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Anotace 
 

DUSÍK, J. Metody zateplování budov kontaktními systémy za využití PUR a PIR panelů: 

bakalářská práce, Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, 2011. 65 s. 

 

Klíčová slova:  polyuretan, požárně technická charakteristika, tepelná izolace, třída 

reakce na oheň, zateplování staveb 

 

Bakalářská práce se zabývá zateplováním budov se zaměřením na kontaktně 

zateplovací systémy za využití PUR a PIR panelů. Nejdříve je vysvětleno proč stavby 

zateplovat s přehledem používaných tepelných izolací a určení jejich požárně 

technických charakteristik. Následuje seznámení s metodami zateplování budov a jejich 

požadavky z hlediska požární bezpečnosti staveb. Poté se práce zabývá výrobou, 

rozdělením a využitím polyuretanů a jejich požárně technických charakteristik V závěru 

práce je provedeno zhodnocení použití PUR a PIR panelů u kontaktních zateplovacích 

systémů s ohledem na požadavky z hlediska požární bezpečnosti staveb. 

 

Annotation 
 

DUSÍK, J. Methods of thermal insulation of buildings with contact systems using PUR 

and PIR panels: Bachelor thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 

Faculty of Safety Engineering, 2011. 65 p. 

 

Key words:  polyurethane, fire-technical characteristic, thermal insulation, reaction 

to fire, thermal insulation of buildings 

 

This bachelor thesis is interested in thermal insulation of buildings with aim on 

contact thermal systems using PUR and PIR panels. In the first part of thesis is 

explained why buildings need thermal insulation with overviews of using thermal 

insulations and determining their fire-technical characteristic. In the next part of the 

thesis methods of thermal insulations of buildings and their needs in term of fire safety 

are introduced. After that the thesis is interested in production, division and using 

polyurethanes and theirs fire-technical characteristic. In the final part is done evaluation 

of using PUR and PIR panels in contact thermal systems with needs in term of fire 

safety of the buildings. 
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1 Úvod 

Zateplování staveb je velice široké téma, na které můžeme pohlížet z mnoha 

pohledů např. z energetického hlediska, ze stavebního hlediska, z ekonomického 

hlediska nebo v rámci této práce z hlediska požární bezpečnosti staveb. Zateplování 

staveb v současné době čelí velké pozornosti. Asi největším důvodem zateplování budov 

je ušetření financí za spotřebovanou energii, jejíž ceny rostou. Dalším důvodem je také 

kladení důrazu na ekologii, na jejíž téma se v celosvětovém měřítku hodně diskutuje. K 

realizaci zateplení staveb napomáhají různé státní dotační programy, které subjekty 

hojně využívají. K zateplování staveb se vztahují různé požadavky, které musí být 

dodrženy, a proto jsou výrobci nuceni neustále vyvíjet nové materiály či technologie, tak 

aby těmto požadavkům vyhověli. Současně nastává vývoj v oblasti požární bezpečnosti 

staveb na základě nových poznatků z tohoto oboru např. zkušenosti ze vzniklých požárů, 

provádění laboratorních požárních zkoušek apod. 

 

Základem práce je stanovit požadavky na zateplení budov z hlediska požární 

bezpečnosti staveb a to zejména pro kontaktní zateplovací systémy. Tyto požadavky nám 

udávají české technické normy zabývající se požární bezpečností staveb. Stěžejní 

normou pro tyto požadavky je ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb - Společná 

ustanovení. Další norma potřebná pro hodnocení použití stavebních výrobků k zateplení 

staveb v souvislosti se splněním daných požadavků, je ČSN EN 13501-1 Požární 

klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1 Klasifikace podle výsledků 

zkoušek reakce na oheň. Tato norma slouží ke klasifikaci stavebních výrobků do tříd 

reakce na oheň, na základě výsledků zkoušek reakce stavebních výrobků na oheň, které 

nám tato norma specifikuje. Díky tomuto zařazení jsme schopni zhodnotit splnění 

požadavků na zateplování staveb určených ČSN 73 0810. 

 

Na závěr dochází k analýze použití PUR a PIR panelů jako tepelné izolace pro 

kontaktní zateplení staveb na základě požárně technických charakteristik PUR a PIR a 

požadavků podle ČSN 73 0810. 
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2 Rešerše 

Cílem bylo získat přehled v oblasti zateplení staveb. Ze stavebního hlediska šlo 

konkrétně o přehled u nás používaných tepelných izolací a jejich vlastností s následným 

využitím v praxi a o přehled používaných zateplovacích systémů včetně jejich 

konstrukčního řešení a zjištění jejich výhod a nevýhod. Z hlediska požární bezpečnosti 

staveb se jednalo o zjištění požadavků na zateplovací systémy (zejména na kontaktní 

zateplovací systém) a způsob určování požárně technických charakteristik stavebních 

výrobků. Pro potřeby závěrečného hodnocení bylo potřeba zjistit informace o 

polyuretanech zejména pak jejich požárně technické charakteristiky. 

 

K tématu zateplení staveb existuje mnoho informačních zdrojů, ovšem ne všechny 

se v některých případech řešení určitého problému shodují (hlavně zdroje na internetu). 

V oblasti stavebnictví vychází několik seriálových publikací, většina těchto publikací se 

věnuje tématu zateplování staveb jen v částečných tematických blocích. Jednotlivé 

články z těchto publikací se ve většině případů vydávají také na internetu. Při zjišťování 

informací o tepelných izolacích mohou posloužit internetové stránky výrobců, kteří o 

těchto výrobcích většinou podávají přesnější informace. Taktéž existují tištěné 

monografie, které se tímto tématem zabývají komplexně. Z hlediska aktualizace dat a 

reakce na vývoj v této oblasti jsou lepší seriálové publikace. 

V oblasti požární bezpečnosti staveb jsou informačním zdrojem zejména české 

technické normy a to normy zabývající se přímo touto problematikou. Normy jsou 

novelizovány podle současného stavu v oblasti požární ochrany a reagují tak na vývoj 

v daných oblastech. V době novelizací norem se objevují na internetu nebo v seriálových 

publikacích zabývající se požární ochranou články odborníků, kteří se nové poznatky 

snaží přiblížit jak odborné tak laické veřejnosti. 

Informace o polyuretanech lze získat zejména z tištěných monografií. Mnoho těchto 

monografií vyšlo v 60.-tých a 70.-tých letech minulého století, z nichž čerpají i současně 

tištěné publikace. Novější publikace jsou často tištěny jako učební texty pro vysoké 

školy a univerzity. 

 

V následující části se nachází přehled stěžejních zdrojů pro tuto bakalářskou práci 

rozdělené do tří skupin dle problematiky, kterou se zabývají. Souhrn těchto zdrojů 

obsahuje popis, čím se daná literatura zabývá a uvedením použitých informací. 
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Stavebnictví 

VLČEK, M., BENEŠ, P. Zateplování staveb. 1. vydání. Brno: CERM, říjen 2000. 110 s. 

ISBN 80-7204-164-9. 

Publikace se zabývá zateplováním staveb. Uvádí základní pojmy, požadavky na 

tepelnou ochranu budov, způsoby (rozdělení) zateplování staveb, přehled tepelných 

izolací a druhy zateplovacích systémů a jejich konstrukční řešení.  

Z publikace jsem čerpal zejména informace týkající se způsoby zateplování staveb a 

druhy zateplovacích systémů s přehledným uvedením jejich konstrukčních řešení. 

Částečně jsem použil informace o tepelné izolaci PUR. 

 

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

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

Jedná se o publikaci určenou zejména pro laiky (ale i pro odborníky). Je napsána 

formou otázek čtenářů, které autor za dobu své praxe nasbíral a odpovědí na ně. 

Obsahuje třináct kapitol zabývající se zateplením staveb, možnými problémy, energií na 

vytápění apod. 

Informace jsem čerpal především z kapitoly udávající přehled používaných 

tepelných izolací a jejich vlastností. 

 

DAŇKOVÁ, Dana. Tepelné izolace – přehled, materiály, druhy, způsoby použití. 

Stavebnictví a interiér [online] 1/2009 [cit. 6. března 2011]. Dostupné na WWW: 

<http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/tepelne-izolace-prehled-materialy-druhy-

zpusoby-po/>. 

Jedná se o internetový článek obsahující přehled u nás používaných tepelných 

izolací. 

 

Polyuretany 

FILIPI, Bohdan. Plasty. 1. vydání. Ostrava: SPBI, 2003. 48 s. ISBN 80-86634-13-2. 

Publikace se zabývá polymerními materiály se zaměřením na jejich výrobu, použití 

v praxi a jejich požárně technické charakteristiky. 

Z publikace jsem čerpal především požárně technické charakteristiky polyuretanů. 
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MLEZIVA, J., ŠŇUPÁREK, J. Polymery – výroba, struktura, vlastnosti a použití. 

2. vydání. Praha: Sobotáles, 2000. 544 s. ISBN 80-85920-72-7. 

Publikace se zabývá technicky významnými polymery. Uvádí jejich výrobu, 

vlastnosti a použití těchto materiálů v praxi. 

Tento zdroj jsem využil k získání informací o výrobě, rozdělení, vlastnostech a 

aplikaci polyuretanů v praxi. 

 

Požární bezpečnost staveb 

ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – 

Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň. CNI Praha, 2010. 

Jedná se o evropskou normu, která uvádí postup klasifikace stavebních výrobků 

podle tříd reakce na oheň. Posuzuje výrobky ve vztahu k jejich konečnému používání. 

Z normy jsem do své práce přenesl informace o zkušebních metodách, které se 

používají pro klasifikaci stavebních výrobků a rozdělení výrobků do tříd reakce na oheň 

i s doplňkovými klasifikacemi. 

 

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení. CNI Praha, 2009. 

Norma upřesňující požadavky na stavební výrobky, stavební konstrukce atd. ve 

vztahu na normy ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 a k navazujícím normám, podle kterých 

jsou v ČR navrhovány požární bezpečnost staveb. 

Normu jsem použil pro stanovení požadavků na zateplovací systémy jak pro 

dodatečně zateplované stavby tak pro novostavby ve smyslu této normy. Dále jsem z této 

normy převzal tabulku převodu stupňů hořlavosti na třídy reakce na oheň a zařazení 

některých stavebních výrobků zatříděných do konkrétních tříd reakce na oheň. 

 

ISO 13875-1 Zkoušky reakce na oheň pro fasády - Část 1: Zkouška středního rozměru. 

CNI Praha, 2010. 

Norma specifikující ověřovací metodu pro stanovení reakce na oheň výrobků a 

konstrukcí fasád nebo plášťů, které jsou vystaveny přímému působení plamene na 

povrch – simulace venkovního požáru. Obsahuje národní přílohu, která zavádí 

souvislosti a vazbu na požadavky pro zateplování staveb podle ČSN 73 0810 a upřesňuje 

hodnotící kritéria a postup přípravy vzorku a zkoušky. 

Podle této normy provádím popis přípravy a průběhu zkoušky, která je jejím 

předmětem. 
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3 Tepelné izolace 

Zateplování staveb se provádí za využití materiálů s tepelně izolačními vlastnostmi. 

Tepelně izolační materiál je definován jako materiál výrazně snižující šíření tepla, 

vykazující charakteristickou hodnotu součinitele teplotní vodivosti max. 0,1 W·m
-1

·K
-1

 

při referenčních a teplotních podmínkách a daném stáří. [1] 

Jedním z důležitých aspektů proč zateplujeme je ochrana stavebních konstrukcí a 

tudíž prodloužení její životnosti. Zateplením ochráníme konstrukci před změnami teplot 

a zajistíme ji stabilní teplotu. Nebude tak docházet k dilatačním pohybům a k možné 

tvorbě trhlin, zejména u takových staveb, jako jsou panelové domy a stavby s 

železobetonovou konstrukcí. Dále pak zamezíme nebo alespoň částečně omezíme 

kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce. V důsledku omezení této kondenzace vodní 

páry, zabráníme možné tvorbě plísní, které mají nepříznivý vliv na zdraví člověka. 

Použitím tepelných izolací snižujeme ztráty tepla, ale také chráníme budovu 

před nežádoucím tepelným působením (v letním období). Vytváří se tak příjemnější 

klimatické prostředí uvnitř objektu. V neposlední řadě poklesne spotřeba energie a sníží 

se tak náklady na vytápění objektu. [2] 

 

Energetickou náročnost budovy nám vyjadřuje energetický štítek budovy. 

Energetický štítek budovy byl zaveden v ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov Část 2: 

Požadavky z roku 2002. Součástí energetického štítku budovy je protokol, popisující 

tepelné chování budovy a jejich konstrukcí. Obsahem energetického štítku budovy je 

grafické vyjádření s  klasifikací prostupu tepla obálkou budovy (Obr. 1). Jedná se o 

obdobu energetického štítku používaného u elektrospotřebičů. 

S novelami ČSN 73 0540-2 se také měnilo hodnotící kritérium energetické 

náročnosti budov. Poslední novela této normy z roku 2007 využívá jako hodnotící 

kritérium energetické náročnosti budovy klasifikační ukazatel CI. Určení tohoto 

ukazatele je závislé na porovnání průměrného prostupu tepla obálkou budovy Uem 

s normovým prostupem tepla Uem,rq a průměrným prostupem tepla stavebního fondu 

Uem,s. Prostup tepla obálkou budovy se klasifikuje do 7 klasifikačních tříd (A až G). Za 

vyhovující jsou považovány budovy zařazené s klasifikační třídou A až C. Klasifikace se 

provádí podle Tab. 1. [3], [4] 
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Tab. 1 Klasifikace prostupu tepla obálkou budovy. [3] 

Klasifikačn

í třída 

Slovní vyjádření 

klasifikační třídy 

Klasifikační 

ukazatel CI 
Poznámka 

A Velmi úsporná ≤ 0,3 
vhodná pro pasivní 

domy 

B Úsporná ≤ 0,6 
vhodná pro 

nízkoenergetické domy 

C Vyhovující ≤ 1 
 

D Nevyhovující ≤ 1,5 
odpovídá průměrnému 

stavu stavebního fondu 

ČR do r. 2006 E Nehospodárná ≤ 2 

F Velmi nehospodárná ≤ 2,5   

G 
Mimořádně 

nehospodárná 
2,5 <   

Poznámka: Klasifikační třídu C lze podrobněji rozdělit na C1 - vyhovující doporučené 

úrovni (CI ≤ 0,75) a C2 - vyhovující požadované úrovni (CI > 0,75). 

 
Obr. 1 Příklad energetického štítku obalu budovy. [3] 

 

Důležitým faktorem tepelných izolací jsou jejich vlastnosti. Nejdůležitější vlastnost 

je tepelná vodivost materiálu, kterou vyjadřuje součinitel tepelné vodivosti 

λ [W·m
-1

·K
-1

]. Čím nižší je hodnota součinitele, tím účinnější je tepelná izolace. Další 
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důležitou vlastností je nasákavost a schopnost šíření vlhkosti konstrukcí, kterou nám 

udává faktor difúzního odporu µ. Dále nás zajímá objemová hmotnost materiálu, jeho 

mechanické vlastnosti atd. Při výběru tepelné izolace bude také rozhodující její cena. 

Z požárního hlediska je u tepelných izolací důležitá hořlavost, možný vývin kouře, 

plamenné hoření kapek/částic, šíření plamene po povrchu a zapalitelnost materiálu. [5] 

Volba tepelné izolace závisí na konkrétních podmínkách prostředí, ve kterém má být 

použita. 

 

Z hlediska materiálu lze tepelné izolace rozdělit [6]: 

- pěnové materiály, 

- tepelné izolace z minerálních vláken, 

- tepelné izolace z dřevěných a papírových materiálů, 

- ostatní tepelné izolace. 

 

3.1 Pěnové materiály 

Pěnový polystyren - EPS 

Díky jeho ceně patří mezi nejpoužívanější tepelné izolace. Jedná se o produkt 

napěněných kuliček spojených v kompaktní hmotu. Výrobu polystyrenu můžeme provést 

dvěma způsoby. U prvního způsobu se provádí proces zpěňování ve formě. Většinou se 

tak vytvoří uzavřená buněčná struktura, která zajišťuje malou nasákavost materiálu. 

Jedná se o dražší variantu výroby pěnového polystyrenu, ale výsledkem je obvykle lepší 

pevnost izolace oproti druhému způsobu.  

Druhý způsob spočívá v řezání polystyrenu z vypěněných bloků. Tento typ 

pěnového polystyrenu je sice známější oproti předchozímu, ale nemá tak příznivé 

vlastnosti. Smršťuje se do původního nenapěněného stavu v závislosti na teplotě a na 

čase, který uplynul od výroby. Proces tvarové změny se za běžných teplot (70 °C) 

zastaví během několika týdnů. Z toho vyplývá, že tvarově stálý pěnový polystyren je ten, 

který po vypěnění byl na určitou dobu uskladněn a následně nařezán na jednotlivé dílce. 

Další negativní vlastností je rozpustnost organickými rozpouštědly. [5] 

Před několika lety byl vyvinut tzv. šedý polystyren (Obr. 2). Jde o expandovaný 

polystyren s přidáním grafitového prášku (velikost částic v nm). Docílí se tím lepších 

tepelně izolačních vlastností, než má klasický EPS při stejné objemové hmotnosti. 
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Používá se u staveb, kde se snažíme dosáhnout co nejlepších tepelně izolačních 

vlastností při co nejmenší tloušťce materiálu. [7] 

 
Obr. 2 Šedý EPS GreyWall firmy Isover. [8] 

 

Extrudovaný polystyren - XPS 

Vyrábí se procesem, u kterého dochází k vypěnění materiálu pomocí protlačování 

(extrudováním) suroviny ve speciálním tunelu (extrudéru). Hlavní předností tohoto 

druhu polystyrenu je nízká nasákavost díky jeho uzavřené buněčné struktuře. Z tohoto 

důvodu ho lze použít ve vlhkém prostředí jako je izolace stěn pod úrovní terénu nebo 

izolace konstrukcí s obráceným pořadím izolačních vrstev tj. oblast obrácených 

plochých střech apod. Vyznačuje se dobrými mechanickými vlastnostmi zejména 

pevnosti v tlaku. XPS je třeba chránit proti UV záření. Ukázka extrudovaného 

polystyrenu je zobrazena na Obr. 3. [6], [7] 

 
Obr. 3 Extrudovaný polystyrén Synthos XPS 30L. [9] 
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Pěnový polyuretan – PUR 

Jedná se o tvrdou pěnu s uzavřenou buněčnou strukturou zajišťující velmi dobré 

tepelně izolační vlastnosti a nenasákavost. Tuto tepelnou izolaci můžeme použít ve dvou 

formách a to jako tvrdé desky či různé tvarovky, nebo může docházet k aplikaci tohoto 

materiálu až přímo na místě pomocí nástřiku a následného rychlého vypěnění. Je odolný 

vůči rozpouštědlům a odolává teplotám až 100 °C. Polyuretanovou izolaci je nutné 

chránit proti UV záření. Nachází využití u montovaných staveb jako jádra sendvičových 

panelů (obvodové pláště i střechy či stropy). Izolační schopnosti tohoto materiálu se 

využívá také v chladírenské technice. Dále se využívá v dopravě, nábytkářském 

průmyslu atd. [6], [10] 

 

Polyisokyanurátová pěna – PIR 

Jedná se o polyuretan ve formě tvrdé pěny stejně jako PUR. Stejně jako PUR má 

dobré tepelně izolační vlastnosti a je nenasákavý. Má však lepší tepelnou odolnost. 

Používá se ve formě tvrdých desek pro zateplení plochých a šikmých střech, ale i 

obvodových plášťů. [2] 

 

Pěnové sklo 

Je vyráběno ze směsi speciálního hlinitosilikátového skla rozemletého na prášek 

a jemného uhlíkového prachu. Tato směs je v ocelových formách v tunelové peci 

roztavena (zahřátí na cca 1000 °C). Současně dochází k oxidaci uhlíkových částic na 

CO2, díky kterému roztavené sklo zvětší svůj původní objem. Po postupném ochlazení se 

opracuje a dále řeže na desky. Jedná se o vodotěsný, nenasákavý a parotěsný materiál na 

Obr. 4. Pěnové sklo je nehořlavé a má výborné mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku). 

Tato izolace se používá u zatížených podlah, tlakově namáhaných střech, pochozích 

teras apod. [7] 

 
Obr. 4 Deska pěnového skla firmy FOAMGLAS. [11] 
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3.2 Tepelné izolace z minerálních vláken 

Minerální vlna 

Tato tepelná izolace u nás patří společně s polystyrenem mezi nejrozšířenější 

tepelně izolační materiály. Vyrábí se tavením různých hornin za vzniku jemných vláken 

tvořící základ izolace. Do těchto vláken se následně vstřikuje pojivo, vodoodpudivé 

přísady (hydrofobizační olej), protiplísňové přísady apod. Nakonec dochází k vytvrzení a 

slisování na požadovanou objemovou hmotnost a tloušťku materiálu. Podle příslušné 

horniny můžeme získat buď vlnu kamennou (čedič a struska), její ukázka je na Obr. 5 

nebo vlnu skelnou (křemen a jiné příměsi). Vlastnosti minerální vlny jsou ovlivněny 

objemovou hmotností, délkou a směrem vláken. Minerální vlna se vyznačuje nízkým 

faktorem difúzního odporu, takže lehce propouští vodní páru. Tato tepelná izolace je 

chemicky neutrální, odolává vzniku plísní a dobře se s ní manipuluje. Kamenná vlna se 

používá k zateplení fasád, podlah, plochých a šikmých střech. Použití skelné vlny je 

vhodné zejména do konstrukcí, kde nedochází k velkému mechanickému namáhání, 

takže do provětrávaných fasád, zateplení šikmých střech, mezi trámy u stropů apod. 

[5], [7] 

 
Obr. 5 Kamenná vlna Fasrock – L firmy Rockwool. [12] 

 

3.3 Tepelné izolace z dřevěných a papírových materiálů 

Dřevovláknité desky  

Jedná se o ekologickou tepelnou izolaci vyráběnou z jemných dřevěných vláken 

měkkého dřeva. Vlákna jsou spojována přírodními pojivy (přírodní pryskyřice) a mohou 

být doplněna vodoodpudivými látkami zajištující hydrofobizaci. V závislosti na 

objemové hmotnosti materiálu se mění jeho vlastnosti. Díky vysoké hodnotě měrné 

tepelné kapacity mají dobrou akumulační schopnost. Nacházejí uplatnění pro zateplení 
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podkroví, obvodových plášťů a podlah zejména u dřevostaveb. Ukázka dřevovláknité 

desky (Obr. 6). [13], [14] 

 
Obr. 6 Dřevovláknitá deska Hofatex® Therm. [13] 

 

Celulóza 

Tepelně izolační materiál vyráběný ze starého papíru. Při výrobě je třeba dbát 

na nepoškození buněčných vláken pro zajištění správné objemové hmotnosti a tudíž 

tepelně izolačních vlastností. Z důvodu zvýšení odolnosti proti ohni a možného 

biologického napadení se obohacuje kyselinou boritou a boraxem. Vyznačuje se velkou 

nasákavostí, což se v případě této izolace nepovažuje za nežádoucí, jelikož navázanou 

vlhkost ze zdiva předává rovnoměrně dál. Je zejména vhodná pro izolaci šikmých střech, 

podlah, stropů apod. Mezi výhody patří její aplikační provedení foukáním (Obr. 7), díky 

kterému se vyplní i těžko dostupné místa. [5], [7] 

 
Obr. 7 Aplikace foukané izolace Climatizer Plus firmy CIUR. [15] 

 

3.4 Ostatní tepelné izolace 

Konopí 

V oblasti zateplování staveb se vyrábí nejčastěji ve formě rohoží a desek (Obr. 8). 

Ty jsou tvořeny konopnými vlákny, příměsí pojiv a případně konopnou pazdeří. 
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Konopná tepelná izolace vykazuje srovnatelné hodnoty součinitele tepelné vodivosti 

jako minerální vlna. Mají dobrou schopnost tepelné akumulace, kterou nejlépe vystihuje 

hodnota měrného tepla. Schopnost tepelné akumulace nám zajišťuje příjemnější tepelnou 

pohodu v interiéru. V porovnání s minerální vlnou má dvojnásobně vyšší hodnotu, čili 

příjme dvojnásobné množství tepla. Tato izolace je dobře prodyšná, tedy snadno 

propouští vodní páru. Je schopna v případě potřeby absorbovat vlhkost a zpátky jí 

uvolňovat. Z těchto důvodu (teplotní a vlhkostní akumulace) se hodí zejména do difúzně 

otevřených skladeb obvodových konstrukcí. Odolává napadení plísní a jiných 

mikroorganismů. Nejvhodnější použití konopné tepelné izolace je u dřevostaveb. [16] 

 
Obr. 8 Konopná izolace CANABEST PLUS firmy CANABEST. [17] 

 

Ovčí vlna 

Ekologická tepelná izolace, jejímž základem je očištěná ovčí vlna, která je následně 

ošetřena látkami proti hmyzu apod. Zároveň se zvýší i požární odolnost materiálu. 

Výsledným produktem jsou nejčastěji měkké rohože (Obr. 9). Vlákna lze pokládat 

rovnoběžně s rovinou desky nebo lze získat izolaci s kolmým vláknem, která může mít i 

menší objemovou hmotnost. Tepelná izolace je pružná a tak může zaplnit i špatně 

dostupné dutiny. Organický původ materiálu napomáhá dobrým sorpčním vlastnostem. 

Je schopna absorbovat až 30 % své vlastní hmotnosti. Stabilizuje tak vlhkost vzduchu v 

interiéru. Tato tepelná izolace dokáže na sebe vázat některé škodlivé látky např. 

formaldehyd, cigaretový kouř a ozón. Vzhledem k přírodnímu materiálu se nejčastěji 

používá u dřevostaveb. [18] 



19 

 

 
Obr. 9 Rohože z ovčí vlny Insofleece od firmy Insowool. [18] 

 

Další tepelné izolace 

Mezi další používané tepelné izolace patří např. korek, sláma, len, perlit, keramzit, 

vakuové desky, dřevocementové desky (heraklit), reflexní izolace. 

 

4 Požárně technické charakteristiky tepelných izolací 

Veškeré stavební hmoty je třeba posuzovat také z požárního hlediska. Zajímají nás 

zejména požárně technické charakteristiky, tedy parametry jako je teplota vznícení a 

vzplanutí, hořlavost, možný vývin kouře, plamenné hoření kapek/částic, šíření plamene 

po povrchu, vznik toxických produktů při tepelném rozkladu atd. 

 

4.1 Hořlavost stavebních materiálů 

Každá stavební hmota v tomto případě tepelná izolace se vyznačuje různou 

hořlavostí, která nám určuje, jak daný stavební materiál přispívá k intenzitě požáru. 

Stavební materiály se kdysi zatřiďovaly do 5 stupňů hořlavosti na základě výsledků 

zkoušek podle ČSN 73 0862 (konec platnosti k 1. 1. 2004). [19] 

 

Stavební hmoty se zatřiďovaly do těchto stupňů hořlavosti [19]: 

A  – nehořlavé stavební hmoty, 

B  – nesnadno hořlavé stavební hmoty, 

C1  – těžce hořlavé stavební hmoty, 

C2  – středně hořlavé stavební hmoty, 

C3  – lehce hořlavé stavební hmoty. 
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Následně začala platit ČSN EN 13 501-1 (od 1. 1. 2004), podle které se v dnešní 

době stavební hmoty klasifikují do 7 tříd reakce na oheň. Převod stupňů hořlavosti na 

třídy reakce na oheň je uveden v Tab. 2. Podle této normy provádíme klasifikaci třídy 

reakce na oheň pro tři druhy výrobků a to pro tyto: 

- stavební výrobky kromě podlahových krytin a tepelně izolačních výrobků potrubí, 

- podlahové krytiny (s indexem fl), 

- tepelně izolační výrobky potrubí (s indexem L).  

Poznámka: V rámci této práce jsou posuzovány tepelné izolace, proto se budeme zabývat 

třídami reakce na oheň pro stavební výrobky bez těchto dvou druhů výrobků mající 

vlastní klasifikaci. [20] 

 

Stavební výrobky můžeme zařadit do těchto tříd reakce na oheň [20]: 

A1: Do této třídy jsou klasifikovány výrobky, které nepřispívají intenzitě požárů v 

žádném jeho stádiu. Nevyvolávají žádné ohrožení kouřem. 

A2: Vyhovující stejným kritériím EN 13823 jako pro třídu B. Kromě toho nebudou při 

plně rozvinutém požáru významně přispívat ke zvýšení požárního zatížení a ani 

zvyšování intenzity požáru. 

B: Klasifikovány jako třída C vyhovující přísnějším požadavkům. 

C: Stejně jako u třídy D, ale vyhovující přísnějším požadavkům. Při tepelném 

působení jednotlivého hořícího předmětu vykazují omezené šíření plamene. 

D: Vyhovující kritériím pro třídu E. Jsou schopny odolávat působení malého plamene 

po delší časový interval bez významného rozšíření plamene. Navíc při tepelném 

působení jednotlivého hořícího předmětu jsou schopny odolat za podstatného zpoždění a 

omezení uvolňování tepla. 

E: Jsou schopné odolávat působení malého plamene po delší časový interval 

bez významného rozšíření plamene. 

F: Výrobky, které nevyhovují kritériím žádné z předchozích tříd. 

 

Tab. 2 Vztah mezi stupni hořlavosti a třídami reakce na oheň. [21] 

Stupeň hořlavosti Třída reakce na oheň 

A A1, A2 

B B 

C1 C 

C2 D 

C3 E, F 
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4.2 Zkoušení stavebních výrobků kromě podlahových krytin a tepelně 

izolačních výrobků potrubí [20] 

Při klasifikaci stavebních výrobků kromě podlahových krytin a tepelně izolačních 

výrobků potrubí do tříd reakce na oheň podle ČSN EN 13 501-1 se využívá následujících 

zkušebních metod. Přehled zkoušek pro jednotlivé třídy reakce na oheň je znázorněn 

v Tab. 3. Výchozím dokumentem zkoušek je protokol o klasifikaci obsahující 

podrobnosti o základech a výsledcích klasifikačního postupu. 

Zkouška nehořlavosti (EN ISO 1182) 

- Určení výrobků, které nebudou přispívat nebo budou přispívat jen nevýznamně 

k požáru. 

- Nebere se ohled na konečné použití výrobku. 

- Stanovuje se pro A1, A2. 

 

Stanovení spalného tepla (EN ISO 1716) 

- Stanovuje maximální množství uvolněného tepla při úplném shoření výrobku. 

- Nebere se ohled na konečné použití výrobku. 

- Umožňuje určení spalného tepla (PCS) a výhřevnosti (PCI). 

- Stanovuje se pro A1, A2. 

 

Zkouška zápalnosti (EN ISO 11925-2) 

- Stanovuje se zápalnost výrobku při působení malého plamene. 

- Zkouška v podmínkách napodobující konečné použití výrobku. 

- Stanovuje se pro B, C, D, E. 

 

Zkouška jednotlivým hořícím předmětem (EN 13823) 

- Hodnotí příspěvek výrobku k rozvoji požáru, pokud je vystaven tepelnému účinku 

odpovídajícímu jednotlivému hořícímu předmětu umístěnému v rohu místnosti 

v blízkosti zkoušeného výrobku. 

- Zkouška v podmínkách napodobující konečné použití výrobku. 

- Stanovuje se pro A2, B, C, D a za určitých podmínek pro A1. 

 

Pro zkoušku jednotlivým hořícím předmětem a zkoušku zápalnosti jsou dány určité 

specifické požadavky, jelikož musí být zkoušeny v podmínkách napodobující konečné 
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použití výrobku. Konečné použití ve stavbě totiž ovlivňuje, jak daný výrobek přispívá 

k požáru. Podmínky pro konečné použití zahrnují zejména orientace výrobku a jeho 

umístění vůči ostatním přilehlým výrobkům jako jsou podkladové vrstvy, spojovací 

prvky apod. 

 

Tab. 3 Zkušební metody pro stanovení třídy reakce na oheň. [20] 

Třída 
Zkušební 

metoda 
Poznámka 

A1 

EN ISO 1182 

a 

EN IS0 1716 

 Provádí se pro stejnorodé výrobky a samostatně 

pro podstatné složky nestejnorodých výrobků. 

EN 13823 

 Výrobky obsahující vnější nepodstatnou složku, které 

mají PCS > 2 MJ/kg a PCS ≤ MJ/m
2
 (použije se 

FIGRA0,2MJ) 

A2 

EN ISO 1182 

nebo 
 Provádí se pro stejnorodé výrobky a samostatně 

pro podstatné složky nestejnorodých výrobků. 

 Nepodstatné složky nestejnorodého výrobku se zkouší 

samostatně pouze podle EN IS0 1716. 
EN IS0 1716 

a 

EN 13823  Provádí se pro všechny výrobky. 

B 

C 

D 

EN ISO 11925-2 

 

EN 13823 

 Podle EN ISO 11925-2 působení plamene 30 s. 

 Vyhoví-li podle EN ISO 11925-2 provádí se zkouška 

podle EN 13823. 

 Nejdříve se použije FIGRA0,2MJ pro A2 nebo B pokud 

se nesplní požadavky, pak se použije FIGRA0,4MJ 

pro C nebo D. 

E EN ISO 11925-2  Působení plamene po dobu 15 s. 

F Nemá žádné kritéria na chování. 

Vysvětlení pojmů z Tab. 3: 

Stejnorodý výrobek – je výrobek, který je složen z jednoho materiálu a jako celek má 

stejnou hustotu a složení. 

Nestejnorodý výrobek – nesplňuje požadavky na stejnorodý výrobek a jedná se o 

výrobek složený z jedné nebo více podstatné a/nebo nepodstatné složky. 

Podstatná složka – tvoří významnou část nestejnorodého výrobku (vrstva o plošné 

hmotnosti ≥ 1 kg·m
-2

 nebo tloušťce ≥ 1 mm). 

Nepodstatná složka – netvoří významnou část nestejnorodého výrobku (vrstva o plošné 

hmotnosti < 1 kg·m
-2

 nebo tloušťce < 1 mm). Dvě nebo více nepodstatných vrstev 

přilehlých k sobě (není mezi nimi žádná podstatná složka) se považují za jednu 

nepodstatnou složku a proto musí dohromady splňovat požadavky pro určení 

nepodstatné složky. 

FIGRA – index rozvoje hoření používaný při klasifikaci. 
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Stavební výrobky klasifikované do tříd A2, B, C, D musí získat doplňkovou 

klasifikaci týkající se vývinu kouře (s1, s2, s3) a plamenného hoření kapek nebo částic 

(d0, d1, d2). Výrobky klasifikované do třídy E se podřizují zkoušce pro plamenně hořící 

kapky/částice a to pouze pro klasifikaci d2. U třídy A1 se neprovádějí žádné doplňkové 

klasifikace. Zkušební metody pro jednotlivé třídy uvádí Tab. 4. 

 

Doplňkové klasifikace tepelných izolací: 

podle vývinu kouře: 

s1 –  splňuje přísnější kritéria než pro s2 

s2 –  celkový vývin kouře a poměrné množství kouře jsou omezeny 

s3 –  není vyžadováno žádné omezení 

podle plamenně hořících kapek/částic: 

d0 –  žádné plamenně hořící kapky/částice 

d1 –  po uplynutí uvedeného časového intervalu žádné množství plamenně hořících 

kapek/částic 

d2 –  žádné omezení 

 

Tab. 4 Zkušební metody pro doplňkové klasifikace. [20] 

Doplňková 

klasifikace 
Třída Zkušební metoda Poznámka 

s1 

s2 

s3 

A2, B, C, 

D 
EN 13823 

 Klasifikace se odvozuje 

z naměřených dat při zkoušce. 

d0 

d1 

d2 

E EN ISO 11925-2  Klasifikace se odvozují 

z pozorování plamenně hořících 

kapek nebo částic. 

 Pro třídu E se stanovuje 

pouze d2. 

B, C, D 

EN ISO 11925-2 

a 

EN 13823 

A2 EN 13823 

 

4.3 Klasifikace stavebních výrobků 

Některé stavební hmoty se podle ČSN 73 0810 mohou přímo klasifikovat do určité 

třídy reakce na oheň bez dalších průkazů. Z tepelných izolací uvedených v předchozí 

části se podle této normy mohou klasifikovat do třídy A1 minerální vlna, pěnové sklo, 

expandovaný perlit a keramzit (jako výrobek z pálené hlíny). Za rozhodující se ovšem 

považují výsledky zkoušek podle ČSN EN 13 501-1. To znamená, je-li u konkrétního 
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stavebního výrobku rozdílná třída reakce na oheň podle výsledku zkoušky a podle 

přílohy A ČSN 73 0810 je považován za rozhodující vždy výsledek zkoušky. [20], [21] 

Tepelně izolační desky na bázi pěnového plastu se obvykle klasifikují do třídy 

reakce na oheň F. Z tohoto důvodu se tyto izolace upravují proti hoření a mohou tak být 

klasifikovány do tříd E až B. Avšak tato klasifikace musí být doložena příslušným 

protokolem o klasifikaci vypracovaným na základě výsledků zkoušek akreditované 

zkušební laboratoře. [21] 

 

5 Zateplování budov [6] 

Než začne samotný proces zateplování, je nutné vypracovat odborný návrh řešení. 

Zateplování staveb můžeme z technického hlediska provádět různými způsoby. Pro jaký 

způsob se v danou chvíli rozhodneme, závisí na konkrétních podmínkách příslušného 

objektu. Proto je nutné posouzení návrhu na zateplení z ekonomického hlediska 

(návratnost financí vložených do zateplení), z hlediska požární bezpečnosti, z hlediska 

účelu stavby a jejího zakomponování do krajiny či okolní zástavby, z hlediska 

architektonického řešení. Při dodatečném zateplování je nutné posoudit stav stávajících 

konstrukcí a určení materiálů, z nichž se skládají. Zateplovací systém plní správnou 

funkci jen za předpokladu dodržení všech technologických postupů pro daný zateplovací 

systém. Na zateplení je třeba pohlížet jako na komplexní opatření z hlediska co 

nejlepšího výsledku. Proto je dobré realizovat celkovou rekonstrukci objektu se 

zaměřením na obvodové konstrukce, střešní konstrukce, výplně otvorů a vnitřní 

konstrukce jako jsou např. podlahy a stropy. 

 

5.1 Rozdělení zateplovacích systémů 

Zateplovací systémy můžeme rozdělovat podle dvou následujících způsobů. 

 

Podle umístění tepelné izolace: 

- zateplování z vnitřní strany, 

- zateplování z vnější strany. 

Podle konstrukčního řešení: 

- kontaktní zateplovací systém, 

- odvětrávaný zateplovací systém, 

- tepelně-izolační omítky. 
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Z hlediska umístění tepelné izolace se nejčastěji používá zateplení z vnější strany 

objektu. Zateplení z vnitřní strany se používá výjimečně, jelikož má oproti vnějšímu 

zateplení mnoho nevýhod. 

 

5.2 Zateplení z vnitřní strany 

Jak již bylo zmíněno, při zateplení z vnitřní strany dochází k různým problémům, 

které si je třeba uvědomit. Jedním z nich u tohoto zateplení je nekrytí obvodové 

konstrukce. Dochází tak k velkým teplotním rozdílům v konstrukci ovlivněné venkovní 

teplotou. V případě zateplení zevnitř se vytvoří tepelné mosty ve styku obvodová stěna - 

stop nebo podlaha, obvodová stěna – vnitřní stěna a vznikají tak tepelné ztráty. Na 

rozhraní vnitřní strany obvodové stěny a tepelné izolace kondenzuje vodní pára z důvodu 

poklesu teploty v obvodové konstrukci pod teplotu rosného bodu. V důsledku toho se 

mohou tvořit plísně. Dále nedochází k tepelné akumulaci obvodové konstrukce (taktéž 

místnosti) a to má za následek, že po přerušení vytápění rychleji chladne. Mezi další 

problémy patří zmenšení půdorysné plochy místnosti, jenž je zateplaná.  

Zateplení z vnitřní strany má i některé výhody. Při aplikaci zateplení nejsme závislí 

na povětrnostních podmínkách. Nemusíme stavět žádné lešení či jinou pracovní plochu. 

Tímto způsobem můžeme zateplovat jednotlivé místnosti zvlášť, čili jen ty které 

potřebujeme. 

Tohoto zateplení se nejčastěji využívá při zateplení konstrukcí pod úrovní terénu. 

Dále je vhodné použití u staveb kde nelze změnit původní stav fasády (např. kulturní 

památky) a u místností, které jsou vytápěny jen občas (rychleji jsou vytopeny). 

 

5.3 Zateplení z vnější strany 

Zateplení z vnější strany je výhodnější hned z několika důvodů. Vytváří souvislou 

tepelně izolační vrstvu vně objektu a chrání tak obvodovou konstrukci před nežádoucími 

vlivy. Oblast kondenzace vodní páry se posouvá k vnějšímu okraji konstrukce a tím se 

snižuje riziko kondenzace par na vnitřním okraji konstrukce. Nevznikají další tepelné 

mosty a nedochází k takovým tepelným ztrátám. Zajišťuje nové barevné řešení fasády.  

Mezi nevýhody se řadí závislost na klimatických podmínkách při realizaci a potíže 

při specifické profilaci fasády a řešení jiných detailů. 
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6 Konstrukční řešení zateplovacích systémů 

6.1 Kontaktní zateplovací systém [6], [22] 

Je u nás nejrozšířenější technologií zateplování budov. Tento systém se skládá 

z více vrstev, které jsou navzájem kontaktně spojeny. Kontaktní zateplovací systémy 

(KZS) jsou výrobky, které jsou dodány jako ucelený systém. 

Než začne samotná realizace kontaktního zateplovacího systému, je třeba nejprve 

zkontrolovat a připravit si podklad. Ten musí být dostatečně pevný a soudržný např. 

objevuje-li se na stávajícím podkladu zvětralá omítka, tak je nutné ji oklepat a provést 

vyspravení následné nerovnosti. Důležité je zjistit není-li obvodové stěna příliš vlhká 

např. vlivem zemní vlhkosti, deštěm apod. V takovém případě se nemůže začít s pracemi 

do doby, než se vlhkost obsažená v konstrukci odstraní. Neumožňují-li to z určitých 

důvodů specifické podmínky, je lepší použít provětrávaný zateplovací systém. Jakmile je 

objekt přiměřeně vysušen a podkladová vrstva v případě nedostatků upravena může 

samotný začít proces zateplování. 

 

Kontaktní zateplovací systém se skládá z těchto částí:   

- spojovací vrstva, 

- ukotvená tepelně izolační vrstva, 

- výztužné vrstvy s výztužnou mřížkou, 

- povrchové vrstvy. 

 

Lepení tepelné izolace 

Než se zahájí proces lepení, umístí se v místě soklu soklová lišta (Obr. 10), která 

plní ochranou funkci. Tepelná izolace se lepí od soklové lišty, která má stejnou tloušťku 

jako tepelná izolace směrem vzhůru. Lepení se provádí za pomocí lepidel a tmelů 

doporučených dodavatelem daného KZS. Lepící tmel se nanáší po obvodě tepelné 

izolace a taky částečně uprostřed, tak aby kontaktní plocha se zateplovanou stěnou byla 

minimálně 40 % plochy tepelné izolace. 
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Další zásady lepení tepelných izolací: 

- Po celé ploše fasády lepení vždy na vazbu – postupné lepení. 

- Vyvarovat se případu, kdy se lepící tmel (později taky stěrková hmota) dostane 

do spár mezi deskami izolace. 

- Vznikne-li mezi izolacemi mezera, vyplní se přířezy z desek nebo PUR pěnou. 

- Na nároží se musí desky střídavě překrývat (Obr. 11). 

- U ostění, nadpraží a parapetu se z pravidla postupuje, jak znázorňuje Obr. 12.  

 

 
Obr. 10 Uložení soklové lišty. [22] 

 
Obr. 11Vazba izolace na nároží. [22]

 
Obr. 12 Provedení zateplení u nadpraží a ostění otvorů. [22] 

 

Kotvení tepelné izolace pomocí hmoždinek 

Po nalepení tepelné izolace po celé ploše zateplované konstrukce a po vytvrdnutí 

lepidla přichází na řadu kotvení izolace talířovými hmoždinkami. Opět se používají 

hmoždinky dodávané výrobcem daného KZS. Počet kotvících hmoždinek a jejich 

rozmístění se získá z projektové dokumentace nebo z předpisů výrobce. Minimální 

počet by měl být 4 ks/m
2
. Rozmístění hmoždinek při určitém množství znázorňuje Obr. 

13. 
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Obr. 13 Rozmístění hmoždinek při daném počtu. [22] 

 

Armovací vrstva  

Při tvorbě armovací vrstvy se postupuje podle předpisů výrobce KZS. Podle použití 

konkrétní stěrkovací hmoty je odvozena její příprava a doba zpracovatelnosti. Armovací 

vrstva začíná být aplikována přibližně po 2 dnech od nalepení tepelné izolace (čas závisí 

na použitém druhu lepidla) a zároveň musí být dokončen proces kotvení hmoždinkami. 

Vytvoření výztužné vrstvy se provádí postupným zatlačováním výztužné síťoviny do 

stěrkové hmoty, která předem nanesena na tepelnou izolaci a to s přesahem každého 

pásu 100 mm. Stěrková hmota projde oky síťoviny a je následně uhlazena. Obvyklý 

směr postupu je z horní části dolů. Výztužná síťovina se nesmí nanášet přímo na 

tepelnou izolaci bez předchozího nanesení stěrkovací hmoty Síťovina musí být z obou 

stran obklopena stěrkovací hmotou tzn., že nesmí být vidět. Celý tento proces se 

provádí v rámci jedné pracovní operace. 

 

Penetrace podkladu a povrchové úpravy 

Penetrace se provádí, jen když to vyžadují podmínky z hlediska použití druhu 

omítky pro povrchovou úpravu. Penetrací docílíme stejné savosti výztužné vrstvy po 

celé její ploše. Provádí se nejdříve 1 po dokončení prací na výztužné vrstvě. 

Omítky pro povrchovou je nutné dělat v jednom pracovním procesu najednou, aby 

byla dosažena potřebná kvalita a rovnost. Pokud musí být práce z určitého důvodu 

přerušeny, je nejlepší ukončit tyto práce na nároží nebo na rozhraní dvou barev. 

Příprava omítky je opět závislý na jejím druhu a předpisech výrobce KZS. Po vyschnutí 

omítky se nanáší konečný nátěr. 

Povrchovou úpravu nemusí tvořit jen omítky, ale třeba také obklady. U nich je, ale 

nutné posuzovat stabilitu KZS pomocí jejich statického posouzení, jelikož těmto 

systémům přitěžují.  
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Nevýhodou těchto zateplovacích systému je vliv klimatizačních podmínek při jejich 

realizaci. Hlavní výhodou patří výrazné zlepšení tepelně izolačních vlastností 

obvodového pláště. Kvalitní provedení zajišťuje správnou funkci a rozhoduje o 

životnosti systému. Skladba systému je zobrazena na Obr. 14. 

 
Obr. 14 Průřez skladby vnějšího kontaktního zateplovacího systému. [6] 

 

Zateplováním dochází ke zvětšení tloušťky obvodové stěny, což má za následek 

změnu umístění prvků na fasádě např. střešní žlaby a svody, zábradlí balkónů apod., 

které je třeba dle projektu řešit. 

 

6.2 Provětrávané zateplovací systémy [6] 

Tento systém lze ze stavebního hlediska popsat jako vytvoření dodatečného 

obvodového pláště ke stávající obvodové konstrukci. Systém využívá oddělení tepelně 

izolační vrstvy od vnějšího pláště pomocí vzduchové mezery.  

 

Systém se skládá z těchto základních částí: 

- tepelně-izolační vrstva, 

- nosný rošt, 

- odvětrávaná vzduchová dutina, 

- vnější obvodový plášť. 
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Skladbu zateplovacího systému s odvětrávanou vzduchovou mezerou znázorňuje 

Obr. 15. 

 
Obr. 15 Průřez skladby provětrávaného zateplovacího systému. [6] 

 

Z konstrukčního hlediska můžeme tepelnou izolaci ukotvit resp. umístit na 

obvodovou konstrukci dvěma způsoby. 

1. Tepelná izolace se lepí přímo na obvodovou konstrukci a nosný rošt vnějšího pláště 

se kotví přes tepelnou izolaci. 

2. Nosný rošt vnějšího pláště je ukotven do obvodové konstrukce jako první a následně 

se tepelná izolace do něj postupně vkládá. 

 

Jako tepelnou izolaci lze použít deskové i rohožové izolace stejně jako u 

kontaktních zateplovacích systémů. Musí však splňovat požární požadavky a vyhovovat 

z hlediska vlhkostního namáhání. Vrstva tepelné izolace nemá nosnou funkci, proto 

nemusí být z neohebných materiálů. Musí být ovšem povrchově ošetřena, tak aby 

nedocházelo k pronikání proudícího vzduchu do tepelné izolace. 

Další vrstvu tvoří odvětrávaná vzduchová mezera, která odděluje vnější plášť od 

tepelně-izolační vrstvy. Vzduchová mezera plní funkci odvádění vodních par, které 

prostupují tepelnou izolací z obvodové konstrukce. 

Vnější plášť tvoří obkladová vrstva, která je od stávající konstrukce odsazena. 

Obkladová vrstva je upevněna na nosný rošt, který je proveden z hliníkových profilů 

nebo ze dřeva. Obvodový plášť je zhotoven z různých materiálů, které jsou odolné proti 
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mechanickému namáhání, mají odolnost proti povětrnostním vlivům a vykazují dlouhou 

životnost. Mezi tyto materiály patří např. keramické materiály, plasty, dřevo apod. Dále 

materiály ve formě desek, lamel, panelů atd.  

 

Výhody a nevýhody provětrávaného zateplovacího systému: 

 odvětrávání vlhkosti, 

 zlepšený vzhled objektu, 

 nezávislost na klimatických podmínkách (suchý proces bez lepení), 

 libovolná tloušťka tepelné izolace, 

 odolnost a trvanlivost obkladové vrstvy, 

 

- nároky na kvalitu materiálu, 

- složité řešení stavebních detailů, 

- menší tepelně izolační účinnost díky nosnému roštu (suchý proces bez lepení), 

- vysoká cena. 

 

6.3 Tepelně izolační omítky [6], [23] 

Většinou jsou aplikovány jako vícevrstvé a jsou vyráběny na bázi anorganických 

nebo organických pojiv, které jsou součástí izolační vrstvy omítky. Nemají takové 

dobré tepelně izolační vlastnosti jako klasické tepelné izolace. Své využití nacházejí 

jako náhrada za jádrové omítky především u novostaveb pro zvýšení tepelného odporu 

zdi. Na obvodových pláštích budov se používají pro zlepšení tepelně izolačních 

parametrů u některých detailů. Mezi nevýhodu patří závislost na klimatických 

podmínkách při aplikaci – mokrý proces. Výhodami těchto omítek jsou dobré požárně-

bezpečnostní vlastnosti, poměrně nízká cena, nižší pracnost a menší požadavky na 

úpravu podkladu.  

 

Z hlediska materiálu nejčastěji používaných tepelně izolačních omítek je lze 

rozdělit takto: 

- lehčené jádrové omítky, 

- tepelně izolační omítky na bázi perlitu, 

- tepelně izolační omítky na bázi granulátu EPS. 
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Mezi tepelně-izolační omítky patří např. třívrstvá tepelně izolační omítka skládající 

se z kotvící, izolační a ochranné vrstvy. Skladbu této omítky znázorňuje Obr. 16. 

Kotvící vrstva slouží k úpravě podkladu k nanesení izolační vrstvy a podle složení 

napomáhá k tepelně-izolačním vlastnostem omítky. Vrstva izolační plní tepelně izolační 

funkci a izolačním plnivem jsou obyčejně kuličky pěnového polystyrénu. Ochranná 

vrstva vytváří mechanickou, biologickou a fyzikálně-chemickou ochranu. Taktéž tvoří 

estetický vzhled objektu.  

 
Obr. 16 Průřez skladby třívrstvé tepelně izolační omítky. [6] 

 

7 Zateplení staveb z hlediska požární bezpečnosti 

Při zateplení staveb je nutné zohlednit jejich požární bezpečnost. Tím se zabývají 

normy požární bezpečnosti staveb (normy řady ČSN 73 08--), které v současné době 

procházejí revizí. Stěžejní normy zabývající se touto problematikou ČSN 73 0802 – 

Nevýrobní objekty, ČSN 73 0804 – Výrobní objekty a ČSN 73 0810 – Společná 

ustanovení, již mají tuto revizi za sebou a přinesly také nové požadavky týkající se 

zateplení staveb. Požární bezpečnost stavby u zateplení je důležitá a s rostoucí výškou 

objektu roste její význam. Tepelné izolace mají vliv na požární vlastnosti obvodové 

konstrukce a mohou ovlivňovat průběh vzniklého požáru, zejména jeho šířením. 

Požadavky na zateplovací systémy z hlediska požární bezpečnosti se liší [24]: 

- pro novostavby či objekty kolaudované po r. 2000, 

- pro dodatečné vnější zateplení jako změna staveb (stávající stavby) – stavby 

kolaudované do r. 2000. 

 

U staveb rozlišujeme tři druhy konstrukčních částí – DP1, DP2 a DP3, což je u 

hodnocení požadavků na zateplovací systémy z hlediska požární bezpečnosti zásadní 
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(požadavky u novostaveb). Jedním z indikátorů určení druhu konstrukční části, je totiž 

závislost na třídách reakce na oheň výrobků, z nichž jsou tvořeny. Podle druhů 

konstrukčních částí, z nichž jsou stavební objekty složeny, rozlišujeme hořlavé, smíšené 

a nehořlavé konstrukční systémy. 

Pro potřeby hodnocení požadavků je třeba definovat výšku stavebního objektu h 

případně výškovou polohu požárního úseku hp. Výškou objektu h se rozumí výškový 

rozdíl mezi podlahou prvního nadzemního podlaží a podlahou posledního užitného 

nadzemního podlaží popřípadě podzemního podlaží viz. Obr. 17. Výšková poloha 

požárního úseku hp se měří od podlahy prvního nadzemního podlaží k podlaze 

posledního užitného nadzemního popřípadě podzemního podlaží požárního úseku. 

Jednopodlažní objekty: h = hp = 0. [21] [25] 

 

 
Obr. 17 Výška stavebního objektu h. [25] 

 

Dále se pro účely požadavků na dodatečné zateplování staveb a zateplení 

novostaveb považují za kontaktní spojení případy, kdy mezi tepelnou izolací a 

povrchem obvodové stěny jsou vertikální otvory, jejichž průřezová plocha 

v horizontální úrovni není větší než 0,01 m
2
 na běžný metr. Tyto případy mohou 

vzniknout např. při vlivu profilovaného povrchu obvodové stěny. [21] 
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7.1 Dodatečné zateplení staveb 

Následující požadavky na vnější dodatečné zateplení se vztahují na stavby 

kolaudované do roku 2000 – jedná se zejména o panelové domy. Při dodatečném 

zateplovaní staveb se vztahují požadavky pouze na zateplovací systém a nebere se ohled 

na zateplovanou konstrukci – nemění se druh konstrukce.  

 

 

7.1.1 Požadavky na konstrukce 

U objektů s požární výškou h ≤ 12 m se na vnější tepelnou izolaci obvodové stěny 

nevztahují žádné požadavky. Ovšem normy zabývající se touto problematikou 

doporučují postupovat obdobně jako u vyšších objektů, aby byla vytvořena určitá 

požární bezpečnost staveb.  

U stávajících objektů s požární výškou objektů h > 12 m se postupuje podle 

následujících zásad. Konstrukce dodatečného zateplení se posuzuje jako ucelený 

výrobek, což jsou tepelná izolace, nosný rošt, kotvící prvky, povrchová vrstva či další 

specifikované prvky (dále jen „konstrukce―).  

 

Konstrukce jsou klasifikovány jako vyhovující pokud splňují následující 

požadavky: 

- konstrukce má minimálně třídu reakce na oheň B a výrobek tepelně izolační části 

konstrukce odpovídá minimálně třídě reakce na oheň E při kontaktním spojení 

s obvodovou konstrukcí, jedná-li se o konstrukce s výškovou polohou 

do hp ≤ 22,5 m, 

- povrchová vrstva vykazuje index šíření plamene is = 0 mm·min
-1

, 

- jedná-li se o konstrukce s výškovou polohou do hp > 22,5 m nebo zateplení 

s nekontaktním spojením s dutinou má konstrukce třídu reakce na oheň A1 nebo A2. 

Poznámka: Dodatečné tepelné izolace u hp ≤ 22,5 m, mohou být provedeny do úrovně 

stropní konstrukce daného podlaží odpovídající této výšce, přičemž na výšku stropní 

konstrukce, atiku, římsu apod. se nebere zřetel (Obr. 18).  
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Obr. 18 Dodatečná tepelná izolace s výškovou polohou hp > 22,5 m. [24] 

 

Konstrukce musí splňovat určité požadavky i v úrovni založení zateplovacího 

systému, okenních a jiných otvorů. Splnění těchto požadavků se docílí zajištěním 

konstrukce tak, aby při zkoušce podle ISO 13785-1 nedošlo do 15 minut k šíření 

plamene po vnějším povrchu nebo po tepelné izolaci přes úroveň 0,5 m od spodní hrany 

zkušebního vzorku. 

 

Šíření plamene v úrovni založení zateplovacího systému vyhovuje, pokud je: 

- založení zateplovacího systému pod úrovní terénu za předpokladu is = 0 mm·min
-1

 

(nemusí se provádět zkouška šíření plamene podle ISO 13785-1) Obr. 19, 

- užito pásu tepelné izolace třídy reakce na oheň A1 nebo A2 výšky 0,5 m Obr. 20a). 

- na spodní hraně použito výrobku třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (např. kovové 

lišty tloušťky alespoň 0,8 mm) a při zkoušce podle ISO 13785-1, ale s výkonem 50 

kW nedojde k šíření plamene Obr. 20b), 

 
Obr. 19 Založení zateplovacího systému pod úrovní terénu. [24] 
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Obr. 20 Založení zateplovacího systému nad úrovní terénu. [24] 

 

Šíření plamene v úrovni okenních otvorů vyhovuje, pokud je: 

- nejvýše ve vzdálenosti 0,15 m nad stávající plochou nadpraží oken tepelná izolace 

třídy reakce na oheň A1 nebo A2 výšky 0,5 m (výška může být menší, ovšem musí 

se prokázat zkouškou podle ISO 13785-1, že nedojde k šíření plamene) takto: 

o horizontální pás tepelné izolace probíhá nad všemi okny obvodové stěny nebo, 

o nad jednotlivými okny přesahující hranu ostění o 1,5 m, 

- úpravami u všech oken kolem ostění a nadpraží zajištěno, aby nedošlo při zkoušce 

podle ISO 13785-1 k šíření plamene. 

 
Obr. 21 Horizontální pásy dodatečné vnější tepelné izolace. [24] 

 

Tyto úpravy musejí být provedeny minimálně u oken nad úrovní hp ≥ 12 m (Obr. 

21). Na Obr. 22 je zobrazena ukázka z praxe. V případě úprav proti šíření požáru u 

jednotlivých oken, může být od těchto požadavků upuštěno u oken chráněných 

únikových cest, jelikož zde nevzniká riziko výtoku horkých plynů z požáru. [21], [24] 
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Obr. 22 Horizontální pásy dodatečné vnější tepelné izolace v praxi. [26] 

 

Je taky nutné neplést si tyto pásy s požárními pásy, na které se vztahují jiné 

požadavky dle norem ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804. Jestliže obvodové stěny 

stávajících objektů, které jsou dodatečně zateplovány, vyhovují požadavkům na požární 

pásy nebo stěny v požárně nebezpečném prostoru podle předešlých dvou norem, pak se 

tyto stěny považují za vyhovující i s dodatečnou tepelnou izolací. [25], [27] 

 

7.2 Novostavby  

Požadavky u novostaveb a staveb kolaudovaných po roce 2000 se vztahují na celou 

konstrukční část (zateplovací systém a obvodová stěna tvoří jeden celek - za určitých 

podmínek se posuzuje pouze obvodová stěna), čili neposuzuje se pouze zateplovací 

systém jako tomu je u dodatečného zateplování stávajících staveb. Hodnotícím 

kritériem pro splnění požadavků je druh konstrukční části. 

 

7.2.1 Požadavky na konstrukce 

Při určování druhu konstrukční části obvodových stěn se nebere zřetel na 

zateplovací systém, jsou-li splněny následující požadavky: 

a) požární výška objektů h ≤ 12 m (aniž by výška obvodové stěny přesáhla úroveň 

stropní konstrukce podlaží odpovídající této výšce – stejný princip jako u 

dodatečného zateplení viz. Poznámka v kapitole 5.1.1), 

b) tepelná izolace, která je hodnocena jako ucelený výrobek (tepelně izolační vrstva, 

povrchová vrstva, spojovací prvky apod.) má třídu reakce na oheň B, přičemž tepelně 
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izolační vrstva má minimálně třídu reakce na oheň E a je kontaktně spojena 

s obvodovou stěnou, 

c) povrchová vrstva zateplovacího systému má index šíření plamene po povrchu 

is = 0 mm·min
-1

, při hořlavém konstrukčním systému is ≤ 100 mm·min
-1

, 

d) jsou-li normou požadovány v obvodových stěnách požární pásy (např. pásy u stěn 

mezi dvěma objekty), musí být tepelné izolace třídy reakce na oheň A1 nebo A2 – 

opět se hodnotí ucelený výrobek jako v bodě b). 

 
Obr. 23 Zateplení u novostaveb s výškou do 30 m. [24] 

 

U objektů s výškou hp > 12 m a hp ≤ 30 m se smíšeným, nebo nehořlavým 

konstrukčním systémem jsou stanoveny následující požadavky (Obr. 23): 

- do úrovně 12 m lze postupovat podle požadavků uvedených v předchozí části 

(body a) až d)) – opět se při hodnocení druhů konstrukcí obvodových stěn nebere 

zřetel na vnější zateplovací systém, 

- nad touto úrovní (12 m) musí být obvodové stěny druhu DP1, 

- předchozí dva body platí jen tehdy, nevylučuje-li tyto úpravy žádná z požárních 

norem řady ČSN 73 08— (např. ČSN 73 0835 – Budovy zdravotnických zařízení a 

sociální péče). 

 

7.2.2 Konstrukční části druhu DP1 

Dle normy jsou dány požadavky na skladbu konstrukčních částí druhu DP1 pro 

různé konstrukce jako jsou obvodové stěny, střešní pláště apod. Cílem této práce je 

zateplování budov kontaktními systémy, proto se budeme zabývat jen požadavky pro 

obvodové stěny. Obvodové stěny druhu DP1 v době své požární odolnosti nezvyšují 
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intenzitu požáru. Obvodová stěna může být hodnocena jako druh DP1 za těchto 

okolností: 

a) nosná část obvodové stěny musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1 popřípadě 

A2, ale jen u objektů s požární výškou do 22,5 m, nebo vyšších objektů (taktéž druhé 

a další podzemní podlaží), které mají v objektu instalováno stabilní hasící zařízení ve 

všech požárních úsecích s požárním rizikem, 

b) požární úseky, které mají v obvodové stěně otvory, z nichž je umožněn výtok kouře 

(horkých plynů), nebo plamenů z požáru uvnitř objektu, mají nainstalováno stabilní 

hasící zařízení, 

c) vnější části obvodových stěn mohou být třídy reakce na oheň B, která se vztahuje na 

jednotlivé materiály či výrobky zvlášť, tedy povrchové vrstvy, tepelnou izolaci 

apod., pokud: 

- obvodová stěna nenachází v požárně nebezpečném prostoru požárního úseku 

jiného objektu 

- je požární výška objektu hp ≤ 22,5 m, aniž by přesáhla úroveň stropní konstrukce 

podlaží odpovídající této výšce, 

- vnější povrchové úpravy jakožto i tepelná izolace jsou uchyceny na nosnou část 

obvodové stěny 

- případné vzduchové mezery v povrchových vrstvách sloužící k provětrání, 

popřípadě jiné úpravy, jsou upraveny tak, aby nedošlo k šíření požáru, horkých 

plynů apod. mimo hranici požárního úseku na obvodové stěně, 

- index šíření plamene je is = 0 mm·min
-1

, 

d) v úrovni založení zateplovacího systému nebo okenních (nadpraží oken) či jiných 

otvorů musí být zkouškou podle ISO 13785-1 prokázáno, že po dobu 30 minut 

nedojde k šíření plamene po vnějším povrchu nebo po tepelné izolaci obvodové 

stěny přes úroveň 0,5 m od spodní hrany zkoušeného vzorku pokud nastane jeden 

z těchto případů: 

- založení zateplovacího systému je nad terénem, 

- není splněn bod b), 

- požární výška obvodové stěny je vyšší, než uvedená výška v bodě c). 

Poznámka: Aby obvodová stěna mohla být hodnocena jako druh DP1 musí splňovat 

požadavky bodů a) + b) + c) nebo bod d). 
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Obvodové stěny jednopodlažních objektů zajišťující i nezajišťující stabilitu objektu, 

které mají z vnější a vnitřní strany výrobky třídy reakce na oheň A1 (např. trapézový 

plech) a jejich stabilita není závislá na tepelně izolačním materiálu, jenž ji vyplňuje i 

třídy reakce na oheň B a požadovaná požární odolnost nepřesahuje 30 minut, se mohou 

považovat za konstrukční část druhu DP1.Obvodové stěny druhu DP1 vyhovují i jako 

požární pásy, mají-li požadovanou požární odolnost. [21], [24] 

 

Pokud zateplovací systém zasahuje do požárně nebezpečného prostoru 

technologického zařízení, které je z hlediska požární bezpečnosti rizikové (např. 

zařízení s hořlavými plyny či kapalinami), je doporučováno posoudit tento zateplovací 

systém z hlediska možného šíření požáru. Toto doporučení platí jak pro dodatečně 

zateplované stavby, tak pro zateplení u novostaveb. [27] 

 

7.3 Zkouška reakce na oheň fasády podle ISO 13785-1 [28] 

Jedná se o ověřovací metodu pro účely stanovení třídy reakce na oheň výrobků, 

fasád nebo plášťů, které nejsou samostatné, ale jsou jen doplňkem již existující 

obvodové stěny. Zabývá se pouze svislými prvky a neurčuje pevnost konstrukce fasády 

nebo pláště.  

Z důvodu vytvoření souvislostí a vazeb na české technické normy, které se zabývají 

požární bezpečností staveb (např. ČSN 73 0810 – v rámci této práce jsou podle ní 

stanovovány požadavky na zateplovací systémy), byla k této zkušební normě vytvořena 

národní příloha. Ta nám zpřesňuje zkušební zařízení, přípravu zkušebního tělesa, postup 

zkoušky, hodnotící kritéria a aplikaci dosažených výsledků.  

Norma pro hodnocení fasád využívá metodu simulování venkovního požáru za 

přímého působení plamene na fasádu. Konstrukce fasády jako zkušebního tělesa je 

zhotovena v rohovém provedení s úhlem 90°, přičemž kratší křídlo je rovnoběžně se 

zástěnou, která slouží jako krytí před průvanem. Typ tohoto provedení konstrukce je 

v praxi běžný a představuje nejhorší možný případ. Od začátku instalace zkušebního 

tělesa po zahájení zkoušky musí být teplota ve zkušebním prostoru 20 °C 

(tolerance ± 10 °C). Výchozím dokumentem je protokol o zkoušce. 
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7.3.1 Popis zkušebního zařízení, zdroje zapálení, zkušebního tělesa a přístrojů 

Zkušební zařízení 

Je složeno z nosného rámu zkušebního tělesa (dále jen „těleso―) a ze zdroje 

zapálení. Těleso je obklopeno ze tří stran stěnami (nosný rám) z nehořlavých materiálů 

– zadní stěna je zhotovena za dvou vrstev minerální vlny (tl. 100 mm, 

hustota 100 kg/m
3
) a boční stěny jsou z nehořlavých desek. Těleso je připevněno k 

rohovému držáku umístěného ve střední části zadní stěny. Rohový držák je taktéž 

zhotoven z nehořlavých desek. Celý tento nosný rám s tělesem je umístěn v prostředí, 

kde je zajištěno odpovídající větrání, a které je vybaveno prostředky pro odvod zplodin 

hoření. 

 

Zdroj a působení požáru 

Jako zdroj hoření je použit plynový hořák s propanem. Během zkoušky musí být 

zajištěn rovnoměrný tok plynu po celé ploše otvoru hořáku. Hořák je umístěn na 

podlahu pod delší stranu tělesa umístěného na zadní straně a kraje hořáku musí být ve 

stejné linii s okraji tělesa. Zadní stěna musí být ve styku s držákem tělesa. Zkouška nám 

představuje požární scénář bytového požáru, jehož plameny přímo působí na fasádu. 

Tento požární scénář, definovaný množstvím uvolněné energie po určitý časový úsek 

nám představuje plynový hořák, jehož tepelný výkon po celý průběh zkoušky musí být 

100 kW (s tolerancí ± 5 kW). Doba působení byla normou stanovena na 30 minut. 

 

Poznámka: U zkoušek pro dodatečné zateplení staveb s požární výškou objektu h > 12 

m se prokazuje nešíření plamene po vnějším povrchu nebo po tepelné izolaci u okenních 

a jiných otvorů s tepelným výkonem hořáku 100 kW, ale po dobu 15 minut. U založení 

zateplovacího systému nad terénem bylo stanoveno působení zdroje zapalování o 

tepelném výkonu jen 50 kW a to po dobu 15 minut. Zkoušení založení zateplovacího 

systému nad úrovní terénu je představován požárním scénářem hořících předmětů 

v blízkosti budov v úrovni terénu, u kterého se nepředpokládá velké uvolňování tepla 

(např. požár porostu apod.). Zkoušky se provádí pro požadavky určené ČSN 73 0810 

(viz. kapitola 5.1.1). Vyskytují-li se pod založením zateplovacího systému okna (např. 

okno ze suterénu), potom se v místě založení zkouší podle scénáře určeného pro 

zkoušení nadpraží oken z důvodu většího uvolňování tepla. Dále je-li provedení ostění 

oken jiné než jeho nadpraží provádí se zkouška i pro ostění. 
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Zkušební těleso 

Důležité je, aby těleso bylo z konstrukčního a materiálového hlediska totožné jako 

při použití v praxi. Stejně musí být provedena i aplikace materiálu na zkušební rám a 

taktéž provedení a uchycení všech konstrukčních částí jako jsou spoje, upevnění apod. 

Proto je požadováno, aby sestavení tohoto tělesa prováděli pracovníci kvalifikovaní pro 

zhotovování tohoto typu konstrukce v praxi.  

Pro zkoušení fasád je těleso sestaveno ze dvou na sebe kolmých ploch o rozměrech 

1,2 m (šířka) x 2,4 m (výška) a 0,6 m (šířka) x 2,4 m (výška). Při sestavování tělesa 

musí být vytvořen vodorovný spoj v polovině jeho výšky a uprostřed vytvořen svislý 

spoj. Dolní okraj tělesa musí být upraven tak, jak je běžně používán při zabudování 

oken. 

Pro zkoušení nadpraží oken je těleso upraveno tak, že ve výšce 400 mm nad zemí je 

vytvořeno předsazení minimálně hloubky 100 mm imitující nadpraží okna. Je-li 

skutečná stěna druhu DP1 nebo DP2 bude podklad zkušebního tělesa třídy reakce na 

oheň A1 nebo A2. Pokud je skutečná stěna druhu DP3 musí podklad splňovat 

požadavky podle EN 13238 nebo musí být stejný jako je při použití v praxi. Pokud je 

ostění konstrukčně provedeno jinak, než nadpraží musí se provést zkouška i pro něj, se 

stejným postupem jako u nadpraží. 

 

Zkušební přístroje 

Při zkoušce středního rozměru reakce fasády na oheň se kromě přístrojů na měření 

času používají přístroje pro měření potřebných hodnot, v tomto případě teploty pomocí 

termoelektrických článků. 

Termoelektrické články 

Slouží pro měření teploty, čili podávají informace o šíření ohně v každé vrstvě 

tělesa a v každé dutině. Umisťují se ve středu na vnějším povrchu tělesa ve 

vzdálenostech 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m a 2,4 m od dolního okraje na větší ploše a ve 

středu menší plochy. Má-li těleso dutinu, umísťují se dva termoelektrické články pro 

měření vnitřní teploty stejným způsobem ve vzdálenostech 1,2 m a 2,3 m od spodního 

okraje tělesa. Používají se tyto druhy termoelektrických článků: 

- diskové (měření povrchových teplot), 

- plášťové (měření teplot uvnitř tepelně izolačního materiálu nebo dutiny). 
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Pro národní potřeby zkoušky se diskové termoelektrické články umisťují v ose 

delšího křídla tělesa ve výšce 0,5 m a ve vzdálenosti 300 mm po obou stranách osy 

(celkem 3 ks). U zateplovacích systémů se dále instalují plášťové termoelektrické 

články rozmístěné stejným principem jako u diskové, ale měřící konce se umístí článků 

do středu tloušťky tepelně izolačního materiálu. Jestli se skládají z více vrstev, potom se 

umisťují do každé z nich, která je tloušťky větší než 50 mm. Obdobně se články 

umisťují u zateplovacích systémů s dutinou do středu této dutiny. 

Poznámka Dle normy se používají taktéž radiometry na měření tepelného toku. Ty ale 

nejsou potřebné při národním hodnocení zkoušek. 

 

Ukázka celého zkušebního systému (zkušební zařízení, zkušební těleso, zdroj 

zapálení a zkušební přístroje) s rozměry a rozmístěním jednotlivých prvků je zobrazena 

na Obr. 24. Ukázku průběhu zkoušky v praxi zobrazuje Obr. 25. 

 
Obr. 24 Zkušební zařízení pro zkoušku ISO 13785-1. [28] 

Rozměry jsou uvedeny v mm. 

1 –  umístění radiometru 

2 –  zadní stěna 

3 –  stěna proti průvanu 

4 –  zadní křídlo zkušebního tělesa 

5 –  boční křídlo zkušebního tělesa 

6 –  zapalovací hořák 

X –  poloha povrchových termoelektrických 

článků 

- poloha diskových termoelektrických článků 

(vzdálenost 300 mm od osy) 
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Obr. 25 Zkouška reakce fasády na oheň podle ISO 13785-1. [26] 

 

7.3.2 Postup zkoušky 

Postup zkoušky je graficky znázorněn v diagramu na Obr. 26. Chování zkušebního 

tělesa je posuzováno, jak na podkladě vizuálního sledování, tak ze zaznamenaných dat 

během zkoušky. Vyžaduje se zprůměrování celkových údajů o tepelném toku a teploty 

pro každou minutu zkoušky, aby nedocházelo ke zkresleným údajům vlivem 

chvilkového kolísání hodnot. Aby mohla zkouška začít, musejí být dodrženy následující 

podmínky: 

- rychlost větru ve vodorovném směru nesmí být větší než 0,5 m·s
-1

, 

- hořák musí být ve styku s nosným rámem zkušebního tělesa a jeho povrch musí být 

čistý, před zkouškou se vytvoří fotodokumentace, nebo se pořídí video zkušebního 

tělesa. 

 

Pro splnění požadavků na nešíření plamene po vnějším povrchu nebo po tepelné 

izolaci podle ČSN 73 0810 se zkouška považuje za vyhovující, pokud průměrná teplota 

v žádném okamžiku zkoušky nepřesáhla hodnotu 350 °C a to: 

- ze tří termoelektrických článků měřící teplotu na povrchu zadního křídla 

zkušebního tělesa ve výšce 0,5 m od spodní hrany, 

- ani v žádné z vrstev uvnitř tepelné izolace nebo uvnitř dutiny ve výšce 0,5 m od 

spodní hrany zkušebního tělesa. 
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Obr. 26 Postup zkoušky ISO 13785-1. 

 

 

Požární test podle ISO 13785-1 

Dne 8. září 2008 bylo požárním testem vyzkoušeno chování tří různých tepelných 

izolací u dodatečného zateplovacího systému. Jednalo se o informativní zkoušku, která 

se konala pod otevřeným nebem a sloužila jako zkoumání metodiky pro tehdy 

připravované české normy. Jako tepelné izolace byly požity minerální vlna, polystyren a 
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polyisokyanurátová pěna. Jelikož se tato práce zaměřuje na využití PUR a PIR panelů, 

uvedu zde, jak v testu obstála tepelná izolace z PIR panelů třídy reakce na oheň B. Doba 

zkoušky byla stanovena na 30 minut. Průběh zkoušky lze vidět na Obr. 27.   

 
Obr. 27 PIR panely při průběhu a po skončení zkoušky. [29] 

 

PIR panely byly poškozeny jen ve spodní části zkušebního vzorku. Během zkoušky 

nepřispívali k rozšiřování požáru, vznikaly jen krátké plameny a nedocházelo 

k odkapávání. PIR panely obsahovaly retardéry hoření, které pomáhaly k odolávání 

plamenů. Tyto panely pak degradovaly na uhlíkovou vrstvu, která brání proniknutí větší 

teploty hlouběji do izolace. [29] 

 

7.4 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň podle ČSN EN 13823 

[30] 

Tato norma určuje zkušební metodu pro stanovení reakce na oheň stavebních 

výrobků při vystavení tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu – tzv. SBI test. 

Norma byla zpracována zejména pro zkoušení plošných výrobků. 

Princip zkoušky 

Zkušební těleso při této zkoušce sestává ze dvou svislých křídel na sebe kolmých. 

Zkušební těleso je vystaveno plamenům hořáku (primární), který je umístěn v základně 

rohu (Obr. 28). Jedná se o hořák s propanem poskytující tepelný výkon 30,7 kW 

(tolerance ± 2 kW). 
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Obr. 28 Zkušební těleso vystavené plamenům hořáku. [31] 

 

Pro závěrečné hodnocení zkoušky, která trvá 20 minut, je třeba sledovat tyto parametry: 

- tepelný výkon, 

- vývin kouře, 

- boční (horizontální) šíření plamene, 

- odpadající plamenně hořící kapky/částice. 

 

Při zkoušce se používá také sekundární hořák, který ovšem na těleso nepůsobí. 

Umístění sekundárního hořáku je znázorněno na Obr. 28 vpravo nahoře. Slouží pro 

potřeby měření tepelného výkonu a vývinu kouře před zahájením zkoušky. V průběhu 

zkoušky se provádí vizuální sledování a automatické měření. Při odsávání kouře 

dochází v odsávacím potrubí, které je vybaveno čidly k jeho detekci (Obr. 29). 

 
Obr. 29 Odsávací potrubí, kde probíhá detekce kouře. [32] 
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8 Polyuretany 

Jedná se o skupinu polymerů, které mají díky svým vlastnostem širokou škálu 

využití. Polyuretany vznikají reakcí vícefunkčních izokyanátů a polyalkoholů a to 

nejčastěji polyadicí. V závislosti na funkčnosti reagujících složek mohou vzniknout 

lineárně nebo prostorově uspořádané polyadukty. Charakteristickou vazební jednotnou 

polyuretanů je polyuretanová skupina – NH – CO – O –. 

Isokyanáty jsou velice reaktivní skupina látek dobře reagující nejen s 

hydroxilovými skupinami, ale také s látkami obsahující aktivní vodíkové atomy. 

[10], [33] 

Další vedlejší reakce isokyanátů [10], [33]: 

- s aminy vznikají substituované močoviny, 

- s vodou vznikají aminy a uvolňuje se oxid uhličitý, 

- s karboxylovými kyselinami se vytvářejí substituované amidy a oxid uhličitý, 

- za určitých podmínek reagují se substituovanou močovinou nebo s vodíkem 

uretanové skupiny. 

 

Jednotlivé sloučeniny obsahující aktivní vodíky můžeme podle klesající reaktivity 

s isokyanáty seřadit takto: alifatické aminy > aromatické aminy > alifatické 

substituované močoviny > primární alkoholy > sekundární alkoholy > voda > fenoly > 

aromatické substituované močoviny. 

Velice důležitá je reakce isokyanátů s hydroxy sloučeninami, která musí probíhat 

ve zcela bezvodém prostředí, protože jinak by docházelo k odštěpování CO2 a ke vzniku 

močovinových vazeb. Výroba polyuretanů je z hlediska bezpečnosti a technologicky 

velmi náročná (isokyanáty s malou molekulovou hmotností jsou těkavé a isokyanáty 

jsou velmi toxické). 

Teplota disociace uretanové vazby je závislá na povaze skupin spojených s touto 

vazbou. Různé uretany jsou stabilní do těchto teplotních hodnot [10], [33]: 

 aryl – NH – CO – O – aryl do cca 120 °C, 

 alkyl – NH – CO – O – aryl do cca 180 °C, 

 aryl – NH – CO – O – alkyl do cca 200 °C, 

 alkyl – NH – CO – O – alkyl do cca 250 °C. 
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Rozdílnou tepelnou stabilitu různých uretanových skupin lze využít v praxi. 

Z polyisokyanátů se reakcí s fenoly, kaprolaktanem aj. se připravují tzv. maskované 

polyisokyanáty, které při normální teplotě jsou netečné vůči vodě a sloučeninám se 

skupinami – OH. Při zahřátí na teplotu rozkladu se odštěpí maskující činidlo a vzniká 

volný isokyanát, což může umožnit reakci s přítomnými polyoly na polyuretan. 

Reaktivita isokyanátů vzrůstá v tomto pořadí hydroaromatické > alifatické > aromatické 

isokanáty. [10], [33] 

 

8.1 Výchozí suroviny a výroba 

Při přípravě polyuretanů jsou používány jako základní suroviny polyisokyanáty, 

polyoly, extendery (prodlužujou řetězec) a katalyzátory. [33] 

 

Polyisokyanáty 

Asi 95 % produkce je založeno na aromatických polyisokyanátech, které jsou 

reaktivnější a levnější než polyisokyanáty alifatické. Dle výchozího výrobku jsou 

používány nejčastěji následující aromatické polyisokyanáty. [10], [33] 

 

- Měkké pěny – nejčastěji se používají 2,4- a 2,6-diisokyanatotoulen a 

diisoikyanatofenylmethan. 

- Elastomery a polotvrdé či tvrdé pěny – používá se 4,4-diisokyanatofenylmethan. 

- Mechanicky náročné elastormery – používá se 1,5-diisokyanatonaftalen. 

- Lepidla – používají se tris(p-isokyanatofenyl)methan a 

tris(p-isokyanatofenyl)thiofostfát v roztoku methylenchloridu. 

 

Nevýhodou těchto aromatických diisokyanátů je tendence jejich produktů ke 

žloutnutí v důsledku působení světla a kyslíku. Alifatické polyisokyanáty a 

cykloalifatické diisokyanáty tento nedostatek nemají, ale jsou velmi těkavé a toxické. 

Při výrobě polyuretanů se používá mnoho dalších vícefunkčních isokyanátů. V ČR 

k výrobě isokyanátů nedochází, a proto je celá spotřeba pokryta jejich dovozem. [10], 

[33] 
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Polyoly 

V praxi se používají hlavně polyetheralkoholy a polyesteralkoholy. 

Polyesteralkoholy se vyrábějí polyesterifikací dikarboxylových kyselin (např kyselina 

apidová) a přebytku diolů (např. diethylenglykol), tak aby konce řetězců byly obsazeny 

-OH skupinami. Když dojde k náhradě diolu triolem získají se rozvětvené produkty. 

Produkty, které jsou vytvrzované polyesteralkoholy, mají lepší odolnost proti 

povětrnosti, zvýšené teplotě a větší tvrdost. Mezi nevýhody však patří jejich snazší 

hydrolyzovatelnost. 

Polyetheralkoholy jsou připravovány polymerací propylenoxidu nebo jeho směsi 

s ethylenoxidem. V závislosti na iniciující látce, na kterou se propylenoxid aduje, se 

získané produkty liší svou fuknčností. Např. Při reakci propylenoxidu s vodou vzniká 

lineární polyetherdiol, s trimethylolpropanem vznikají trojfunkční polyetheralkoholy. 

Pro získání vícefunkčních etheralkoholů se používají pentaerythritol a aromatické a 

alifatické diaminy. Je-li v polyuretanech alkoholová složka zastoupena 

polyetheralkoholem, odolává lépe hydrolýze, ale je náchylnější na oxidaci. [10], [33] 

 

Extendery 

Ovlivňují povahu a hustotu chemického i fyzikálného zesítění a proto zastávají 

důležitou roli v řízení konečných vlastností PUR. Jako extendery se používají 

aromatické diaminy (např. 3,5-diethyl-2,4(2,6)-diamintoulen) a alifatické, 

cykloalifatické nebo aromatické hydroxysloučeniny (např. ethylenglykol). Reaktivnější 

jsou aromatické diaminy, a používají se v kombinaci s méně reaktivními předpolymery. 

Naopak méně reaktivní jsou hydroxysloučeniny a ty se používají v kombinaci 

s reaktivnějšími produkty. [33] 

 

Katalyzátory 

Díky nim lze ovlivnit celkovou rychlost reakce. Ovšem lze ovlivnit také poměr 

rychlostí reakcí vedoucích k prodloužení lineárního řetězce, reakce uvolňující CO2 pro 

tvorbu pěny a síťování reakce. Používají se např. triethylendiamin, tributylcínacetát aj. 

[33] 
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8.2 Rozdělení polyuretanů 

Polyuretany se rozdělují do skupin podle Obr. 30, které se liší svou výrobou, 

vlastnostmi a svým využitím v praxi. [33] 

 
Obr. 30 Rozdělení polyuretanů. 

 

V dalším textu se budu zabývat pouze lehčenými hmotami, jenž jsou hlavním 

předmětem této práce. 

 

8.3 Lehčené hmoty 

Z celkové produkce polyuretanů tvoří 50 % výroba měkkých pěn a 30 % výroba 

tvrdých pěn. Předností polyuretanů pěn je jejich široký interval teplot, během kterých si 

uchovávají jejich fyzikální vlastnosti (od - 200 do + 100 °C). Zejména tepelně izolační 

vlastnosti.  

Základní surovinou jsou polyisokyanáty, polyoly a voda. Díky reakci diisokyanátů 

s hydroxylovými skupinami vznikají potřebné uretanové vazby. Při reakcích 

isokyanátových skupin s vodou se odštěpuje CO2, které zajišťuje nadouvání. Touto 

reakcí vznikají také aminy, které ihned reagují s přítomnými isokyanátovými skupinami 

za vzniku močovinových seskupení. [10], [33] 

 

Rozdělení lehčených hmot  

Můžeme získat několik druhů lehčených hmot. Jaké to jsou lze vyčíst z Obr. 

31. [33] 

 
Obr. 31 Rozdělení lehčených hmot. 



52 

 

Způsob výroby: Lehčené hmoty se nejčastěji zpracovávají v kontinuálně pracujících 

zpěňovacích strojích. Nejprve se do míchacích hlav dávkuje kapalný isokyanát, 

polyhydroxysloučenina, voda a další pomocné látky. Pomocí míchadla s velkou 

frekvencí otáčení se vytvoří vysokoviskózní kapalina, která se následně lije do forem. 

Tam bez přívodu tepla již po několika sekundách vypění. Do 1 až 2 minut přestane 

zvětšování objemu. Po několika minutách (10 až 20 minut) se lehčená hmota vyjme 

z formy. Během výroby musí být zajištěno dokonalé odsávání diisokyanátových par. 

Tento postup se provádí za normální teploty, ale podle tloušťky vzniklé pěny může 

uvnitř teplota stoupnout až na 180 °C. Do směsi na výrobu pěn se přidávají 

katalyzátory, jejichž přítomnost ve směsi má za následek rychlejší reakci diisokyanátů. 

[10], [33] 

 

Měkké pěny: Jedním z druhů lehčených hmot jsou měkké pěny. Jako hydroxylová 

složka se při přípravě používají lineární nebo slabě rozvětvené polyestery kyselina 

adipové a diethylenglykolu (s přídavkem trimethylolpropanu). Dále mohou být použity 

polyethery připravené polymerací propylenoxidu, ethylenoxidu nebo tetrahydrofuranu. 

Z toho vyplívá, že podle použití polyolové složky rozlišujeme polyesterové a 

polyetherové PUR pěny. Polyetherové lehčené hmoty jsou více elastické a stálejší vůči 

hydrolýze než polyesterové, ale podléhají snadněji oxidaci. U měkkých pěn je nutné, 

aby mezi uzly polymerní sítě byly dlouhé a elastické řetězce. U těchto pěn by neměl 

hmotnostní podíl isokyanátové složky překročit 40 %. Měkké pěny se vyrábějí 

s objemovou hmotností 15 až 70 kg·m
-3

 (běžně 25 kg·m
-3

). Mívají zpravidla 80 % 

otevřených pórů. 

Téměř 90 % těchto pěn se vyrábí v blocích. Nejčastěji se pro výrobu používají 

polyethery a to zejména pro čalounictví (matrace). Polyesterové pěny se používají pro 

laminování textilu, izolační a těsnící pásky apod. Dají se vyrábět i ve formách je-li 

potřeby výrobek konkrétních tvarů (nábytek, automobilový průmysl). [10], [33] 

 
Obr. 32 4,4‘-Difenylmethandiisokyanát, MDI. [33] 

 

Tvrdé pěny: Dalším druhem jsou tvrdé pěny, u kterých se oproti pěnám měkkých liší 

hmotnostní podíl isokyanátové složky (až 70 % celkové hmotnosti). V důsledku toho je 
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hydroxylová skupina silně rozvětvená. Jako isokyanátová složka se nejčastěji používá 

technický difenylmethandiisokyanát (Obr. 32) pro výrobu PUR pěn. Ten výslednému 

produktu propůjčuje vyšší houževnatost než je tomu u měkkých pěn 

(toluylendiisokyanát). Dále je možno získat polyisokyanurátovou pěnu (PIR), kdy jako 

isokyanátová složka se použijí isokyanuráty (Obr. 33). [10], [33] 

 
Obr. 33 Isokyanurát. [33] 

 

Tvrdé PUR pěny se mohou vyrábět s objemovou hmotností 10 až 600 kg·m
-3

. 

Oproti měkkým pěnám mají větší podíl uzavřených pórů vzhledem k rychlejší výstavbě 

polymerní sítě – dobrá izolační schopnost. 

Vyrábějí se v otevřených nebo uzavřených formách. Může být požita také 

dvoustupňová výroby. Z polyesteru nebo polyetheru a přebytku diisokyanátu se připraví 

předpolymer. Ten může být delší dobu skladován a může být vypěněn přídavkem vody. 

Další možností vypěnění je pomocí fluortrichlormethanu. Vyrábí se ve formě bloků a 

desek. Nachází využití u montovaných staveb jako jádra sendvičových panelů 

(obvodové pláště i střechy či stropy). Izolačních schopností tvrdých pěn se využívá také 

v chladírenské technice. Dále se používají v dopravě, nábytkářském průmyslu atd. 

[10], [33] 

 

Polotvrdé pěny: Tyto pěny se vyrábějí výhradně v blocích na polyesterové bázi. Jejich 

objemová hmotnost se pohybuje od 100 do 150 kg·m
-3

. Jejich využití je obdobné jako u 

tvrdých pěn. [10], [33] 

 

Integrální pěny: Tvoří významnou část lehčených hmot. Jedná se o pěny, u kterých se 

během jejich přípravy ve formě vytvoří pórovité jádro a nepórovitý obal, který je 

součástí výrobku. Objemová hmotnost roste ve směru ke kraji výrobku. Jako 

nadouvadlo u těchto pěn slouží fluortrichlormethan. Póry se vytváří v závislosti na 

teplotním gradientu, který je vytvořen vlivem probíhající exotermické reakce. Měkké 
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integrální pěny se používají např. v dopravních prostředcích (sedačky), ve formě 

různých tvarovek apod. Tuhé integrální pěny najdeme např. v nábytkářském průmyslu, 

nebo jako jádro lyží. [10], [33] 

 

8.4 PUR a PIR panely 

Této tepelné izolace se využívá ve stavebnictví již od padesátých let minulého 

století. Panely s PUR/PIR jádrem jsou na dvou vnějších stranách chráněny pláštěm, 

většinou se jedná o plech. Vznikají způsobem, kdy k napěnění jádra panelů dochází, 

přímo mezi těmito ochrannými plášti a dojde tak ke spojení těchto vrstev - vznikne tzv. 

sendvič. Využívá se tak během zpracování dobré adheze polyuretanu, díky které se 

vytvoří dostatečně pevný spoj. Tímto je zajištěna vysoká pevnost v tahu a smyku. 

Společnost Kingspan a.s., která tyto sendvičové panely vyrábí, používá také jako jádro 

tuhou isophenic pěnu - IPN, což je kvalitnější PIR pěna. Sendvičové panely lze použít u 

střešních i stěnových zateplovacích systémů. 

Pro příklad obecného popisu sendvičových panelů jsem si vybral výrobky 

společnosti Kingspan a.s. (Hradec Králové). Panely mohou být u zateplovacích systémů 

kladeny vertikálně i horizontálně. Krycí plechy jsou povrchově ošetřovány proti korozi 

např. oboustranným žárově pozinkovaným povlakem. Podélné spoje jsou opatřeny 

antikondenzační páskou a to již při výrobě. Velikost panelů závisí na společnosti, která 

je vyrábí, ovšem většinou se po domluvě lze vyhovět speciálním požadavkům 

zákazníka. U již zmíněné společnosti se tyto panely standardně vyrábějí v těchto 

velikostech délka: 2 až 14,5 m, šířka: 1 m. Jádra panelů jsou zdravotně nezávadné a 

neobsahují CFC / HCFC měkké a tvrdé freony, které jsou nežádoucí zejména pro 

životní prostředí. Panely jsou odolné proti plísním, houbám a hmyzu. [34] 

 

9 Požárně technické charakteristiky polymerních materiálů 

Při účinku tepla na materiály dochází k mnoha postupným i paralelním fyzikálním a 

chemickým dějům. Je-li přítomno oxidační činidlo, tak při určitých specifických 

podmínkách začíná proces hoření. 

Hoření je relativně rychlý řetězový autokatalytický oxidačně redukční 

mechanismus, který je spojován s uvolňováním velkého množství tepla a doprovázen 

vyzařováním světla. Aby mohl vzniknout proces hoření, musí se na jednom místě a 

v určitém čase vyskytovat hořlavý materiál, který je obklopen oxidačním činidlem a za 
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přítomnosti energetického zdroje zapálení (Obr. 34). Hořlavá látka a oxidační 

prostředek tvoří spolu hořlavý soubor. [10], [35] 

 
Obr. 34 Podmínky pro proces hoření. [35] 

 

Plasty obsahují převážně uhlík a vodík, ty jsou ale doplňovány kyslíkem, popřípadě 

dusíkem nebo také některým z halogenů (nejčastěji chlór). Při dokonalé termooxidaci 

by vznikly převážně oxid uhličitý a voda jako nejstabilnější produkty. U požáru však 

vzniká mnoho dalších produktů (zejména toxických) z důvodu nedokonalého spalování. 

Jedná se např. o oxid uhelnatý, deriváty uhlovodíků, kyseliny, aldehydy a mnoho 

dalších. [10] 

 

Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly 4. Stavební materiály se musí posuzovat také 

z požárního hlediska, takže také polyuretanová tepelná izolace. Zajímají nás zejména 

tyto základní požárně technické vlastnosti, na které se zaměřují zkušební normy [10]: 

 

- vznětlivost (zapalitelnost), 

- hořlavost, 

- tvorba kouře. 

 

Každá z těchto požárně technických vlastností se posuzuje při různém stádiu (fázi) 

hoření (Obr. 35). Ten nám graficky znázorňuje průběh zahřívání hořlavého materiálu 

s jeho následným hořením, u kterého se předpokládá, že probíhá v uzavřeném prostoru, 

ve kterém je omezené množství hořlavé látky. Při rozvoji požáru rozlišujeme 4 fáze. 

[35] 
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Obr. 35 Fáze rozvoje požáru v uzavřeném objektu. [35] 

 

Z Obr. 35 je zřejmé, že zkoušky pro posuzování zapalitelnosti polyuretanů se 

provádí v rámci první fáze. Schopnost jejich šíření plamene se posuzuje ve druhé fázi 

rozvoje požáru. Posuzování hořlavosti a tvorby tepla a kouře pomocí požárních zkoušek 

se provádí od okamžiku zapálení polyuretanů, což znamená od druhé fáze. Délka 

jednotlivých fází není u všech materiálů stejná, závisí na charakteru materiálu. [35] 

 

9.1 Požárně technické charakteristiky polyuretanů 

Polyuretany se stávají požárně nebezpečnými již při teplotách nad 100 °C. Při 

teplotách 200 – 300 °C polyuretany degradují za vzniku prchavého žlutého dýmu za 

zůstatku pevného polyolového zbytku. V této oblasti teplot degradují nejvíce polyoly na 

uhlovodíky a jejich oxidační produkty. 

Za vysokých teplot 800 – 1000 °C jsou rozkladné produkty polyolů jednodušší než 

při nižších teplotách. Tyto produkty jsou tvořeny zejména uhlovodíky. Dále dochází 

k rozkladu žlutého kouře a tvoří se dusíkaté nízkomolekulární sloučeniny (kyanovodík, 

acetonitril, akrylnitril, pyridin a další). V závislosti na teplotě stoupá podíl HCN a 

acetonitrilu. Za teplot kolem 1000 °C přechází asi 70 % dusíku obsaženého 

v polyuretanech na HCN.  

Polyuretany jsou lehce zápalné i slabým zdrojem energie. Proto jsou některé 

polyuretany opatřeny retardéry hoření. Při hoření polyuretanů dochází k velkému 

vývinu kouře a jedovatých plynů včetně HCN a mají navíc vysokou teplotu. 
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Polyuretany mohou při pyrolýze, termooxidaci a při spalování v plameni uvolňovat 

další toxické zplodiny hoření. Jsou to např. oxid uhelnatý, isokyanáty, alkoholy 

aldehydy a aromáty. [10] 

 

V Tab. 5 jsou uvedeny základní požárně technické charakteristiky tvrdých 

polyuretanových pěn, které jsou uvedeny v [10]. 

 

Tab. 5 Požárně technické charakteristiky tvrdých PUR pěn. [10] 

Název 

Kyslíkové 

číslo 

OI [% 02] 

Spalné teplo 

QS [MJ·kg
-1

] 

Teplota 

vzplanutí 

FIT [°C] 

Teplota 

vznícení 

SIT [°C] 

Syspur (tuhá pěna) 30 18,5 20 340 490 - 500 

PUR – tuhá pěna 30  27 280 490 

Poznámka: Číslo za názvem uvádí objemovou hmotnost. 

 

Dalším zdrojem požárně technických charakteristik byly výsledky zkoušek uvedené 

v [36]. V následující Tab. 6 jsou uvedeny jak PUR pěny, tak PIR pěna. 

 

Tab. 6 Požárně technické charakteristiky polyuretanů. [36] 

Typ 

polyuretanu 

Kyslíkové číslo 

OI [% 02] 

Spalné teplo 

QS [MJ·kg
-1

] 

Teplota vzplanutí 

FIT [°C] 

Třída reakce 

na oheň 

PUR
1) 

21,9 28,315 295 E 

PUR
2) 

20,1 28,134 300 F 

PIR
3) 

24,5 27,827 305 B - D 

Poznámka: 1) PUR pěna šarže B2R 2) PUR pěna šarže B3  3) PIR pěna šarže T255 

 

U zkoušky zápalnosti podle ČSN EN ISO 11925-2, která slouží pro zatřízení 

stavebních výrobků do tříd reakce na oheň B, C, D, E (viz. kapitola 4.2) byly zjištěny 

tyto jevy [36]: 

- vývin velkého množství kouře, 

- nedocházelo k odkapávání, 

- polyuretan nežhnul, 

- v místech působení plamene a zplodin hoření docházelo k zuhelnatění, 

- PUR pěna šarže B3 (viz. Tab. 6) měla na svém povrchu výraznější trhliny. 

 

 



58 

 

V kapitole 8.4 jsem se zmínil, že společnost Kingspan a.s. vyvinula tuhou isophenic 

pěnu – IPN. Tuto pěnu využívá v systémech Firesafe. Společnost provedla několik 

požárních zkoušek tohoto systému. Závěrečné ustanovení po těchto zkouškách bylo 

stanoveno na faktech, že při působení plamenů na tento systém nedochází k šíření 

plamene po povrchu ani panelem. Při zkouškách se vytvořila zuhelnatělá vrstva, která 

plnila ochranou funkci (zabránění přístupu kyslíku). Po ukončení působení plamene se 

sama uhasí. Tato pěna je termoset, proto se během požáru netaví a neodkapává. Dle 

podkladů společnosti Kingspan a.s. se tyto panely podle EN 13 501-1 klasifikují do 

třídy reakce na oheň B-s1, d0. [34] 
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10 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a zhodnotit nejvhodnější kontaktní 

zateplovací systém za využití PIR a PUR panelů. Aby mohly být tyto panely 

při zateplování budov použity, musí splňovat určité požadavky z hlediska požární 

bezpečnosti staveb. 

Nejdříve bylo nutné objasnit klasifikování stavebních výrobků a konstrukcí staveb 

do tříd reakce na oheň podle EN 13501-1. Klasifikace je prováděna na základě 

zkušebních metod, které tato norma uvádí. Následně bylo potřeba stanovit požadavky 

na zateplování staveb z hlediska jejich požární bezpečnosti. Tyto požadavky nám 

stanovuje ČSN 73 0810, na kterou se odkazují kmenové normy ČSN 73 0802 a ČSN 73 

0804. Na základě požárně technických charakteristik polyuretanů a stanovených 

požadavků, může dojít na zhodnocení využití této tepelné izolace u kontaktních 

zateplovacích systémů. 

Tepelné izolace na bázi pěnového plastu se obvykle klasifikují do třídy reakce 

na oheň F. Díky úpravám proti hoření, mohou být klasifikovány do tříd reakce na oheň 

B – E. PUR pěny jsou klasifikovány převážně do třídy E, PIR pěny (tuhá isophenic 

pěna – IPN) do tříd B – E. Požadavky na zateplování staveb z hlediska požární 

bezpečnosti se liší pro dodatečné zateplování (změna stávajících staveb) a 

pro novostavby (stavby kolaudované po roce 2000).  

Pro dodatečné zateplování objektů s požární výškou h ≤ 12 m se nekladou žádné 

požadavky. Norma pouze dává doporučení pro obdobný postup jako u vyšších objektů, 

aby byla vytvořena určitá požární bezpečnost. U těchto staveb můžeme bez problémů 

použít polyuretanovou tepelnou izolaci. Tepelné izolace PUR a PIR, které jsou 

klasifikovány minimálně do třídy reakce na oheň E, mohou být použity při dodatečném 

zateplování u objektů s požární výškou h > 12 m při kontaktním spojení s obvodovou 

konstrukcí, jedná-li se o konstrukce s výškovou polohou hp ≤ 22,5 m (dodatečné tepelné 

izolace mohou být provedeny do úrovně stropní konstrukce daného podlaží odpovídající 

této výšce). Za předpokladu, že kontaktně zateplovací systém bude jako ucelený 

výrobek klasifikován do třídy reakce na oheň B.  

U kontaktního zateplování novostaveb jsou podmínky pro použití PUR a PIR 

panelů jiné. PUR a PIR panely, které jsou klasifikovány minimálně do třídy reakce 

na oheň E lze použít u objektů s požární výškou h ≤ 12 m. Opět mohou být použity 

do úrovně stropní konstrukce daného podlaží odpovídající této výšce, za předpokladu, 
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že kontaktně zateplovací systém bude jako ucelený výrobek klasifikován do třídy reakce 

na oheň B. U objektů s požární výškou do 30 m mohou být použity za stejných 

podmínek, ale pouze do 12 m. Za splnění specifických podmínek mohou být použity 

do výškové polohy hp ≤ 22,5 m (aniž by přesáhly úroveň stropní konstrukce daného 

podlaží) tepelné izolace klasifikované do třídy reakce na oheň B. 

Z předešlých skutečností se PUR panely nejlépe hodí pro dodatečné zateplování 

staveb do 22, 5 m a u novostaveb do 12 m. PIR panely popřípadě panely s IPN pěnou, 

lze za určitých podmínek použít pro zateplení novostaveb do 22,5 m. 

 

V budoucnu lze určitě počítat s vývojem těchto tepelných izolací, tak aby mohly 

rozšířit svoje využití i u zateplování staveb. U možnosti využití těchto izolací se také 

projevuje jejich vysoká cena. 
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