
Konštrukcie budov s takmer

nulovou spotrebou energie

Tepelná izolácia

Rastislav Ingeli 

02/2020

Modul 02



Thermal insulation of nZEB

Vybrané tepelnotechnické požiadavky

Tepelnoizolačné materiály

Vplyv vlhkosti na tepelnotechnické vlastnosti 
zabudovaných materiálov



Thermal insulation of nZEB

Vybrané tepelnotechnické požiadavky



Tepelnotechnické požiadavky 

Zníženie
tepelných

strát

Zníženie 
potreby 
tepla na 

vykurovanie 

Zníženie 
potreby 

energie na 
vykurovanie



Tepelná ochrana budov

Thermal insulation



Tepelnotechnické požiadavky 

Kritérium minimálnych 
tepelnoizolačných 

vlastností stavebnej 
konštrukcie, 

Hygienické kritérium,
Kritérium výmeny 

vzduchu,

Energetické kritérium, 
Kritérium minimálnej 

požiadavky na 
energetickú 

hospodárnosť budov.



Tepelnotechnické požiadavky 

Druh stavebnej 

konštrukcie

UN W/(m2.K)

od 1.1.2013 od 1.1.2016 1.1.20

21

Stena 0,46 0,32 0,22 0,15

Strecha 0,30 0,20 0,15 0,10

Strop nad vonkajším 

prostredím

0,30 0,20 0,15 0,10



Tepelnotechnické požiadavky 

Hygienické 
kritérium



Tepelnotechnické požiadavky 

Hygienické 
kritérium

θsi ≥ θsi, N = θsi,80 + ∆θsi



TEPELNÉ MOSTY AKO SÚČASŤ TEPELNEJ IZOLÁCIE 

Tepelné 
mosty



TEPELNÉ MOSTY AKO SÚČASŤ TEPELNEJ IZOLÁCIE 

Tepelné mosty

a) napojenie dvoch stien – kút, b) napojenie plochej strechy –
atika, c) napojenie plochej strechy – kút atiky, d) preklady nad 

otvorovou konštrukciou e) parapet otvorovej konštrukcie, f) 
ostenie otvorovej konštrukcie, g) detail pri sokli, h) detail pri 

napojení šikmej strechy a podobne  



TEPELNÉ MOSTY AKO SÚČASŤ TEPELNEJ IZOLÁCIE 

Atypický tepelný most 



TEPELNÉ MOSTY AKO SÚČASŤ TEPELNEJ IZOLÁCIE 

Atypický tepelný most 



TEPELNÉ MOSTY AKO SÚČASŤ TEPELNEJ IZOLÁCIE 

Atypický tepelný most 
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TEPELNÉ MOSTY AKO SÚČASŤ TEPELNEJ IZOLÁCIE 

Atypické tepelné mosty 

𝜒 = 𝐿3D − σ
𝑖=1
𝑁𝑖 𝑈𝑖𝐴𝑖 − σ

𝑗=1

𝑁𝑗 𝛹𝑗𝑙𝑗



TEPELNÉ MOSTY AKO SÚČASŤ TEPELNEJ IZOLÁCIE 

Atypické tepelné mosty 

𝜒 = 𝐿3D − σ
𝑖=1
𝑁𝑖 𝑈𝑖𝐴𝑖 − σ

𝑗=1

𝑁𝑗 𝛹𝑗𝑙𝑗

θsi = +8,70 °C

θsi = +10,70 °C



TEPELNÉ MOSTY AKO SÚČASŤ TEPELNEJ IZOLÁCIE 

15.82
15.43

14.5714.57

14.07

13.12
13.51

12.94

11.93

12.58

11.96

10.92

11.74

11.1

10.04

9

10

11

12

13

14

15

16

0 22.5 45

In
d

o
o

r 
s
u

rf
a
c

e
 t

e
m

p
e
ra

tu
re

 θ
s

i

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3



Thermal insulation of nZEB

Tepelnoizolačné materiály

Súčasné tepelnoizolačné materiály 



Tepelnoizolačné materiály

Tepelné

izolácie

Materiálová báza Forma Surovinová báza

Vláknové minerálne vlákna rohože, matrace,

mäkké dosky,

tvrdé dosky

čadičová vlna, sklená vlna

Tvarové penové plasty,

ľahčené plasty

doskové výrobky,

tvarovky z ľahkých

betónov

polystyrén, polyuretán,

polyvinylchlorid, polyetylén

Sypké zrnité materiály zrná expandovaný perlit,

granulované ľahčené plasty,

pórovité horniny, drvené

penové sklo, ľahké pórovité

kamenivo

Rozdelenie tepelných izolácii podľa tvaru 



Tepelnoizolačné materiály

Materiálová

báza

Druhy

Anorganické

látky

minerálne vlákna, penové sklo, expadnovaný perlit

Organické látky ľahčené plasty – polystyrén, polyuretán, polyetylén,

korok, drevná vlna, papier

Kombinované

látky

kombinácie organických a anorganických látok

Rozdelenie tepelných izolácii podľa materiálovej 

bázy, z ktorej boli vyrobené 



Tepelnoizolačné materiály

Tepelné izolácie Tepelná vodivosť Hlavné výhody Hlavné nevýhody

Ovčia vlna 0,034 – 0,042
W/(m.K)

prijíma vzdušnú

vlhkosť

nižšia požiarna
odolnosť

Konopa siata 0,040 – 0,044
W/(m.K)

vhodná pre alergikov obmedzená dostupnosť
suroviny

Ľan siaty 0,040 – 0,043
W/(m.K)

odolná voči plesniam nižšia mechanická
odolnosť

Slama 0,041 – 0,046
W/(m.K)

nízka cena nízka odolnosť voči
plesniam

Korok 0,041 – 0,046
W/(m.K)

dlhá životnosť premenlivá dostupnosť

Kokos 0,045 – 0,050
W/(m.K)

dlhá životnosť premenlivá dostupnosť

Ceulóza 0,038 – 0,040
W/(m.K)

Priaznivý fázový

posun

odborná montáž

Drevovláknité izolácie 0,038 – 0,042
W/(m.K)

vysoká pevnosť vysoká spotreba
energie pri výrobe

Textilná izolácia 0,035 – 0,041
W/(m.K)

nízka spotreba energií
pri výrobe,

Príklad rôznych tepelnoizolačných materiálov použitých aj pre udržateľnú 

architektúru



Tepelnoizolačné materiály

Tepelné izolácie Tepelná vodivosť Hlavné výhody Hlavné nevýhody

Sklená vlna 0,036 – 0,044

W/(m.K)

nehorľavý materiál pri kontakte s vodou stráca

izolačné vlastnosti

Kamenná vlna 0,037 – 0,045

W/(m.K)

odolná voči vysokým

teplotám

pri kontakte s vodou stráca

izolačné vlastnosti

Expadovaný

polystyrén

0,035 – 0,039

W/(m.K)

nízka cena,

vysoká pevnosť v tlaku

difúzne uzavretý materiál,

ropný produkt

Extrudovaný

polystyrén

0,033 – 0,036

W/(m.K)

nenasiakavý materiál,

dobré mechanické

vlastnosti

drahší ako EPS, ropný

produkt

PIR dosky

(www.isover.sk)

0,020 – 0,028

W/(m.K)

nenasiakavý materiál,

s aplikovanou Al. fóliu

priaznivý voči prehrievaniu

ropný produkt,

Príklad rôznych bežne dostupných tepelnoizolačných materiálov využívaných 

v budovách s takmer nulovou potrebou energie 



Tepelnoizolačné materiály

Zobrazenie zatepľovacích systémov a) - kontaktný zatepľovací systém ETICS, 

b) - prevetrávanej fasády 



Thermal insulation of nZEB

Tepelnoizolačné materiály

Progresívne tepelnoizolačné materiály 



Tepelnoizolačné materiály

Zobrazenie vákuovane tepelnej izolácie OPTIM – R a jej možnosť aplikácie 

priamo v kritickom detaile (www.kingspan.com) 

Skladá sa z mikroporézneho jadra, z ktorého je vyčerpaný vzduch, a ktoré je 

uzatvorené a utesnené v tenkom hermeticky uzatvorenom obale. 

Deklarovaná tepelná vodivosť λD = 0,007 W/(m.K).

http://www.kingspan.com/


Tepelnoizolačné materiály

Penové sklo 

Penové sklo - použitie hlavne pri podlahách na teréne, ako aj pri novostavbe aj pri 

rekonštrukcii budovy. 

Tento materiál sa využíva predovšetkým v energeticky úsporných alebo aj v pasívnych 

domoch. 

Ďalšou aplikáciou sú izolácie pojazdných a pochôdznych striech s veľmi vysokým 

tlakovým namáhaním v priemyselných prevádzkach, občianskych stavbách. 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti 

penového skla je 0,04 až 0,048 

W/(m.K). 



Tepelnoizolačné materiály

Reflexné tepelné izolácie 

Princíp reflexní izolácie je založený na odrazivosti tepelného sálania. 

Každé teleso, ak je jeho teplota väčšia ako 0 K (-273.15 °C), vyžaruje 

všetkými smermi elektromagnetické vlnenie o rôznej vlnovej dĺžke. 



Tepelnoizolačné materiály

Reflexné tepelné izolácie 

Použitie reflexných izolácii sa v literatúre objavuje od začiatku dvanásteho 

storočia.

V súčasnej dobe je vidieť výrazný pokrok v používaní reflexných izolácii v 

strešných konštrukciách. 

Reflexná izolácia je definovaná ako tepelná izolácia, skladajúca sa z jedného 

alebo viac povrchov s nízkou emisivitou, ktoré ohraničujú jednu nebo viac 

vzduchových dutín. 



Tepelnoizolačné materiály

Reflexné tepelné izolácie 

Materiál tvoriac jadro reflexnej izolácie je zjednodušene rozdeliť na: 

1. penový polyetylén (najčastejší výrobok typu 1),

2. bublinová fólia - vzduchom vyplnené plastové bubliny (výrobok typu 2),

3. pena alebo vata (najčastejšie sendvič - výrobok typu 3). 

Izolačné jadro 

reflexnej fólie.

Povrchy 

s nízkou 

emisivitou. 

Emisivita

povrchov môže 

byť rôzna. 



Tepelnoizolačné materiály

Reflexné tepelné izolácie 

Reflexný/nízkoemisný povrch môže byť prevedený predovšetkým dvoma 

základnými spôsoby:

1.Nízkoemisivné nátery, nástreky, metalizácie (napr. vákuované 

pokovovanie),

2.Nízkoemisivné 

Izolačné jadro 

reflexnej fólie.

Povrchy 

s nízkou 

emisivitou. 

Emisivita

povrchov môže 

byť rôzna. 



Tepelnoizolačné materiály

Reflexné tepelné izolácie 

Typy Opis

Typ 1 Tento typ výrobku má pravidelnú štruktúru (rovnobežné povrchy) alebo

je do tejto geometrie stlačiteľný bez zmeny tepelných vlastností. Zárezy

povrchov by mali byť menšie ako 2 mm. A hrúbka izolácie je väčšia ako

2 mm.

Typ 2 Tento typ výrobku má pravidelnú štruktúru (rovnobežné povrchy) alebo

je do tejto geometrie stlačiteľný bez zmeny tepelných vlastností. Zárezy

povrchov by mali byť menšie ako 5 mm.

Typ 3 Tento typ výrobku nemá pravidelnú štruktúru (rovnobežné povrchy),

lebo je do tejto geometrie stlačiteľný so zmenou tepelných vlastností.

Zárezy povrchov by mali byť väčšie ako 5 mm.

Typ 4 Jedná sa o tenký povlak (list), ktorý je tenší ako 2 mm. Sám o sebe

nemá žiadny významný tepelný odpor.



Tepelnoizolačné materiály

Reflexné tepelné izolácie 

1. Aplikovanie reflexných izolácii bez priľahlých vzduchový vrstiev nemá 

význam. 

2. Tepelné odpory vzduchových vrstiev sú v porovnaní s tepelným odporom 

jadra výrobku reflexnej izolácie nezanedbateľné.

3. Pri použití reflexnej izolácie potrebné zaistiť ich aplikáciu v stavebných 

konštrukciách vždy v spojení so vzduchovou dutinou.

- drevo hrúbky 10mm

- parozábrana s reflexným povrchom 

- vzduchová vrstva, hrúbky 46mm

- izolácia hrúbky 8mm z ľahčeného PE s reflexným 

povrchom

- vzduchová vrstva hrúbky 80mm

- izolácia hr. 8mm z ľahčeného PE s reflexným 

povrchom

- drevo hrúbky 10mm



Tepelnoizolačné materiály

PIR izolácie 

Pri aplikácii plochých striech alebo šikmých striech sa stretávame 

s tepelnoizolačným materiálom s označením PIR.

Izolačné dosky z tvrdej PIR peny, s nekašírovanou hliníkovou fóliou majú 

uplatnenie pri použití ako nad krokvová tepelná izolácia.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti takýchto PIR dosiek sa pohybuje od 0,022 

W/(m.K) do 0,028 W/(m.K).



Thermal insulation of nZEB

Vplyv vlhkosti na tepelnotechnické vlastnosti 
zabudovaných materiálov



Vplyv vlhkosti

Je potrebné pristupovať pri návrhu skladieb obvodového plášťa opatrne a 

zohľadniť pri navrhovaní všetky faktory, ktoré ovplyvňujú stavebnofyzikálne

vlastnosti plášťa. 

Okrem tepelnotechnických vlastností je potrebné obvodový plášť navrhnúť aj 

z hľadiska vlhkostného režimu.

Ak jednotlivé vrstvy obvodového plášťa obsahujú vlhkosť, sú ich 

tepelnotechnické parametre, definované súčiniteľom tepelnej vodivosti  v 

W/m.K, úplne iné ako tie, s ktorými sa počítalo pri návrhu (projektu). 

Obsah vlhkosti zvyšuje tepelnú vodivosť.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti je nestály. Jeho veľkosť závisí od vlhkosti, teploty 

a tlaku príslušného materiálu



Vplyv vlhkosti
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Vplyv vlhkosti

Zvýšenie tepelnej vodivosti je 

závislé aj od skupenstva vody, 

ktorá sa nachádza v 

jednotlivých vrstvách.

Tepelná vodivosť ľadu je asi 4-

krát väčšia ako tepelná 

vodivosť vody.

Tepelná vodivosť vody vo 

všetkých skupenstvách závisí 

v značnej miere aj od teploty. 

Skupenstvo vody Súčiniteľ tepelnej

vodivosti v W/(m.K)

Vodná para 0,024

Kvapalná forma 0,59 - 0,69

Tuhé skupenstvo

(ľad)

2,4



Vplyv vlhkosti

Medzi základné vlhkostné vlastnosti látok patria nasiakavosť, vzlínavosť a 

rovnovážna vlhkosť. 

Nasiakavosť sa rozumie množstvo vody, ktoré prijme vysušený materiál pri 

úplnom ponorení do vody za určitú časovú jednotku. 

Vzlínavosť je vzostup vody v pórovitej látke nad úroveň hladiny okolia, s 

ktorou skúšaný materiál prišiel do styku. 

Rovnovážna vlhkosť je množstvo vlhkosti, ktoré prijme materiál zo vzduchu, 

ak je vystavený stálym teplotným a vlhkostným podmienkam. 

Materiál tak prijme vodnú paru zo vzduchu. Túto vlhkosť označujeme ako 

sorpčná vlhkosť. 



Vplyv vlhkosti

Sorpcia materiálov je jav, ktorý vzniká v prípade, ak materiál má nižší tlak ako 

okolité prostredie.

Desorpcia (opak sorpcie) vzniká vtedy, ak tlak vodnej pary v materiáli je vyšší 

ako v okolitom prostredí.

Vzťah medzi relatívnou vlhkosťou vzduchu a rovnovážnou vlhkosťou je 

vyjadrený sorpčnými izotermami. 



Vplyv vlhkosti

Tepelné izolácie Rovnovážna vlhkosť (%hm.) pri rôznej

relatívnej vlhkosti vzduchu (%)

0 20 50 80 95

Lisovaná doska zo

slamy

Sorpcia 0 1,21 1,66 5,61 15,71

Desorpcia 0 3,7 0,61 8,02 15,71

Drevovláknitá doska

Steico

Sorpcia 0 0,3 3,18 8,6 30,03

Desorpcia 0 3,48 0,66 7,93 30,03

Izolácia na báze

ľanových vlákien

Sorpcia 0 0,34 0,41 6,82 17,05

Desorpcia 0 5,79 2,49 2,71 17,05

Izolačná doska

z konope

Sorpcia 0 0,05 2,61 6,71 14,52

Desorpcia 0 0,55 2,34 6,9 14,52

Minerálna vlna Sorpcia 0 2,027 1,92 1,89 1,98

Desorpcia 0 1,62 1,79 1,81 1,98

Extrudovaný

polystyrén

Sorpcia 0 0 0 0,02 0,23

Desorpcia 0 0,12 0,15 0,12 0,23

Zistené hodnoty nameranej rovnovážnej vlhkosti pre vybrané tepelné izolácie



Vplyv vlhkosti

Tepelné izolácie Súčiniteľ tepelnej vodivosti vo W/(m.K)

pri rôznej relatívnej vlhkosti

0 20 50 80 95

Lisovaná doska zo

slamy

Sorpcia 0,099 0,096 0,154 0,153 -

Desorpcia 0,099

Drevovláknitá doska

Steico

Sorpcia 0,038 0,055 0,057 0,069 0,082

Desorpcia 0,038 0,059 0,059 0,069 0,082

Izolácia na báze

ľanových vlákien

Sorpcia 0,039 0,054 0,059 0,0639 0,075

Desorpcia 0,039 0,056 0,057 0,057 0,075

Izolačná doska

z konope

Sorpcia 0,042 0,055 0,064 0,076 0,077

Desorpcia 0,042 0,056 0,061 0,076 0,077

Minerálna vlna Sorpcia 0,035 0,046 0,051 0,052 0,053

Desorpcia 0,035 0,047 0,049 0,052 0,053

Extrudovaný

polystyrén

Sorpcia 0,035 0,039 0,041 0,047 0,048

Desorpcia 0,035 0,040 0,044 0,045 0,048

Zistené hodnoty nameranej tepelnej vodivosti pre vybrané tepelné izolácie



Vplyv vlhkosti

Materiál z lisovanej slamy má nárast rovnovážnej vlhkosti priamo úmerný s 

nárastom relatívnej vlhkosti. 

Tento materiál je vysoko hygroskopický, a počas zabudovávania do 

konštrukcie nemôže prísť do kontaktu s vlhkosťou. 

Môže prísť k samotnému rozpadu vzorky a vzniku plesní.
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