umístění senzoru měření. 

Tato metoda je vhodná pro měření pórovitých a propustných materiálů. 

Laser Flash - Vzorek je umístěn na držáku až pro 6 vzorků v peci s robotickou obsluhou. 

Pec je udržována na naprogramované teplotě. Dno vzorku je ozařováno pulzy laserového 

zdroje. Energetické pulzy způsobují ohřev vzorku, prostup tepla vzorkem a homogenní 

nárůst teploty v horní části vzorku. Nárůst teploty je na vrcholu vzorku snímán 

vysokorychlostním infračerveným detektorem a hodnoty tepelného prostupu jsou 

vypočteny z nárůstu teploty v čase. Nevýhodou zařízení s touto metodou je ve velikosti 

vzorků. Lze zde použít vzorky o největší velikosti 10 x 10 mm. 

5.2 Výběr zařízení pro měření součinitele tepelné vodivosti 

Všechny vytipované přístroje pro měření součinitele tepelné vodivosti (HFM 463 

Lambda/3/1E, FOX 314, TCA 300 Basic) splňují požadavky ISO 8301
9
. 

5.2.1 HFM 436 Lambda/3/1E 

Jedná se o vysoce kvalitní přístroj americko-německé společnosti NETZSCH pro měření 

tepelných vlastností izolačních materiálů (viz. obr. 20). Přístrojem je možné měřit 

součinitel tepelné vodivosti a tepelný odpor materiálu. Maximální plocha vzorku měřeného 

materiálu je 305 x 305 mm s maximální výškou 100 mm. Rozsah teploty měření u tohoto 

přístroje je od -30°C do 90°C. Rozsah měření součinitele tepelné vodivosti je od 0,002 

W.m
-1

.K
-1

 do 1 W.m
-1

.K
-1

 s možností dokoupení přístrojové sady, která rozšíří horní hranici 

měření na 2 W.m
-1

.K
-1

. Rozsah měření tepelného odporu je od 0,1 m
2
.K.W

-1
 do 8 m

2
.K.W

-1
. 

Při dokoupení přístrojové sady pro rozšíření možností měření součinitele tepelné vodivosti, 

se sníží dolní hranice měření tepelného odporu na hodnotu 0,05 m
2
.K.W

-1
. Přístroj měří 

s přesností  1 % - 3 %. Přesnost regulace teploty  0,01°C. Chlazení je zajištěno pomocí 

                                                 

9
 
)
 ISO 8301- Tepelné izolace, Stanovení ustáleného tepelného stavu a souvisejících vlastností – zařízení pro 

měření průtoku tepla. 
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externího chladiče oproti standardnímu chlazení vzduchem u nižších modelů [17]. Cena 

tohoto zařízení je od obchodního zástupce pro ČR 1 334 500 Kč bez DPH. Tato cena je 

včetně dopravy, PC, SW, standardu NIST, instalace, 24 měsíců záruky.  

 

Obrázek 20 NETZSCH - HFM 436/3/1E Lambda [17] 

5.2.2 FOX 314 

Jedná se o měřící zařízení americké společnosti TA Instruments pro měření součinitele 

tepelné vodivosti (viz. obr. 21). Plocha vzorku pro měření tímto přístrojem je 300 x 300 

mm s výškou do 100 mm. Rozsah teploty měření u tohoto přístroje je od -20°C do 75°C. 

Součinitel tepelné vodivosti lze měřit v rozsahu od 0,005 W.m
-1

.K
-1

 od 0,35 W.m
-1

.K
-1

. Po 

zakoupení sady termočlánků lze horní hranici měření zvýšit na hodnotu 2,5 W.m
-1

.K
-1

. 

Přístroj měří s přesností  1 %. Teplota je regulována s přesností  0,01°C. Cena toho 

přístroje poskytnutá obchodním zástupcem pro ČR je 1 000 000 Kč (žádné další doplňující 

informace nebyly poskytnuty) [18]. 

 

Obrázek 21 FOX 314 - TA Instruments [18] 



53 

 

5.2.3 TCA 300 Basic  

Jedná se o zařízení německé společnosti Taurus Instrument pro měření součinitele tepelné 

vodivosti (viz. obr. 22). Tímto zařízením lze měřit vzorky o velikosti do 300 x 300 mm 

s max. výškou vzorku 100 mm. Teplotu pro měření lze s přídavným chladicím zařízením 

(zahrnuto v celkové ceně) nastavit v rozsahu od -20°C do 70°C. Rozsah měření součinitele 

tepelné vodivosti je od 0,002 W.m
-1

.K
-1

do 1,0 W.m
-1

.K
-1

. Cenová nabídka tohoto zařízení 

od obchodního zástupce pro ČR je 1 092 908 Kč bez DPH. V ceně je zahrnuto zařízení 

TCA 300 Basic, přídavné chladící zařízení pro větší teplotní rozsah měření, PC, software, 

tiskárna, doprava, pojištění a instalace [19]. 

 

Obrázek 22 TCA 300 Basic - TAURUS Instrument [19] 

 

5.3 Multikriteriální rozhodovací analýza 

Existuje více rozdílných metod založených na stejném principu – jedná se o několik 

variant řešení daného problému dle zvolených kritérií a stanovení pořadí variant. Různé 

metody jsou rozdílné dle určení váhy jednotlivých kritérií a číselného hodnocení stupně, 

kterým se doplní zvolená kritéria. Pro výběr zkušebního zařízení k testování součinitele 

tepelné vodivosti byla Metoda rozhodovací matice DMM (Decision Matrix Method). [30] 

Metoda rozhodovací matice DMM (Decision Matrix Method) 

Tato metoda je považovaná za základní (může mít i více variant řešení). Jedna z variant 

spočívá v hodnocení váhy (důležitosti) jednotlivých kritérií bodovou stupnicí od 1 do 10 
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tím způsobem, že 1 stupeň má nejmenší váhu a 10 stupeň má váhu nejvyšší. Stejná 

stupnice se použije pro zhodnocení skutečnosti, jak jednotlivé varianty řešení vyhovují 

zvoleným kritériím. Stupeň 1 nevyhovuje a stupeň 10 vyhovuje ideálně. 

 varianta řešení - označuje každé řešení z výběrové sestavy; 

 kritérium   - je vlastnost, kterou u dané varianty posuzujeme. 

Výhody: jednoduchý postup, nízká časová náročnost. 

Nevýhody:  vysoký podíl subjektivity - hlavně při stanovení váhy kritérií a stanovení 

hodnot, jak jednotlivé varianty splňují daná kritéria. 

Varianty řešení 

Zvolená zařízení pro multikriteriální analýzu výběru zařízení na měření součinitele teplotní 

vodivosti jsou podrobněji popsány v kapitole 5.2 a jsou to: 

 NETZSCH - HFM 436/3/1E Lambda; 

 TA  Instruments -  FOX 314; 

 TAURUS Instrument - TCA 300 Basic. 

Kritéria pro varianty řešení 

Cena zařízení 

Kritérium bylo zvoleno při výběru variant (druhů) zařízení z důvodu, že se jedná o nemalé 

finanční částky (milion a více). Cenové rozdíly jednotlivých zařízení se pohybují v řádech 

statisíců, což také nejsou zanedbatelné sumy (viz tab. 6). Vzhledem k tomu že parametry 

pro měření u vybraných zařízení jsou nastaveny velmi podobně, kritérium ceny bude pro 

tuto analýzu jedno z rozhodujících. 

Tabulka 6 Zjištěné ceny a bodové hodnocení vybraných zařízení pro multikriteriální 

analýzu  

 Cena [Kč] bez DPH Bodové hodnocení 

NETZSCH - HFM 436/3/1E Lambda 1 334 500 3 

TA  Instruments -  FOX 314 1 000 000 6 

TAURUS Instrument - TCA 300 Basic 1092 908 5 
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Plocha vzorku 

Kritérium bylo zvoleno, z důvodu nabídky několika zařízení s různými parametry od 

každého z výše uvedených výrobců. Plochy zkušebních vzorků pro různá zařízení se 

pohybují od 200 x 200 mm až po 780 x 780 mm. Při osobních konzultacích ve zkušebně 

CSI a tel. konzultacích s obchodními zástupci pro ČR, bylo zjištěno, že nejčastěji se 

zkušebny vybavují zařízením pro velikost zkušebního vzorku 300 x 300 mm (viz. tab. 7). 

Tabulka 7 Bodové hodnocení a rozměr maximální plochy vzorku pro měření [17 [18] [19] 

 Plocha vzorku [mm] Bodové hodnocení 

NETZSCH - HFM 436/3/1E Lambda 305 x 305 5 

TA  Instruments -  FOX 314 300 x 300 4 

TAURUS Instrument - TCA 300 Basic 300 x 300 4 

 

Rozsah nastavení teplot měření 

Kritérium bylo zvoleno z praktického hlediska. Čím větší je možnost nastavit rozsah teplot 

měření, tím více je možné nasimulovat běžné podmínky pro použití tepelně izolačních 

materiálů. Zde je mezi zvolenými zařízeními rozdíl (viz. tab. 8). Teplotní rozsah u 

zvolených zařízení je rozdílný až o 10°C v nastavení spodní oblasti teplot a až o 20°C v 

nastavení v horní oblasti teplot. 

Tabulka 8 Tabulka bodového hodnocení pro kritérium rozsah nastavení teplot měření [17] 

[18] [19] 

 Rozsah nastavení teploty 

měření [°C] 
Bodové hodnocení 

NETZSCH - HFM 436/3/1E Lambda -30 až 90 7 

TA  Instruments -  FOX 314 -20 až 75 5 

TAURUS Instrument - TCA 300 Basic -20 až 70 4 

 

Rozsah měření součinitele tepelné vodivosti λ 

Kritérium bylo zvoleno také jako jedno z nejdůležitějších. Rozsah možnosti měření 

součinitele tepelné vodivosti (viz tab. 9) určuje kolik a jaké druhy materiálů bude možno 

zařízením měřit (z hlediska tepelné vodivosti). 
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Tabulka 9 Bodové hodnocení a rozsah možností měření součinitele tepelné vodivosti [17] 

[18] [19] 

 Rozsah měření součinitele 

tepelné vodivosti [W.m
-1

.K
-1

] 
Bodové hodnocení 

NETZSCH - HFM 436/3/1E Lambda 0,002 až 1,0 8 

TA  Instruments -  FOX 314 0,005 až 0,35 5 

TAURUS Instrument - TCA 300 Basic 0,002 až 1,0 8 

 

Pro lepší přehled je v tabulce č. 10 uveden souhrn všech zvolených kritérií se zjištěnými 

hodnotami. 

Tabulka 10 Souhrn kritérií a hodnot pro multikriteriální analýzu vybraných zařízení [17] 

[18] [19] 

 
HFM 463 

Lambda 
FOX 314 TCA 300 Basic 

K1 – cena zařízení bez DPH [Kč] 1 334 500 1 000 000 1 092 908 

K2 – plocha vzorku [mm] 305 x 305 300 x 300 300 x 300 

K3 – rozsah teplot měření [°C] -30 až 90 -20 až 75 -20 až 70 

K4 – rozsah měření λ [W.m
-1

.K
-1

] 0,002 až 1,0 0,005 až 0,35 0,002 až 1,0 

 

Váha (důležitost) kritéria  

Ke zvoleným kritériím byly přiřazeny dle metody rozhodovací matice hodnoty váhy 

(důležitosti) kritéria (viz. tab. 11) v rozmezí 1 až 10. Hodnota 1 má nejnižší váhu a 

hodnota 10 váhu nejvyšší.  

K1 – cena zařízení – nemalé pořizovací náklady, hodnota váhy kritéria 8. 

K2 – plocha vzorku – hodnota váhy kritéria 5. 

K3 – rozsah teplot měření – hodnota váhy kritéria 3. 

K4 – rozsah měření λ – nejdůležitější kritérium omezuje možnost použití, hodnota váhy 9. 

Tabulka 11 Přiřazení hodnot váhy (důležitosti) kritérií 

Kritérium K1 K2 K3 K4 

Hodnota váhy (důležitosti) 8 5 3 9 
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5.4 Diskuse výsledků multikriteriální rozhodovací analýzy 

V tabulce č. 12 jsou uvedeny výsledky porovnání vybraných zařízení pro měření 

součinitele tepelné vodivosti. Vlastní výsledek určuje vážený součet, jehož hodnota určí 

konečné pořadí. Nejvhodnější zařízení, bude mít bodovou hodnotu váženého součtu 

nejvyšší. 

Tabulka 12 Výsledné bodové porovnání multikriteriální analýzy vybraných zařízení 

Kritérium Váha 

Zařízení 

HFM 463 

Lambda/3/1E 
FOX 314 TCA 300 Basic 

K1 – cena zařízení 8 3 6 5 

K2 – plocha vzorku 5 5 4 4 

K3 – rozsah teplot měření 3 7 5 4 

K4 – rozsah měření λ 9 8 5 8 

Vážený součet 142 128 144 

Pořadí 2 3 1 

 

Výběr kritérií byl volen po prostudování všech dostupných materiálů a poskytnutí 

informací od dodavatelů dle vlastního uvážení. Váha (důležitost) kritéria je v této metodě 

parametr, kterým lze celkové porovnání velmi ovlivnit. Při hodnocení zařízení pro měření 

součinitele tepelné vodivosti, bylo kritérium rozsahu tohoto měření stanoveno jako 

prioritní (9 bodů). Vzhledem k nemalým pořizovacím nákladům, bylo kritérium ceny také 

hodnoceno vysoko (8 bodů).  
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Závěr 

Tato práce se věnuje stavebním tepelně izolačním materiálům, zateplovacím systémům a 

opláštění budov z několika hledisek. Vývoj požadavků na tepelnou ochranu budov a 

požadavků na požární bezpečnost staveb, klade na tyto materiály stále větší nároky. 

Prvním cílem práce je přehled a hodnocení současného stavu požadavků na tepelně 

izolační materiály ve stavebnictví v souvislosti s požární bezpečností staveb.  

Druhým cílem práce je návrh na vybavení výukové laboratoře vhodným zkušebním 

zařízením. 

První cíl práce 

Z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou požadavky na tepelně izolační materiály jasně 

nastaveny normativně a to jak zatříděním daného materiálu do třídy reakce na oheň, tak 

zvolením vhodného materiálu pro danou část konstrukce. Pokud jsou všechny tyto 

požadavky splněny, je do jisté míry z hlediska tepelně izolačních materiálů požární 

bezpečnost zaručena. Poměrně často však dochází k nedodržení pracovních postupů 

nastavených výrobcem, kdy tyto práce provádí neodborná firma, nebo nezaškolení 

pracovníci. K dalšímu snížení požární bezpečnosti dochází při volbě nákupu materiálů 

s nepravdivě uvedenou certifikací, z nedůvěryhodných zdrojů. Často si investor ani 

neuvědomuje, že nákupem těchto nekvalitních materiálů sice ušetří část nákladů, ale 

podstatně zvýší nebezpečí z hlediska požární bezpečnosti. Při případném požáru pak může 

dojít k většímu ohrožení na životech, zdraví a ztrátách na majetku.  

Pozitivní krok ve směru zpřehlednění legislativy je revize ČSN 730810. Cílem této revize 

je zjednodušení změn a vytvoření obrázkové přílohy. Zde nalezneme např. kontaktní 

zateplení (Etics) všech výškových úrovní (objekty zde již nejsou rozděleny na stávající a 

novostavby), několik variant založení zateplovacího systému, varianty nadpraží při 

zdvojeném zateplení, nebo zateplení pro vnější horizontální konstrukce. 

Druhý cíl práce 

Tepelné vlastnosti paliv (látek) ovlivňují jak proces iniciace zapálení, tak proces vlastního 

rozvoje požáru. Tepelná vodivost a měrné teplo jsou dvě nejzákladnější tepelné 
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charakteristiky látek ve vztahu k hořlavosti. Materiál s větší tepelnou vodivostí, by měl být 

ve fázi zapalování odolnější. 

Tepelná vodivost je vyjádřena součinitelem tepelné vodivosti, který je nutný znát při 

výpočtu tepelného odporu vrstvy, nebo konstrukce. Hodnota tepelného odporu je nezbytná 

při určení součinitele prostupu tepla, jakožto jednoho z požadavků při návrhu tepelné 

ochrany budov. Dále je součinitel tepelné vodivosti brán jako porovnávací parametr 

stavebních tepelně izolačních materiálů, které jsou předmětem této práce. Z těchto důvodů 

bylo pro návrh na doplnění laboratoře zvoleno zařízení na měření součinitele tepelné 

vodivosti. 

Při výběru zkušebního zařízení bylo zjištěno, že problematika vlastního měření a různé 

zkušební metody jsou velmi obsáhlé téma. Nejprve bylo nutné zvolit správnou metodu 

měření pro tepelné izolace používané ve stavebnictví. Tou byla zvolena metoda „Heat 

Flow Meter“ (Měřidlo tepelného toku). Právě tato metoda je vhodná pro měření 

součinitele tepelné vodivosti u materiálů s nízkou hodnotou tohoto součinitele, jako mají 

tepelně izolační materiály. Po zvolení metody následoval průzkum trhu a výběr třech 

měřících zařízení k porovnání. Jednalo se o americko-německého výrobce NETZSCH a 

zařízení HFM 436/3/1E Lambda, o amerického výrobce TA  Instruments a zařízení FOX 

314 a o německého výrobce TAURUS Instrument a zařízení TCA 300 Basic. Každý 

z výrobců nabízí několik modelových řad s určitými parametry. Ceny modelových řad 

zařízení se odvíjejí od možnosti měření maximálního rozměru zkušebního vzorku. 

Nejčastěji prodávaná zařízení dle sdělení obchodních zástupců pro ČR jsou zařízení 

s možností měřit vzorky o max. velikosti 300 x 300 mm. Toto bylo potvrzeno i při 

prohlídce laboratoří v CSI. Po zjištěných skutečnostech byla vybrána výše zmíněná 

zařízení. Na základě výsledků multikriteriální analýzy vyplynulo, že nejvhodnějším 

zařízením pro výukovou laboratoř na VŠB FBI je zařízení TCA 300 Basic od německého 

výrobce TAURUS Instrument. Relativně nízká cena a velký rozsah měření součinitele 

tepelné vodivosti zaručily u tohoto zařízení nejvyšší bodový zisk. 

Doporučení 

Pro multikriteriální analýzu by bylo vhodné rozšířit volby o další možná zařízení. Dále je 

nutno podotknout, že ani jedno zvolené zařízení nebylo osobně fyzicky testováno a pro 

další postup při vlastním pořizování měřícího zařízení doporučuji, provést po dohodě se 
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zastoupením výrobce zařízení v ČR praktickou ukázku měření. Tato ukázka nebyla 

provedena z časové zaneprázdněnosti dodavatele. Cvičitel provádějící výuku na zvoleném 

zařízení by měl detailně nastudovat metodu „Heat Flow Meter“ (Měřidlo tepelného toku) a 

zvážit vhodnost uplatnění pro studenty.  
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