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Energetická náročnosť budovy je do veľkej miery závislá na tepelnotechnických vlastnostiach 

obalových konštrukcií budovy, jej samotného tvaru ako aj umiestnenia a orientácie voči 

svetovým stranám. Predmetom kapitoly č. 2 je popísanie základných požiadaviek a 

parametrov aplikovateľných na konštrukcie obálky budovy. Kapitola 2 poskytuje všeobecný 

prehľad o princípe hodnotenia a navrhovania konštrukcií vzhľadom na energetickú 

hospodárnosť budov a energetickú certifikáciu. Kapitola 2 sa zaoberá nasledovnými témami: 

1. Vybrané tepelnotechnické požiadavky. 

2. Tepelnoizolačné materiály. 

3. Vplyv vlhkosti na tepelnotechnické vlastnosti zabudovaných materiálov. 

4. Literatúra. 

2.1  VYBRANÉ TEPELNOTECHNICKÉ POŽIADAVKY  

Hlavným cieľom tepelnej ochrany budov je zníženie tepelných strát prechodom tepla cez 

obalové konštrukcie a tým aj zníženie celkovej potreby tepla na vykurovanie. Týmto sa 

vyjadruje štandard na tepelnú ochranu budov, pričom hlavným kritériom je potreba tepla na 

vykurovanie ako cieľové energetické kritérium. Pre dosiahnutie tohto kritéria je potreba 

výpočtu vlastnej potreby tepla na vykurovanie stanoveného bilančnou metódou, pričom 

základ tvoria požiadavky na obmedzenie prechodu tepla cez teplovýmenný obal budovy ako 

zníženie tepelných strát vetraním. Tieto faktory majú na celkovú bilanciu všeobecne 

najvýraznejší vplyv. Potreba tepla Qh udávaná v kWh, je teplo vyjadrené výpočtom, ktoré 

treba dodať vykurovanému priestoru, aby sa dodržala požadovaná teplota. Je to teda teplo, 

ktoré by mal dodať ideálny vykurovací systém na udržanie požadovanej vnútornej teploty 

počas danej vykurovacej sezóny. Nezahŕňajú sa vlastnosti vykurovacej sústavy ani spôsob 

prípravy tohto tepla. Pri stanovení potreby tepla QH sa predpokladá rovnováha tepla na krytie 

tepelných strát a ziskov (Obr. 2.1). Vonkajšia teplota, vnútorná teplota, vnútorné zisky a 

solárne zisky sú definované okrajovými normalizovanými podmienkami. Túto rovnováhu 

znázorňuje bilančná rovnica, ktorá sa používa na výpočet potreby tepla na vykurovanie. V 

minulosti niektoré výpočtové metódy zanedbávali v bilančnej rovnici vplyv tepelných ziskov. 
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Celková potreba tepla na vykurovanie bola iba funkciou tepelných strát budovy z 

vykurovaných priestorov. Tento druh výpočtu sa využíva na návrh zdroja tepla.  

Qh,nd = QT + QV – η(Qi + Qs) = QL - η(Qg)                                                                       (2.1) 

kde: 

QT je potreba na pokrytie tepelných strát prechodom tepla cez obalové konštrukcie 

vykurovaného priestoru v kWh, 

QV potreba tepla na pokrytie tepelných strát vetraním v kWh, 

Qi tepelné zisky do vykurovaného priestoru z vnútorných zdrojov v kWh, 

Qs tepelné zisky do vykurovaného priestoru zo slnečného žiarenia za zasklením budovy 

v kWh, 

η súčiniteľ využitia tepelných ziskov, 

QL potreba tepla na pokrytie celkových tepelných strát budovy v kWh, 

Qg celkové tepelný zisky budovy v kWh. 

 

2.1. Bilančné položky pri určení potreby tepla na vykurovanie 

Požiadavky  na súčiniteľ prechodu tepla, ktoré priamo súvisia s potrebou energie, sú 

stanovené v STN 73 0540:2+ Z1 + Z2. Zvýšenie tepelnej vodivosti materiálov zabudovaných 

v obvodovom plášti je vo veľkej miere závislé od ich vlhkosti a skupenstva vody. Z hľadiska 

energetickej hospodárnosti je nutné uvažovať so skutočnými charakteristikami materiálov 

zabudovaných v obalovom plášti. To znamená používať výpočtové hodnoty súčiniteľa 

tepelnej vodivosti jednotlivých materiálov zabudovaných v obalovom plášti budovy. Jedným 

z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich spoľahlivosť obvodových plášťov sú hydroizolačné 

a tepelnotechnické vlastnosti. Na základe eliminovania spotreby energie na vykurovanie 

a znižovanie nákladov sa tieto požiadavky radikálne sprísňujú. Tepelnotechnická norma STN 
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73 0540-2+Z1+Z2, platí na navrhovanie a posudzovanie stavebných konštrukcií a budov 

s požadovaným teplotným stavom vnútorného prostredia pri ich užívaní. Stanovuje 

tepelnotechnické požiadavky na stavebné konštrukcie a budovy, ktorými sa zabezpečuje 

splnenie základných požiadaviek na stavby, najmä splnenie základnej požiadavky na úsporu 

energie a ochranu tepla a zabezpečenie hygieny, ochrany zdravia a životného prostredia. 

Platí na vykurované nové a obnovované budovy, ale aj na posudzovanie existujúcich budov 

a na vykonávanie zmeny dokončených budov, stavebných úprav, významnej obnovy a zmeny 

v užívaní budov. Norma platí aj na nevykurované budovy, alebo nevykurované časti budov, 

ak sa v nich požaduje určitý stav vnútorného prostredia. Pri návrhu stavebných konštrukcií 

a budov sa požaduje splnenie kritéria: 

1. Kritérium minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie,  

2. Hygienické kritérium, 

3. Kritérium výmeny vzduchu, 

4. Energetické kritérium,  

5. Kritérium minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov. 

 

Nové budovy musia spĺňať normalizované (požadované) požiadavky na tepelnotechnické 

vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Normalizované požiadavky musia splniť aj 

významné obnovované budovy. Ak to je funkčné, technicky a ekonomicky uskutočniteľné, 

musia všetky stavebné konštrukcie, na ktorých sa uskutočňuje významná obnova, aspoň 

minimálne požiadavky na energeticky úsporné budovy. Stavebné konštrukcie musia spĺňať 

požiadavky na vylúčenie rizika rastu plesní na ich vnútornom povrchu (Hygienické kritérium) 

a na vylúčenie kondenzácie vodnej pary v stavebnej konštrukcii alebo na jej vnútornom 

povrchu. Splnením týchto požiadaviek sa zabezpečuje preukázanie splnenia základnej 

požiadavky na hygienu a ochranu zdravia. Požiadavky na stavebné konštrukcie a budovy 

zohľadňujú rôzne úrovne energetickej hospodárnosti. Stanovené sú minimálne požiadavky 

(maximálne hodnoty), normalizované (požadované), odporúčané a cieľové odporúčané 

hodnoty požiadaviek vyjadrujúcich sprísňovanie tepelnotechnických vlastností stavebných 

konštrukcií a budov pre tieto úrovne: 

 

1. Energeticky úsporná budova (minimálna požiadavka), 

2. Nízkoenergetická budova (požadovaná požiadavka) 

3. Ultranízkoenergetická budova (odporúčaná požiadavka), 

4. Budova s takmer nulovou potrebou energie (cieľová odporúčaná požiadavka). 

 

 

2.1.1  KRITÉRIUM MINIMÁLNYCH TEPELNOIZOLAČNÝCH VLASTNOSTÍ 

STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE 
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Vo výpočte je potreba určiť vplyv tepelnotechnických vlažností budovy s použitím plochy 

teplovýmenného obalu budovy a tepelnotechnickývh vlastností jednotlivých stavebných 

konštrukcií.  Plocha teplovýmenného obalu sa určuje podľa vykurovaných podlaží 

vymedzených vonkajším povrchom tepelnoizolačnej vrstvy. Základným fyzikálnym 

parametrom, ktorým  posudzujeme jednotlivé fragmenty obalového plášťa je súčiniteľ 

prechodu tepla U vo W/(m2.K) a tepelný odpor konštrukcie R v m2.K/W. S ohľadom na 

splnenie podmienok tepelnej pohody v miestnosti v zimnom období a splnenie energetických 

požiadaviek musia mať steny, strechy, stropy a podlahy vykurovaných alebo klimatizovaných 

bytových a nebytových budov v priestoroch s relatívnou vlhkosťou i  80%, taký súčiniteľ 

prechodu tepla konštrukcie U, aby sa splnila podmienka:  

U  UN          (2.2) 

kde UN je normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie.  

Súčiniteľ prechodu tepla udáva tepelný tok šíriaci sa z vnútorného prostredia do vonkajšieho 

prostredia cez 1 m2 konštrukcie pri jednotkovom rozdiele teploty vnútorného a vonkajšieho 

prostredia. Súčiniteľom prechodu tepla vyjadrujeme tepelnú stratu objektu.  

 Tab. 2. 1 Normalizované hodnoty súčiniteľa prechodu UN 

 
Druh stavebnej konštrukcie 

UN W/(m2.K) 

Maximálna 
hodnota 
Umax 

Normalizovaná  
hodnota UN 

od 1.1.2013 

Normalizovaná 
hodnotyaUr1 

od 1.1.2016 

Cieľová 
odporúčaná 
hodnota Ur2 

od 1.1.2021 

Vonkajšia stena a šikmá 
strecha nad obytným 
vykurovaným 
priestorom so sklonom > 45o 

 
0,46 

 
0,32 

 
0,22 

 
0,15 

Strecha plochá a šikmá  45o 0,30 0,20 0,15 0,10 

Strop nad vonkajším 
prostredím 

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

Strop pod nevykurovaným 
priestorom 

0,35 0,25 0,20 0,15 

Normalizované, minimálne a odporúčané hodnoty tepelného odporu sa uvádzajú v STN 73 

0540-2+Z1+Z2, pričom platí, že:  

R  RN          (2.3) 

Tepelný odpor stavebnej konštrukcie R a súčiniteľ prechodu tepla stavebnej konštrukcie U sa 

určia podľa STN EN ISO 6946. Pri konštrukciách s otvorenou vzduchovou vrstvou sa tepelný 

odpor určí z vrstiev konštrukcie nachádzajúcich sa medzi vnútorným povrchom a otvorenou 

vzduchovou vrstvou konštrukcií. Pri vnútorných zvislých a vodorovných konštrukciách 

oddeľujúcich miestnosti rôznych bytov a bytov s nebytovými priestormi s rozdielnym 
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režimom vykurovania a regulácie sa uvažuje minimálny rozdiel teploty vnútorného vzduchu 

15 K. Pri nebytových výrobných budovách sa vyžaduje maximálna hodnota súčiniteľa 

prechodu tepla konštrukcie U, respektíve minimálna hodnota tepelného odporu R taká, aby 

sa splnili hygienické podmienky (podmienky na minimálnu povrchovú teplotu). Súčiniteľ 

prechodu tepla udáva tepelný tok šíriaci sa z vnútorného prostredia do vonkajšieho 

prostredia cez 1 m2 konštrukcie pri jednotkovom rozdiele teploty vnútorného a vonkajšieho 

prostredia. Súčiniteľom prechodu tepla vyjadruje tepelnú stratu objektu. Predstavuje tepelný 

tok cez konštrukciu, pri rozdiele teplôt na obidvoch stranách konštrukcie. 

 

2.1.2  HYGIENICKÉ KRITÉRIUM  

Jedným z najdôležitejším kritériom v stavebnej tepelnej technike je zabezpečenie minimálnej 

vnútornej povrchovej teploty na vnútornom povrchu teplovýmenného plášťa. Steny, stropy, 

strecha a podlahy v priestoroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu i ≤ 80% musia mať na 

každom mieste vnútorného povrchu teplotu θsi, vyjadrenú v °C, ktorá je bezpečne nad 

teplotou rosného bodu a vylučuje riziko vzniku plesní 

 

θsi ≥ θsi, N = θsi,80 + ∆θsi        (2.4) 

 

kde 

θsi,N je najnižšia vnútorná povrchová teplota, ktorá sa určí pre najmenej priaznivé vzájomné 

spolupôsobenie materiálovej skladby a geometrie stavebnej konštrukcie vrátane tepelných 

mostov,  

θsi,80 kritická povrchová teplota na vznik plesní, zodpovedajúca 80% relatívnej vlhkosti 

vzduchu v tesnej blízkosti vnútorného povrchu stavebnej konštrukcie pri teplote vnútorného 

vzduchu θai a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu φi ; pre normalizované podmienky 

vnútorného vzduchu podľa STN 73 0540-2 + Z1 + Z2 pri teplote vnútorného vzduchu θai = 20°C 

a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu φi = 50% je θsi,80 = 12,6 °C, 

∆θsi bezpečnostná prirážka zohľadňujúca spôsob vykurovania. 

 

2.1.3  TEPELNÉ MOSTY AKO SÚČASŤ TEPELNEJ IZOLÁCIE  

Hygienické kritérium je hlavne dôležité pri posudzovaní kritických detailov, ktoré môžu 

vytvárať tepelné mosty. Takéto kritické detaily sa vyskytujú aj v budovách 

v nízkoenergetickom štandarde ale j v budovách s takmer nulovou potrebou energie. Nie 

vždy je koncept navrhovanej budovy jednoduchý. Každý investor požaduje aby jeho budova 

bola niečím výnimočná originálna. A takáto požiadavka môže viesť k vytvoreniu tepelných 

mostov. Nesprávne navrhnuté kritické detaily spôsobujú tepelné mosty (Buday, 2014), ktoré 

priamo vplývajú na teplotu vnútorného povrchu obvodového plášťa vykurovanej budovy. 

Vplyvom tepelných mostov dochádza k zníženiu povrchovej teploty na vnútornom povrchu 
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konštrukcie obvodového plášťa. Takéto zníženie povrchovej teploty môže spôsobiť tvorbu 

kondenzácie vodnej pary na povrchu konštrukcie alebo tvorbu plesní. Takéto podmienky nie 

sú prijateľné pre obytné ale aj neobytné budovy, nakoľko vplývajú priamo na ľudské zdravie 

a je ich preto potrebné eliminovať. Plesne na vnútornom povrchu konštrukcií sú vážny 

hygienickým nedostatkom, (Chmúrny, 2003). Sú to drobnohľadné mikroorganizmy – 

patogénne huby, ktoré tvoria spleť vláken a pripomínajú zamatový povlak alebo vatu. V 

ostatných rokoch vznikli viaceré teórie, ktoré hodnotia vznik hygienických problémov. 

Rozlišujú pritom dva javy: prvým je povrchová kondenzácia vodnej pary na tepelnom moste, 

a druhým je riziko vzniku plesne pri určitých podmienkach. Plesne klíčia v podmienkach, 

akými sú napríklad existencia spór, prítomnosť kyslíka či vhodná teplota. Tieto predpoklady 

spĺňajú interiéry domov vždy – spóry sa vyskytujú vo vonkajšom vzduchu, kyslík je dostupný 

a izbové teploty sa pohybujú medzi 10 a 30 ºC. Čo sa týka tradičného pohľadu na povrchovú 

kondenzáciu vodnej pary ako príčinu vzniku a rastu plesní, ukázal sa ako nie celkom pravdivý 

a presný. Experimenty dokázali, že riziko plesne vzniká skôr ako nastane povrchová 

kondenzácia vodnej pary. Toto riziko sa však dá vylúčiť, ak určíme minimálnu vnútornú 

povrchovú teplotu. Pre obytné budovy sa uvažuje o výpočtovej vnútornej teplote 20 oC a 

relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu 50 %. Pre tieto parametre vnútorného prostredia je 

kritická teplota na vznik plesní 12,6 oC a teplota rosného bodu 9,3 oC. Aby sa zabránilo vzniku 

plesní, hodnotia sa steny, strechy a podlahy. Ich teplota na vnútornom povrchu musí byť v 

každom mieste vyššia ako kritická teplota na vznik plesní. Okrem týchto aspektov tepelné 

mosty, ktorých súčasťou sú aj tepelné izolácie, spôsobujú zvyšovanie tepelných strát a tým aj 

zvyšovanie nákladov na vykurovanie. Preto je potrebné poznať všetky možnosti typov 

tepelných mostov (Obr. 2.2), ktoré sú súčasťou teplovýmenného plášťa a vyriešiť ich už 

v projektovej časti navrhovaných objektov.  Okrem bežných typických tepelných mostov ako 

sú napojenie stien, strechy, podláh a iné,  je potrebné zahrnúť aj novodobé atypické tepelné 

mosty, ktoré sa bežne na jednoduchých budovách nenachádzajú. Ide hlavne o rôzne kotviace 

prvky, atypické geometrie jednotlivých konštrukcií, ktoré ohraničujú vykurovaný priestor 

budov (Obr. 2.3). Obvodový plášť budovy musí chrániť celý vykurovaný interiér budovy tak, 

aby bol vplyv tepelných mostov vylúčený na všetkých kritických miestach alebo aspoň 

v dostatočnej miere eliminovaný. Tepelné mosty môžu vznikať zmenou materiálu alebo 

zmenou geometrie konštrukcií. Okrem základných typov tepelných mostov vznikajú aj nové 

typy a to s využitím jednotlivých architektonických moderných návrhov. Ide hlavne o kotviace 

prvky obkladov obvodového plášťa, ktorú sú súčasťou ľahkého obvodového plášťa alebo 

prevetrávanej fasády aplikovanej na obvodovom plášti. Tieto kotviace prvky môžu byť 

použité aj na lokálne pripevnenie rôznych prvkov ako sú zábradlia, reklamné tabule, markízy, 

prístrešky, pergoly a podobne. Preto je potrebné venovať aj tejto problematiky výraznú 

pozornosť, nakoľko má vplyv na vnútorné prostredie ale aj na celkové tepelné straty a tým aj 

na celkovú energetickú hospodárnosť budov. 
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Obr. 2.2 Zobrazenie bežných tepelných mostov, ktoré sa vyskytujú na stavbách: 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  

 

 
Obr. 2.3  Zobrazenie atypických tepelných mostov, ktoré sa vyskytujú na stavbách: a) kotvenie 

predsadených fasád, ktoré vytvára 3D bodový tepelný most 

 

Rozloženie teploty v konštrukcii a tepelný tok konštrukciou sa môžu vypočítať, keď sú známe 

okrajové podmienky a konštrukčné detaily. Na tento cieľ sa geometrický model rozdelí sieťou 

a

) 

b

) 

c

) 

d

) 

e

) 
f

) 

g

) 

h

) 
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na určitý počet susedných materiálových dielov vymedzených sieťou s určeným 

homogénnym súčiniteľom tepelnej vodivosti. Rozdelenie teploty sa určí iteračnou 

výpočtovou metódou alebo priamou metódou riešenia ako je metóda konečných prvkov. 

Spravidla nie je možné zobraziť celú budov jediným geometrickým modelom. Vo väčšine 

prípadov sa budova rozdelí uplatnením rovín rezu. Toto rozdelenie sa vykoná takým 

spôsobom, aby sa vylúčili rozdiely vo výsledkoch výpočtu medzi uvažovanou rozdelenou 

budovou a budovou ako celok. Pri výpočte pomocou 2-D výpočtu môže určiť tepelnú 

priepustnosť, tepelný tok a lineárny stratový súčiniteľ. Tepelný tok pre dve hodnoty okrajove 

teploty je určený na meter dĺžky lineárneho tepelného mosta z vnútorného prostredia do 

vonkajšieho prostredia a vypočíta sa podľa nasledovného vzťahu 

 

𝛷𝑙 = 𝐿2D(𝜃i − 𝜃e)                                       (2.5) 

 

pričom L2D je tepelná priepustnosť určená z 2-D výpočtu stavebnej konštrukcie oddeľujúcej 

dve uvažované prostredia.  

 

Pre viac ako dve prostredia s rôznou teplotou (napr. rozdielnou vnútornou teplotou alebo 

vonkajšou teplotou) sa celkový tepelný tok do miestnosti, budovy alebo z miestnosti alebo 

do budovy vypočíta podľa vzťahu 

 

Φ = ∑ [𝐿2D,i,j(𝜃i − 𝜃j)]ij                        (2.6) 

 

pričom L2D,i,j  je tepelná priepustnosť určená z 2-D výpočtu stavebnej konštrukcie medzi 

každou dvojicou prostredí. 

 

Lineárny stratový súčiniteľ Ψ uvažovaného lineárneho tepelného mosta oddeľujúceho dve 

prostredia sa vypočíta podľa vzťahu 

 

𝛹 = 𝐿2D − ∑ 𝑈𝑗𝑙𝑗
𝑁𝑗
𝑗=1                        (2.7) 

 

kde   

Uj je súčiniteľ prechodu tepla 1-D stavebnej konštrukcie j oddeľujúcej dve prostredia, 

lj dĺžka 2-D geometrického modelu, na ktorom platí hodnota Uj, 

Nj počet 1-D stavebných konštrukcií. 

 

Určovanie tepelnej priepustnosti a tepelného toku pri 3-D výpočte ak sú známe iba dve 

prostredia s dvoma rozdielnymi hodnotami teploty (napr. jedna vnútorná a jedna vonkajšia 

teplota) a ak sa miestnosť alebo budova vypočíta pomocou trojrozmerného jednoduchého 

modelu, potom celková tepelná priepustnosť sa získa z celkového tepelného toku miestnosti 

alebo budovy podľa vzťahu  
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Φ = 𝐿3D,1,2(𝜃1 − 𝜃e2)                       (2.8) 

 

pričom L3D,1,2 je tepelná priepustnosť určená z 3-D výpočtu stavebnej konštrukcie oddeľujúcej 

dve uvažované prostredia.  

 

Výpočet tepelnej priepustnosti z 3-D výpočtu sa určuje podľa vzťahu 

 

𝐿3D,i,j = ∑ 𝑈𝑘(𝑖,𝑗)𝐴𝑘
𝑁𝑘
𝑘=1 + ∑ 𝛹𝑚(𝑖,𝑗)𝑙𝑚

𝑁𝑚
𝑚=1 + ∑ 𝜒𝑛(𝑖,𝑗)

𝑁𝑛
𝑛=1                         (2.9) 

 

kde   

Uk(i,j) je súčiniteľ prechodu tepla pre časť k miestnosti alebo budovy,  

Ak  plocha,  ku ktorej platí hodnota Uk(i,j), 

Ψm(i,j)  lineárny stratový súčiniteľ pre časť m miestnosti alebo budovy, 

 lm  dĺžka, po ktorej platí hodnota Ψm(i,j), 

χn(i,j)  bodový stratový súčiniteľ pre časť n miestnosti alebo budovy, 

 Nk počet súčiniteľov prechodu tepla, 

Nm počet lineárnych stratových súčiniteľov, 

Nn počet bodových stratových súčiniteľov. 

 

Hodnota bodového stratového súčiniteľa sa vypočíta podľa vzťahu 

 

𝜒 = 𝐿3D − ∑ 𝑈𝑖𝐴𝑖
𝑁𝑖
𝑖=1 −∑ 𝛹𝑗𝑙𝑗

𝑁𝑗
𝑗=1                                    (2.10) 

 

kde   

L3D  je tepelná priepustnosť určená z 3-D výpočtu 3 –D stavebnej konštrukcie  

oddeľujúce dve uvažované prostredia, 

Uj je súčiniteľ prechodu tepla 1-D stavebnej konštrukcie i oddeľujúcej dve  

uvažované prostredia, 

Ai plocha,  po ktorej platí hodnota Ui, 

Ψj sú lineárne stratové súčiniteľe, 

lj  dĺžka geometrického modelu, po ktorej platí hodnota Ψj, 

Nj počet 2-D stavebných konštrukcií, 

Ni počet 1-D stavebných konštrukcií, 

 

Pri určovaní bodového stratového súčiniteľa je potrebné presne uviesť, ktoré rozmery sa 

použili, lebo pri niektorých typoch tepelných mostov hodnoty lineárneho stratového 

súčiniteľa závisia od tejto voľby. Súčasťou budov sú aplikované rôzne architektonické prvky, 

ktoré môžu vytvárať svojím upevneným tepelné mosty. Môže ísť lineárne tepelné mosty 

alebo bodové tepelné mosty. Na bytovom dome projektant navrhol predsadený raster nosnej 

konštrukcie na ktorú sa majú pripevniť rastliny, ktoré budú eliminovať prehrievanie 

a dotvárať ekologickú architektúru (Obr. 2.4). 
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Obr. 2.4 Zobrazenie bytového domu s predsadeným dreveným roštom na uchytenie zelene 

 

Raster takejto konštrukcie z hľadiska statických vlastností je premenlivý a niekedy je nutné 

použiť aj 5 kusov kotviacich prvkov do 1m2 (obr. 2.5). Takýto veľký počet nosných kotviacich 

prvkov môže mať výrazný vplyv na tepelné straty objektom prostredníctvom bodových 3-D 

tepelných mostov. 

 
Obr. 2.5 Zobrazenie statickej schémy (raster kotvenia nosného roštu) na fasáde bytového 

domu a detail kotvenia nosného roštu (Ingeli, 2018) 
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Takýto veľký počet kotviacich prvkov má výrazný vplyv na súčiniteľ prechodu tepla obvodovej 

konštrukcie (Obr. 2.6). Na nasledovnom obrázku je vidno závislosť sučiniteľa prechodu tepla 

obvodovej konštrukcie od počtu nosných kotviacich prvkov na fasáde bytového domu.  

 

 
Obr. 2.6 Závislosť súčiniteľa prechodu tepla steny od počtu kotviacich prvkov (Ingeli, 2018)  

 

Na ďalšom obrázku (Obr. 2.7) sú zobrazené rôzne bodové tepelné mosty, ktoré sa vyskytujú 

reálne na obytných budovách. Ide hlavne o nasledovné najčastejšie sa vyskytujúce bodové 

tepelné mosty: 

 

1. Mechanické kotvenie roštu predsadenej prevetrávanej fasády,  

2. mechanické kotvenie prístreškov, markíz a iných previslých konštrukcií,  

3. mechanické kotvenie zábradlí 

4. mechanické kotvenie strešnej povlakovej krytiny,  

5. mechanické kotvenie zateplovacích systémov,  

6. mechanické kotvenie dažďových zvodov, žľabov,  

7. mechanické kotvenie bleskozvodu,  

8. mechanické kotvenie antén, satelitov,  

9. kotvenie solárnych panelov do strešnej konštrukcie,  

10. kotvenie vonkajších žalúzii, 

11. mechanické kotvenie transparentných konštrukcií,  

12. mechanické kotvenie atypických nosných oceľových konštrukcii,  

13. iné dôležité konštrukčné riešenie kotviacich prvkov.  

 

    
Obr. 2.7 Rôzne príklady bodových tepelných mostov 
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Vysoké teplenotechnické požiadavky v budovách s takmer nulovou potrebou energie vedú 

k tomu , aby všetky kritické detaily boli už v projektovej časti exaktne vyriešené. Nemôžeme 

hovoriť iba o hrúbke tepelnej izolácie ale hlavne o jej aplikovaní a v tesnej blízkosti kritických 

detailov, ktoré môžu vytvárať tepelné mosty. V súčasnosti sa do popredia dostáva problém 

3D detailov, ktoré môžu poukázať na nevhodne navrhnutý atypický detail pri budovách 

s členitou geometriu a z atypickou architektúrou. Jedným z takýchto atypických detailov je 

spojenie dvoch šikmých stien (Obr. 2.8). takýto zložitý detail nie je postačujúce posudzovať 

iba 2D metódu ale je potrebná 3D metóda. Tento detail vedie k problémom s pripojením k 

iným priľahlým konštrukciám (Ingeli 2018). 

 

  

Obr. 2.8 Analyzovaný detail napojenia dvoch šikmých stien a stropnej konštrukcie 

Takýto detail, ktorý vytvára na budove architektonicky prvok má výrazný vplyv na zníženie 

vnútornej povrchovej teploty a môže zapríčiniť nehygienické podmienky pre bývanie 

v budove (Obr. 2.9). Na danom obrázku je vidno, že ani namerané hodnoty, ani vypočítané 

nevyhovujú na súčasné hygienické požiadavky. 

  
Obr. 2.9 Termovízne meranie a 3D simulácia riešeného detailu 

 

Na záver tejto kapitoly je možné povedať, že nie je možné posudzovať budovy s takmer 

nulovou potrebou energie iba ako fragment so šírením tepla 1 D, ale je potrebná exaktná 

analýza všetkých prvkov, ktoré sú súčasťou tepelnej izolácie aplikovanej v obvodovom plášti. 

Takýto istý problém je súčasťou aj plochých striech s mechanickým kotvením. Kotvenia ale aj 

zmeny v geometrii (Obr. 2.10) a zmeny materiálov vytvárajú nehomogénne konštrukcie. Na 

θsi = +12,60 °C 

θsi = +8,70 °C 
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nasledovnom obrázku je zobrazený kritický detail napojenia železobetónové stĺpa na 

železobetónový strop nad exteriérom. Stĺp vytvára tepelný most. Zatiaľ čo výpočtom 2D 

kritický detail vyhovuje (2.19), tak pomocou metódy 3D je vidno, že nie je splnená požiadavka 

na hygienické kritérium. V tomto prípade ide tiež o budovu s takmer nulovou potrebou 

energie.  

 
Obr. 2.10 Posúdenie 3D kritického detailu napojenia stĺpa na strop nad exteriérom  

 

Vo väčšine prípadov nehomogénne konštrukcie predstavujú tepelné mosty a ich 

tepelnotechnické vlastnosti môžu byť výrazne znížené (Kosny 2001). Nehomogénne 

konštrukcie, ktoré sú zložené z viacerých látok s rôznymi tepelnotechnickými vlastnosťami, 

predstavujú tepelný most vyvolaný zmenou tepelnotechnických vlastností obvodového 

plášťa. Tepelné mosty vytvárajú materiály s vysokou tepelnou vodivosťou a môžu znížiť 

lokálne tepelný odpor obvodového plášťa. To je dôležité hlavne pri väčších hrúbkach tepelnej 

izolácie (Mao 1997). V niektorých prípadoch môžu tepelné mosty znamenať až 30% konečnej 

spotreby energie (Theodosiou 2008, Spiekman 2002). Veľký význam na tepelné mosty ma aj 

akumulácia materiálov (Larbi 2005). Zjednodušený výpočet nehomogénnych konštrukcií , kde 

sa počíta tepelný odpor pre výplň a rám, je prijateľný pri drevených rámových konštrukciách. 

Avšak pre rad zložitejších technológií, ktoré sú zavedené na trhu ho nemožno použiť. Okrem 

toho sa architektúra stáva viacej komplexná a výsledkom je aj zvyšovanie využitia rámových 

prvkov (Kosny 2002). Štúdie uskutočnené pre California Energy Commission (Carpenter 2003) 

ukázali, že rámový faktor (plocha nepriehľadných konštrukcií, kde je rám tvorený z masívneho 

dreva) pre steny obytných budov je takmer 27%. Výsledná hodnota tepelného odporu 

rámových konštrukcií, ktorých tepelný odpor v mieste výplne tepelnej izolácie je R = 2,6 

m2W/K sa nachádza v rozmedzí od 1,5 – 1,6 m2W/K. Zarátaním rámovej konštrukcie sa zníži 

tepelný odpor o 35 až 40%. To by znamenalo, že domy postavené týmto spôsobom by si 

vyžadovali približne o 10 – 12% viac energie, ako pri použití zjednodušeného výpočtu, bez 

zarátavania rámových konštrukcií (Kosny 2004). Pri tvorení konceptu budov s takmer nulovou 

potrebou energie je potrebné splniť tepelnotechnické požiadavky jednotlivých fragmentov, 

ktoré tvoria teplovýmenný obal. Okrem týchto požiadaviek je potrebné riešiť aj jednotlivé 

kritické detaily, ktoré sú potenciálom budúcich porúch. Je síce pekné žiť v budove s takmer 

nulovou potrebou energie, ale keď nebudú splnené hygienické požiadavky, tak je daný objekt 

neobývateľný. Preto je potrebné už pri tvorbe konceptu budovy sa snažiť navrhnúť 

jednoduchú geometriu bez zbytočných kritických detailov.  

θsi = +9,72 °C 
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2.2  TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY  

Hlavnou úlohou tepelnoizolačných materiálov je znižovať tepelnú vodivosť konštrukcie 

a eliminovať tepelné mosty v budovách. Čo sa týka materiálovej bázy, tak v minulosti boli 

predovšetkým využívané materiály na rastlinnej či živočíšnej báze (Tab. č. 2.2 a 2.3) . 

V súčasnosti sa na trhu nachádzajú a vo veľkej miere využívajú materiály zo syntetických 

vlákien. 

 

Tab. 2. 2 Rozdelenie tepelných izolácii podľa tvaru (Rouseková, I, 2009). 

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 

 

Tab. 2. 3 Rozdelenie tepelných izolácii podľa materiálovej bázy, z ktorej boli vyrobené 

(Rouseková, I, 2009). 

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 

 

Tepelné izolácie okrem tepelnotechnických vlastností majú aj postačujúce akustické 

vlastnosti a aj akumulačne vlastnosti, ktoré sa využívajú pre ochranu voči prehrievaniu 

vnútorných obytných priestorov. Súčasný trend je využívanie tepelných izolácii na báze 

minerálneho vlákna alebo ľahčených plastov. Tieto materiály sú vo veľkej miere používané aj 

v budovách s takmer nulovou potrebou energie. Vo veľkej miere pri rozhodovaní o výbere 

tepelnoizolačného materiálu rozhoduje hlavne cena. Ale prioritou spoločnosti bude využitie 

materiálov, ktoré nebudú zaťažovať naše životné prostredie počas ich celej životnosti. Preto 

je potrebné, aby sa spoločnosť zamerala na ekologické budovy s takmer nulovou potrebou 

energie, nakoľko tieto materiály sú priatelenejšie a vytvárajú udržateľnú architektúru.  
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2.2.1  SÚČASNÉ TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY  

Do tejto kategórie sú zaradené také materiály, ktoré sú v súčasností bežné dostupné a svoju 

tepelnú vodivosť prevažné minimalizujú svojou štruktúrou, kde sa na tepelných stratách 

prevažne podieľa vedenie tepla. V nasledovnej tabuľke (Tab. č. 2.4) sú popísane jednotlivé 

vybrane materiály, ktoré majú opodstatnenie nielen v bežnej architektúre ale aj v udržateľnej 

architektúre. V tabuľke č. 2.5 sú zobrazené materiály, ktoré sa v súčasnosti využívajú vo veľkej 

miere aj v budovách v nízkoenergetickom štandarde ale aj v budovách s takmer nulovou 

potrebou energie. 

 

Tab. 2. 4 Príklad rôznych tepelnoizolačných materiálov použitých aj pre udržateľnú 

architektúru 

Tepelné izolácie  Tepelná vodivosť   Hlavné výhody  Hlavné nevýhody   

Ovčia vlna 

(www.naturwool.sk, 

www.deamwool.sk)   

0,034 – 0,042 

W/(m.K) 

prijíma vzdušnú 

vlhkosť 

 

nižšia požiarna 

odolnosť 

Konopa siata  

(www.alfanatur.sk), 

(Chybík, 2009) 

0,040 – 0,044 

W/(m.K) 

vhodná pre 

alergikov 

 

obmedzená 

dostupnosť suroviny 

Ľan siaty 

(www.izolater.sk)  

0,040 – 0,043 

W/(m.K) 

odolná voči 

plesniam 

 

nižšia mechanická 

odolnosť 

Slama 

(www.createrra.sk, 

www.zelenarchitektura

.sk)  

0,041 – 0,046 

W/(m.K) 

nízka cena 

veľmi nízka  

nízka odolnosť voči 

plesniam za 

prítomnosti vlhkosti 

Korok 

(www.korok.sk) 

0,041 – 0,046 

W/(m.K) 

dlhá životnosť  

 

premenlivá 

dostupnosť 

Kokos  

(www.baunetzwissen.d

e)  

0,045 – 0,050 

W/(m.K) 

dlhá životnosť  

 

premenlivá 

dostupnosť 

Ceulóza 

(www.drevosen.sk, 

www.vuno.sk)  

0,038 – 0,040 

W/(m.K) 

Priaznivý fázový 

posun 

 

odborná montáž 

Drevovláknité izolácie  

(www.tepore.sk)  

0,038 – 0,042 

W/(m.K) 

vysoká pevnosť vysoká spotreba 

energie pri výrobe 

panelov 

Textilná izolácia  

(www.sk-tex.com)  

0,035 – 0,041 

W/(m.K) 

nízka spotreba 

energií pri výrobe, 

nízka  

neprispôsobená 

legislatíva pre 

slovenský  trh 

 

 

http://www.naturwool.sk/
http://www.deamwool.sk/
http://www.alfanatur.sk)/
http://www.izolater.sk/
http://www.createrra.sk/
http://www.zelenarchitektura.sk/
http://www.zelenarchitektura.sk/
http://www.baunetzwissen.de/
http://www.baunetzwissen.de/
http://www.drevosen.sk/
http://www.tepore.sk/
http://www.sk-tex.com/
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Tab. 2. 5 Príklad rôznych bežne dostupných tepelnoizolačných materiálov využívaných 

v budovách s takmer nulovou potrebou energie . 

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,  

 

Z hľadiska aplikovania priamo na budove poznáme dve technológie. Ide o kontaktný 

zatepľovací systém ETICS alebo predsadená prevetrávaná fasáda (Obr. 2.11). Obe technológie 

môžu byť súčasťou budov s takmer nulovou potrebou energie. Každá má svoje výhody aj 

nevýhody. Zatiaľ čo kontaktný zatepľovací systém je cenovo výhodnejší, ale odporúča sa 

použiť do difúzne uzavretých skladieb. Teda v takýchto skladbách sa čo naviac využívajú 

tepelné izolácie na báze PVC, ktoré majú vyšší difúzny odpor. Pri prevetrávaných systémoch 

sa využívajú tepelné izolácie s nízkym difúznym odporom, ako je minerálna vlna, nakoľko ide 

o difúzne otvorenú konštrukciu, ktorá je na vonkajšom povrchu prevetrávaná. Pri použití 

vláknových tepelných izolácii je potrebné zabezpečiť počas realizácie ochranu pred dažďom, 

nakoľko samotná vlhkosť u takýchto materiálov môže zhoršiť ich mechanické a výrazne aj 

tepelnotechnické vlastnosti. Vplyv vlhkosti na tepelné izolácie je opísaný v ďalšej kapitole.  

 

   
a)             b)  

Obr. 2.11 Zobrazenie zatepľovacích systémov a) - kontaktný zatepľovací systém ETICS, b) - 

prevetrávanej fasády  
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2.2.2  PROGRESÍVNE TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY  

Jedným z progresívnych materiálom je vákuová tepelná izolácia. Skladá sa z mikroporézneho 

jadra, z ktorého je vyčerpaný vzduch, a ktoré je uzatvorené a utesnené v tenkom hermeticky 

uzatvorenom obale. Týmto sa dosiahne vynikajúca tepelná vodivosť pri najtenšom 

vyhotovení pre riešenie špecifických izolačných problémov. So svojou deklarovanou tepelnou 

vodivosťou λD = 0,007 W/(m.K) dosahuje výrobok až päťkrát vyššej izolačnej schopnosti oproti 

iným, tradičným izolačným materiálom. Pokiaľ je výrobok správne inštalovaný a chránený 

proti poškodeniu a penetrácii, poskytuje spoľahlivú a dlhodobú tepelnú izoláciu po celý čas 

životnosti budovy. Vákuové izolačné panely poskytujú riešenie pre prípady spojené 

s nedostatkom miesta pri riešení kritických detailov. Z hľadiska recyklácie je možne viac ako 

90% produktu (hmotnostne) recyklovať.  

 

      
Obr. 2.12 Zobrazenie vákuovane tepelnej izolácie OPTIM – R a jej možnosť aplikácie priamo 

v kritickom detaile (www.kingspan.com)  

 

Vákuové izolačné panely obsahujú ako výplň tuhú sieťovú štruktúru zloženú z klastrov 

(zhlukov) častíc oxidu kremičitého (SiO2) nanometrických rozmerov. Táto priestorová, veľmi 

jemná sieť je známa pod názvom aerogel. Ďalšou dôležitou súčasťou je vzduchotesný a 

mechanicky tuhý obal s vysokou termoreflexiou. Ten umožní úplné a trvalé odčerpanie 

vzduchu z výplne SiO2, ďalej trvalé, takmer úplné odtienenie sálavej zložky zdieľania tepla a 

konečne aj bezporuchovú manipuláciu s panelmi pri výstavbe. Panely sa vyrábajú v 

rozmeroch stavebných izolačných dosiek, ich hrúbka je malá, od 2 do 8 cm. Dosahujú 

súčiniteľa tepelnej vodivosti od λ = 0,004 – 0,007 W/(m.K). Vysoko a jemne porézna a zároveň 

tuhá výplň panelov, známa aj pod názvom aerogel prešla sústredeným vývojom. Presadila sa 

hmota nazývaná pyrogénna kyselina kremičitá, čo je veľmi jemne dispergovaný oxid 

kremičitý, ktorý vzniká plamennou hydrolýzou tetrachlorsilanu pri vysokých teplotách do 

1500 °C. Hmota má veľmi jemnú mikroštruktúru pripomínajúcu priestorovú sieť s okami v 

strednej veľkosti asi 70 nm (nanometrov). Výhoda tejto štruktúry vyplynie, keď si 

uvedomíme, že stredná voľná dráha molekúl vzduchu (medzi dvoma zrážkami) je pri 

atmosférickom tlaku tiež okolo 70 nm. Vedenie tepla vo vzduchu sa totiž deje hlavne 

vzájomnými zrážkami molekúl vzduchu, pri ktorej si tieto vymieňajú energiu (presnejšie 

kvantá vibračnej energie – fonóny) a tým, ako súčasť veľkého štatistického súboru všetkých 

molekúl vzduchu, vedú teplo. Lenže veľká časť z nich zostane izolovaná v bunkách 

http://www.kingspan.com/
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nanoporéznej siete SiO2 a s voľnými si môže vymieňať energiu len s malou štatistickou 

pravdepodobnosťou. 

 

Ďalším progresívnym materiálom je penové sklo, ktoré ma hlavne uplatnenie v použití pri 

podlahách na teréne, ako aj pri novostavbe aj pri rekonštrukcii budovy. Vyrába sa zo 

špeciálneho hlinitosilikátového skla, rozomletého na prášok a zmiešaného s veľmi jemným 

uhlíkovým prachom. Zmes je v oceľových formách v tunelovej peci zohriata na cca 1000 °C. 

Pri tomto procese je sklo roztavené, súčasne dochádza k oxidácii uhlíka na plyn CO2, ktorý 

následne vytvorí z taveniny penu a zvýši jej objem. Konečný rozmer sa ustáli až po schladení 

na obvyklú teplotu okolo 20 °C. Nový materiál obsahuje drobné uzavreté bublinky, vďaka 

tejto štruktúre je hmota úplne nehorľavá a parotesná. 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). Najbežnejšie sa používa ako podklad pod podlahy na teréne aj 

ako tepelná izolácia ale aj ako drenáž budovy. Je potrebné ale spomenúť aj to, že je ho 

vlastnosti ovplyvňuje aj zemná vlhkosť a voda a preto je potrebné aby bola vlhkosť a spodná 

voda odvedená z vrstvy penového skla.  

 

 
Obr. 2.13 Aplikácia penového skla pri zakladaní stavby 

 

Ďalším progresívnym tepelnoizolačným materiálom sú reflexné tepelné izolácie. Zámerom 

väčšiny tepelných izolácii je obmedzenie prenosu tepla vedením. Pri tomto spôsobe 

obmedzenie prenosu tepla je vidieť výrazný pokrok jak v navrhovaní, tak v overovaní tepelno 

technických vlastností týchto produktov [Yücel et al., 2003]. 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, a 

naviac môže toto žiarenie odrážať, pohlcovať a prepúšťať.  
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Obr. 2.14 Schéma rozdelenia sálavaj energie dopadajúcej na povrch telesa (Kalánek, 2020) 

 

Elektromagnetické žiarenie sa šíri prostredím rýchlosťou, ktorá je závislá na druhu prostredia. 

Tento prenos nevyžaduje látkové prostredie a je umožnené aj vo vákuu. Rýchlosť šírenia 

žiarenia vo vákuu má hodnotu cca 3.108 m/s. Dôležitou veličinou popisujúcou vyžarovanie 

telesa je emisivita. Emisivita je definovaná ako pomer intenzity vyžarovania reálneho telesa 

k intenzite vyžarovania absolútne čierneho telesa s rovnakou teplotou. Toto tvrdenie 

popisuje 2. Kirchhoffov zákon, ktorý hovorí, že objekt je tak dokonalým žiaričom, ako je 

schopný žiarenie pohlcovať, a preto emisivita povrchu objektu je rovná pohltivosti. Emisivita 

tak môže dosahovať hodnoty od 0 do 1 a jéj hodnota je závislá predovšetkým na štruktúre 

materiálu povrchu, teplote poprípade vlnovej dĺžke a smeru vyžarovania. Hodnoty emisivity 

je možné rozdeliť [Pavelek, 2007]: 

 

1. spektrálna emisivita-hodnota emisivita na určité vlnové dĺžke žiarenia, 

2. pásmová emisivita - efektívna hodnota v uvažovanému pásmu vlnových dĺžok, 

3. totálna emisivita - charakterizuje celkový vyžarovaný výkon cez všetky vlnové dĺžky. 

 

Preto sa ako vonkajšia reflexná vrstva používa materiál s vysokou odrazivostí tepelného 

sálania, to znamená povrch s veľmi nízkou hodnotou emisivity. Reflexná izolácia je definovaná 

ako tepelná izolácia, skládajúca sa z jedného alebo viac povrchov s nízkou emitanciou, ktorá 

ohraničuje jednu alebo viacej vzduchových dutín [RIMA International, 2002]. Použitie 

reflexných izolácii sa v literatúre objavuje od začiatku dvanásteho storočia. Komplexní 

prehlaď citoval v roku 1989 Goss a Muller [Goss,1989] mnoho odkazov od roku 1900 do roku 

1989 [Šťastník et Vala, 2014]. Publikácia [Nash et al., 1955] a [Fricker, 2011] opisuje typické 

hodnoty tepelného odporu vybraných skladieb a napr. v publikáciách [Robinson et Powell, 

1954], [Robinson et al., 1957] boli zverejnené výsledky marení metódou teplej skrine pre 

sústavy s reflexných izolácii. Tieto dáta potom tvorila základ hodnôt tepelných odporov 

obsiahnutých v príručke ASHRAE Fundamentals [1972]. V súčasnej dobe je vidieť výrazný 

pokrok v používaní reflexných izolácii v strešných konštrukciách [Craven et Garber-Slaght, 

2011]. Reflexná izolácia je definovaná ako tepelná izolácia, skladajúca sa z jedného alebo viac 

povrchov s nízkou emisivitou, ktoré ohraničujú jednu nebo viac vzduchových dutín. Pre 

zachovanie čo možno najväčšieho pomeru sálania voči ostatným zložkám prenosu tepla 

(vedení a prúdení) je dôležité, aby materiál jadra reflexnej izolácii bol v najväčší možné miere 

tvorený vzduchom. 

Celková energia sálania dopadajúca 

na teleso  

Odrazená energia Pohltená energia  

Prechádzajúca energia 

telesom  
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Obr. 2.15 Schéma zloženia reflexnej 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).  

 

Reflexný/nízkoemisný povrch môže byť prevedený predovšetkým dvoma základnými 

spôsoby: 

 

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

2. Nízkoemisivné fólie.  

 

Rozlišujeme 4 základne typy reflexných izolácií. Typy reflexných izolácii je možné vidieť na 

nasledovnej tabuľke.  

 

Tab. 2. 6 Rozdelenie reflexných izolácií  

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. 

 

Povrchy s nízkou 

emisivitou. Emisivita 

povrchov môže byť 

rôzna.  

Izolačné jadro reflexnej 

fólie. 
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Na nasledovnom obrázku je zobrazená aplikácia reflexnej fólie v obvodovej stene drevenej 

stavby. 

 

 
Obr. 2.16 Rez konštrukciou steny s aplikovanou reflexnou izoláciou (Kalánek, 2016)  

 

Aplikovanie reflexných izolácii bez priľahlých vzduchový vrstiev nemá význam. V rámci 

viacerých experimentálnych marení za ustáleného teplotného stavu, boli mimo tepelne 

izolačných vlastností jadra reflexnej izolácie sledované aj tepelné izolačné vlastnosti 

priľahlých vzduchových vrstiev. Viaceré experimentálne meranie a ich výstupy poukázali na 

to, že tepelné odpory vzduchových vrstiev sú v porovnaní s tepelným odporom jadra výrobku 

reflexnej izolácie nezanedbateľné. Z tohoto dôvodu je pri použití reflexnej izolácie potrebné 

zaistiť ich aplikáciu v stavebných konštrukciách vždy v spojení so vzduchovou dutinou. 

 

Pri aplikácii plochých striech alebo šikmých striech sa stretávame s tepelnoizolačným 

materiálom s označením PIR. Materiál PIR je tvorený kombináciou uretánových a 

isokyanurátových väzieb. Na rozdiel od materiálu PUR sa pri výrobe PIR uplatňujú okrem 

prebytočného izokyanátu tiež polyesterové polyoly, ktoré zapadajú do jeho prstencovej 

štruktúry. Izolácia vyrobené z tvrdej polyuretánovej peny, dnes vyrábané pod označením PIR 

izolácie, sú izolácie s najvyšším tepelným odporom pri minimálnej hrúbke. 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). Ich hodnoty sa líšia podľa hrúbky tepelnej izolácie PIR. Čím 

je väčšia hrúbka tepelnej izolácie, tak je nižší súčiniteľ tepelnej vodivosti.  

 

  
Obr. 2.17 Aplikácia PRI dosky s integrovanou hliníkovou vrstvou pri nadkrokvovom systéme  

 

- 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 

-  
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2.3  VPLYV VLHKOSTI NA TEPELNOTECHNICKÉ VLASTNOSTI 

ZABUDOVANÝCH MATERIÁLOV  

V súčasnej dobe je prioritou, pri obnovovaných budov alebo novostavieb, navrhnúť 

konštrukcie tak, aby mala budova nízku spotrebu energie alebo, aby bola zatriedená do 

požadovanej energetickej triedy. V niektorých prípadoch sa stane táto požiadavka prioritnou 

a ostatné požadované funkcie obvodového plášťa nie sú riešené. Preto 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. Na obrázku č. 2.18 je 

zobrazená závislosť súčiniteľa tepelnej vodivosti od hmotnostnej vlhkosti vybraných 

materiálov. Závislosť súčiniteľa tepelnej vodivosti od vlhkosti môže byť lineárna alebo 

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

a tlaku príslušného materiálu. Preto je potrebné vždy pri každom návrhu dbať na to, aby bola 

konštrukcia nahrnutá tak, aby v maximálnej miere obmedzovala zvyšovanie vlhkosti v 

jednotlivých materiáloch, ktoré sú v skladbe zabudované. 

 

 
Obr. 2.18 Závislosť súčiniteľa vodivosti od hmotnostnej vlhkosti na vybraných materiáloch 

(Mrlík, 1985) 

 

Zvýšenie tepelnej vodivosti je závislé aj od skupenstva vody, ktorá sa nachádza v jednotlivých 

vrstvách (Tab.2.7) Tepelná vodivosť ľadu je asi 4-krát väčšia ako tepelná vodivosť vody. Ak sú 

všetky póry materiálu zaplnené ľadom, súčiniteľ tepelnej vodivosti rýchlo rastie. Čím je 

vlhkosť väčšia, tým viac vody sa mení na ľad, a tým vyššie stúpne aj hodnota tepelnej vodivosti 

látky. Tento jav môže v navrhnutej konštrukcii poškodiť aj jednotlivé vrstvy. Je to dôsledok 

najmä zmeny objemu. Preto je potrebné správne navrhnúť skladbu strešného plášťa, aby sa 

počas funkcie strešného plášťa neakumulovala vlhkosť do jednotlivých vrstiev strešného 
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plášťa. Tepelná vodivosť vody vo všetkých skupenstvách závisí v značnej miere aj od teploty. 

Teplota ovplyvňuje súčiniteľ tepelnej vodivosti aj suchých materiálov, a to tak, že pri 

stúpajúcej teplote sa jej hodnota zvyšuje v oblasti kladných, ako aj záporných teplôt. V praxi 

sa stavebné látky takmer nikdy nevyskytujú v suchom stave. Vlhkosť charakterizuje 

prítomnosť chemicky neviazanej vody v látke. Vlhkosť je prítomnosť vody v plynom, 

kvapalnom alebo tuhom stave. Vlhkosť látky charakterizujeme hmotnostnou a objemovou 

vlhkosťou. Hmotnostná vlhkosť udáva percentuálny podiel hmotnosti vyparenej vody a 

hmotnosti suchého materiálu. 

 

Tab. 2. 7 Súčiniteľ tepelnej vodivosti vody v rôznych skupenstvách (Mrlík, 1985) 

Skupenstvo vody  Súčiniteľ tepelnej vodivosti h 

v W/(m.K) 

Vodná para  0,024 

Kvapalná forma  0,59 - 0,69 

Tuhé skupenstvo (ľad)  2,4 

 

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 v 

dôsledku kapilárnej elevácie 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. V praxi ju môžeme nájsť aj pod 

názvom hygroskopická vlhkosť, je schopnosť pohlcovať a zároveň udržiavať vlhkosť v 

materiáli. Aby sme zistili vplyv relatívnej vlhkosti na množstvo vody v materiály je potrebné 

materiál vystavovať postupnému pôsobeniu relatívnej vlhkosti od najnižšej (20%) po 

najvyššiu hodnotu (95%),v istom časovom intervale. Vlhkosť sa zvyšuje až po dosiahnutie 

rovnovážnej sorpčnej vlhkosti (materiál a vzduch majú rovnakú vlhkosť). Vzniká nám izoterma 

sorpcie. V opačnom prípade, ak vzorku vystavujeme od najvyššej vlhkosti po najnižšiu, 

hovoríme o izoterme desorpcie (Trnková, 2018). Sorpcia materiálov je jav, ktorý vzniká v 

prípade, ak materiál má nižší tlak ako okolité prostredie. Materiál tak prijme vodnú paru zo 

vzduchu. Túto vlhkosť označujeme ako sorpčná vlhkosť. Stupeň sorpcie stavebných 

materiálov je vyjadrený obsahom vlhkosti v %. Je to výsledok dynamickej rovnováhy medzi 

vzduchom a materiálom. Desorpcia (opak sorpcie) vzniká vtedy, ak tlak vodnej pary v 

materiáli je vyšší ako v okolitom prostredí. Za takýchto okolností materiál uvoľňuje vlhkosť. 

Vzťah medzi relatívnou vlhkosťou vzduchu a rovnovážnou vlhkosťou je vyjadrený sorpčnými 

izotermami. Sorpčná izoterma je krivka vyjadrujúca proces sorpcie a desorpcie vodnej pary v 

materiáli. Sorpčná izoterma vzniká v prípade, ak vzorka vystavovaná konštantnej teplote v 

prostredí s vyššou relatívnou vlhkosťou, prijala vodu. V opačnom prípade, ak sa materiál 

vysušuje v dôsledku nižšej relatívnej vlhkosti v prostredí, vzniká desorpčná izoterma (Mrlík, 

1985). V nasledovných tabuľkách sú zobrazené závislosti rovnovážnej vlhkosti pre rôzne 

relatívne vlhkosti a závislosti tepelnej vodivosti materiálov od vlhkosti.  
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Tab. 2. 8 Zistené hodnoty nameranej rovnovážnej vlhkosti pre vybrané tepelné izolácie  

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 

 

Tab. 2. 9 Zistené hodnoty nameranej tepelnej vodivosti pre vybrané tepelné izolácie  

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 

 

Ako je vidno z predchádzajúcich výsledkov uvedených v tabuľkách, ktoré boli spracované na 

stavebnej fakulte , tak vlhkosť má výrazný vplyv na súčiniteľ tepelnej vodivosti. Preto je 

potrebné v praxi vždy počítať s návrhovými hodnotami súčiniteľa tepelnej vodivosti. Okrem 

zmeny tepelnej vodivosti sa pôsobením vlhkosti mení aj štruktúra materiálu a to hlavne 

u vláknových izolácií.  
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