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A. ÚVOD 

Energie je v dnešní době považována za velice významnou komoditu, proto je potřeba 

nakládat s ní co nejhospodárněji a zároveň dbát na vyčerpatelnost zdrojů energie. Její 

spotřeba ve světě trvale roste a podle některých prognóz lze s velkou pravděpodobností 

očekávat nárůst její spotřeby do roku 2030 až o polovinu. V důsledku stálého nárůstu 

spotřeby energie Evropská unie zareagovala vydáním směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPDB II), která vyjadřuje enormní zájem 

Evropského společenství o rapidní změnu v oblasti energetiky budov. Směrnice poukazuje 

na několik povinností, a to zejména na povinnost od roku 2020 stavět pouze domy, u kterých 

se spotřeba energie bude velmi blížit nule. 

Požadavek pro tyto stavby je takový, aby součinitel prostupu tepla obálky budovy 

dosahoval hodnot nižších než U = 0,15 W∙m-2∙K-1. Na trhu však nenajdeme mnoho materiálu 

pro obvodové stěny, které by splňovali požadovanou hodnotu. Jedná se pouze o pár výjimek, 

které se požadované hodnotě blíží, popřípadě ji přímo splňují. U těchto materiálů se však 

setkáme s výrazně vyšší cenou. Aby tedy bylo požadované hodnoty dosaženo, je velice 

důležitou součástí moderních budov s nízkou spotřebou energie vrstva tepelné izolace, která 

výrazně snižuje tepelnou ztrátu objektu. 

V současnosti se na trhu setkáváme s velkým množstvím tepelných izolací na bázi 

různých umělých či přírodních materiálů. Tyto materiály lze rozdělit do mnoha kategorií, 

my se však nejčastěji setkáváme s tepelnými izolacemi z vláknitých materiálů, pěněných 

plastů, materiálů na bázi dřeva a papíru, minerálních materiálů a v neposlední řadě se 

speciálními druhy tepelných izolací, jako jsou vakuová izolace, aerogel, či termoreflexní 

foliové izolace. Zá základní hodnotící parametr účinnosti tepelné izolace je považován 

součinitel tepelné vodivosti λ [W∙m-1∙K-1]. Snahou výrobců tepelných izolací je tedy 

dosáhnout co nejnižšího součinitele tepelné vodivosti při co nejnižší tloušťce tepelně 

izolačního výrobku. 

V posledních letech se do povědomí veřejnosti dostávají termoreflexní fóliové izolace, 

které však nejsou svou poptávkou schopny konkurovat tepelným izolacím z polystyrenu či 

minerální vlny. Spousta lidí vlastnostem těchto izolací nevěří, ale existuje i skupina 

zákazníků, kteří těmto izolacím důvěřuje a považuje je za tepelné izolace, které se 

v budoucnu prosadí. Právě tyto odlišné názory mě dovedly k tomu, abych se v rámci své 

práce pokusil ověřit tepelně izolační vlastností vybraných termoreflexních tepelných izolací, 

dle jejich tepelného odporu R, pomocí metody Hot Box. 
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B. TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. Energetická náročnost budov 

Energie je v dnešní době považována za velmi cennou komoditu, která je spojována 

s rozvojem civilizace. Je však potřeba, aby energie byla využívána co nejvíce hospodárně, a 

zároveň je nutno dbát na vyčerpatelnost jejích zdrojů. Není možno, aby se energetika 

vyvíjela cestou neustálého navyšování spotřeby paliv, jako jsou kapalné a uhelné. Nynější 

generace se musí snažit co nejvíce zvyšovat využití zdrojů obnovitelných. 

Směrnice Evropského parlamentu a rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov ze 

dne 19. května 2010 (EPBD 2) vytyčuje čtyři hlavní oblasti a zavazuje členské státy EU, že 

zajistí, aby: 

 do 31. prosince 2020 všechny nové budovy byly budovami s „téměř nulovou 

spotřebou energie”, 

 v případě budov užívaných a vlastněných veřejnou mocí se termín zkracuje do 

roku 2018, 

 společně snížili do roku 2020 celkové emise skleníkových plynů alespoň o 20 %, 

 společně zvýšili energetickou účinnost do roku 2020 o 20 %, 

 společně zvýšili podíl energie z obnovitelných zdrojů energie do roku 2020 na 

20%. 

V současnosti tvoří podíl budov na celkové spotřebě energie v Evropské Unii asi 40 %. 

Toto procento se však dále rozrůstá, což bude mít zcela určitě za následek postupné 

zvyšování spotřeby energie. Aby byla spotřeba energie budov snížena, musí se zavádět 

důležitá opatření nutná ke snížení energetické závislosti Unie a emisí skleníkových plynů. 

Současně se zvýšením využívání energie ze zdrojů obnovitelných by mohlo dojít ke splnění 

dlouhodobých závazků k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu 

(UNFCCC), taktéž dlouhodobého závazku nárůstu globální teploty pod 2 °C, a dále také 

závazku snížit emise skleníkových plynů do roku 2020 o 20 % v porovnání s hodnotami 

z roku 1990.  

Docílením snížení spotřeby energie a zároveň zvýšením využití obnovitelných 

energetických zdrojů by se taktéž dosáhlo podpory a zabezpečení zásobních energií, 

technologického vývoje a v neposlední řadě by také došlo k vytvoření příležitostí 

k zaměstnání a regionálního rozvoje, především ve venkovských oblastech [1] [2]. 
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1.1. Energetická náročnost v České republice 

V České republice je zavedena směrnice 2010/31/EC o energetické náročnosti budov. 

Od 1. ledna 2013 je u nás v účinnosti změna zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií 

ve smyslu změnového znění pod č. 318/2012 Sb., tahle změna značně změnila a taktéž 

upřesnila dosavadní pohled na problematiku hospodaření s energií. Tento zákon se zabývá 

řešením zejména pravidel pro tvorbu Státní energetické koncepce, Územní energetické 

koncepce a Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů 

energie. Dále se zákon zabývá požadavky na ekodesign výrobků, které jsou určitým 

způsobem spojeny se spotřebou energie, požadavky na informování a vzdělávání v oblastech 

úspor energie a využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie [3]. 

K tomuto zákonu je vydán soubor vyhlášek, které se dále zabývají jednotlivými oblastmi 

zákona a udávají způsob jejich provádění. Konkrétně jde o tyhle vyhlášky: 

 Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov (nahradila vyhlášku 

č.148/2007 Sb.), účinná od 1. 4. 2013, 

 Vyhláška 480/2012 Sb., o energetickém auditu a posudku (částka 182, 31. 12. 

2012, nahradila vyhlášku č. 213/2001 Sb.), 

 Nová vyhláška č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při 

výrobě elektřiny a tepelné energie (nahradila vyhlášku č. 349/2010 Sb.). 

Změnové znění zákona č.406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno v roce 

2012 pod označením 318/2012 Sb. Vyhláška č. 148/2007 Sb. byla nahrazena v březnu roku 

2013 vyhláškou č. 78/2013 Sb. Tato vyhláška je prováděcí vyhláškou k §7 a §7a zákona 

406/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jejichž účinnost nabyla 1. dubna 2013 [3].  

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie a stanovuje [4]: 

a) nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy pro 

nové budovy, větší změny dokončených budov a pro budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie 

b) metodu výpočtu energetické náročnosti budovy, 

c) vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti 

alternativních systémů dodávek energie, 

d) vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti 

budovy, 

e) vzor a obsah průkazu a způsob jeho zpracování, 

f) umístění průkazu v budově. 
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1.1.1. Tepelně technické normy 

V roce 2002 byla v České republice vydána revize druhé části normy ČSN 73 0540-2, 

která zapracovala změny v souladu s přejímanými evropskými normami. Touto revizí došlo 

ke zpřísnění požadavků na prostup tepla a změnu v oblasti hodnocení energetických 

požadavků pomocí měrné spotřeby tepla potřebného na vytápění během otopného období ev 

[kWh·m-3] a doporučovaným způsobem vyjádření byl energetický štítek budovy s využitím 

Stupně energetické náročnosti SEN [5]. 

Od roku 2005 se projevilo zapracování evropských norem revizí všech čtyř dosavadních 

částí normy, i jejích název se mírně pozměnil. Jsou to následující normy [5]: 

 

 ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov. Část 1 – Terminologie, 

 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2 – Požadavky (Změna 1:2005), 

 ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov. Část 3 – Návrhové hodnoty veličin, 

 ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov. Část 4 – Výpočtové metody. 

 

1.2. Metodika hodnocení energetické náročnosti budov 

V posledních letech se začalo velmi výrazně vyvíjet hodnocení energetické náročnosti 

budov. V současnosti je možno pro hodnocení energetické náročnosti budovy použít 

normové hodnocení, které spočívá ve stanovení hodnoty průměrného součinitele prostupu 

tepla obálkou budovy. Tohle hodnocení lze doplnit i o energetický štítek obálky budovy s 

příslušícím protokolem. Popisovaný způsob hodnocení plyne z požadavků normy ČSN 73 

0540-2  z roku 2007 a z její pozdější modifikace, dané novelou normy z roku 2011 [6]. 

Dalším způsobem hodnocení energetické náročnosti budov, který je považován za 

výrazně komplexnější vychází z evropského práva. V duchu Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady č. 2010/31/EU (EPDB II) a novely českého energetického zákona č. 

318/2012 Sb. byla vydána prováděcí vyhláška k zákonu 78/2013 Sb. Hodnocení dle tohoto 

předpisu zahrnuje veškerou energii, dodanou na systémovou hranici budovy. Tento způsob 

je velmi inovativní a pracuje i s hodnotami primární energie a energie z obnovitelných 

zdrojů [6]. 
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1.3. Hodnocení dle ČSN 73 0540-2:2011 

Podle normy ČSN 73 0540-2:2011 je hodnotícím kritériem pro energetické vlastnosti 

budovy, které jsou spojeny s prostupem tepla obálkou budovy součinitel prostupu tepla Uem. 

Hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla získáme ze vztahu [6]: 

A

H
U T

em   [W∙m-2∙K-1],  

kde:  HT  měrná ztráta prostupem tepla [W·K-1], 

A  teplosměnná plocha obálky budovy [m2]. 

 

Je nutné, aby hodnocená budova splňovala dané normové požadavky. Konkrétní 

požadavek je následovný [6]: 

Nemem UU , , 

kde:  Uem,N  požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla. 

 

1.3.1. Energetický štítek  

V praxi dochází často k tomu, že průkaz energetické náročnosti budovy je označován za 

energetický štítek. Energetický štítek však slouží pouze k označení spotřebičů. Štítek podává 

spotřebiteli informace o energetické úspornosti spotřebiče. Používání pojmu energetický 

štítek ve smyslu průkazu energetické náročnosti budovy je zavádějící a nemá žádnou oporu 

v zákoně. Tento pojem je uveden pouze v ČSN EN 73 05 40, na kterou je odkazováno ve 

vyhlášce č. 78/2013 Sb. Nejpravděpodobnějším důvodem záměny těchto pojmů je fakt, že 

grafické znázornění energetické náročnosti budovy, energetický štítek připomíná [7]. 

 

 

Obr. 1 - Energetický štítek obálky budovy 
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1.4. Hodnocení podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. 

Hodnocení podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. vychází z požadavku Evropského parlamentu 

a Rady. Adaptace této směrnice do České republiky proběhla novelou zákona o hospodaření 

energií, zákonem č. 318/2012 Sb. a vydáním prováděcí vyhlášky o energetické náročnosti 

budov č. 78/2013 Sb. Uvedené předpisy požadují, aby budovy byly navrhovány tak, aby byla 

nákladová úroveň co nejoptimálnější a s téměř nulovou spotřebou energie. Předpoklad je 

takový, že významná část této energetické spotřeby má být pokryta z obnovitelných zdrojů. 

Tato vyhláška podrobně specifikuje veškeré požadavky, které najdeme v nadřazeném 

zákonu a evropské směrnici. Zejména taxativně udává ukazatele energetické náročnosti 

budov stanovené pomocí výpočtového hodnocení, kterými jsou [6]: 

 celková primární energie za rok, 

 neobnovitelná primární energie za rok, 

 celková dodaná energie za rok, 

 dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, větrání, chlazení, úpravu 

vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok. 

1.4.1. Průkaz energetické náročnosti budovy 

Průkaz dokumentuje spotřebu energie nutné pro provoz budovy za rok a začleňuje 

budovu do jedné ze sedmi kategorií energetické náročnosti budov A až G. Průkaz je tvořen 

protokolem, který prokazuje energetickou náročnost budovy a její grafické znázornění. 

Obsahem protokolu je soubor údajů charakteristických a potřebných pro stanovení 

energetické náročnosti a zařazení budovy do dané kategorie [7]. 

Od 1. 1. 2009 je energetický průkaz budovy povinný pro všechny nově stavěné budovy 

a pro rekonstrukce větších budov [8]. 

 

Tab. 1 – Kategorizace budov do tříd podle průkazu energetické náročnosti budovy [8] 

TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 

A MIMOŘÁDNĚ ÚSPORNÁ 

B ÚSPORNÁ 

C VYHOVUJÍCÍ 

D NEVYHOVUJÍCÍ 

E NEHOSPODÁRNÁ 

F VELMI NEHOSPODÁRNÁ 

G MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ 
 

 

 



16 

 

2. Šíření tepla ve stavebních konstrukcích 

Šíření nebo také přenos, čí sdílení tepla je složitý děj. Při popisu šíření tepla zavádíme 

řadu zjednodušení, která nám usnadňuje tvoření modelů pro matematický popis sledovaných 

dějů. Podmínkou pro šíření tepla prostředím jsou rozdílné teploty na různých místech 

stejného prostředí. Teplo postupuje z míst s vyšší teplotou do míst s teplotou nižší, dochází 

tak k vyrovnávání teplot [1]. 

 

2.1. Způsoby šíření tepla 

Teplo se obecně může šířit třemi základními způsoby, a to: 

 

 Vedením (kondukcí), 

 Prouděním (konvekcí), 

 Sáláním (radiací). 

 

Obvykle se šíření tepla neuskutečňuje pouze jediným ze způsobů, ale skutečná výměna 

tepla probíhá převážně kombinací výše uvedených [1]. 

 

2.1.1. Šíření tepla vedením 

Přenos tepla vedením spočívá v přenosu tepla ve směru klesající teploty, uskutečňuje se 

mezi bezprostředně sousedícími částicemi tělesa, jestliže v něm vzniká rozdíl teplot, nebo se 

dotýkají dvě tělesa různé teploty. K přenosu tepla vedením dochází především v pevných 

látkách a za určitých podmínek i v kapalinách a plynech. V kapalinách a plynech se k šíření 

tepla vedení připojuje i šíření prouděním a sáláním [1] [9]. 

 

Prostup tepla vedením připomíná průtok vody potrubím nebo náboje vodičem, je možno 

nalézt řadu analogií. Z tohoto hlediska lze vedení tepla rozdělit také na [9]: 

 

 Ustálené (stacionární) vedení tepla – teplotní rozdíl mezi jednotlivými částmi 

tělesa je stálý, tj. nezávisí na čase, 

 Neustálené (nestacionární) vedení tepla – postupně dochází k postupnému 

vyrovnávání teplotních rozdílů mezi jednotlivými částmi tělesa 
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Základním zákonem pro vedení tepla je Fourierův zákon, který popisuje vztah mezi 

hustotou tepelného toku a teplotním gradientem [10]: 

 

gradtq    [W·m-2], 

 

Záporné znaménko ve vztahu respektuje stav, kdy je směr tepelného toku protichůdný 

teplotnímu gradientu, neboť teplo se šíří z míst s teplotou vyšší do míst s teplotou nižší. 

 

Obr. 2 - Vztah gradientu a směru tepelného toku 

 

Stejnorodou rovinou stěnou, jejíž povrchy mají rozdílnou teplotu, prochází podle 

Fourierova zákona tok [10]: 

 

 

 

 

 

 

SQ 
d

- 21 
  [W], 

 

 

 

λ součinitel tepelné vodivosti [W∙m-1∙K-1] 

θ1  teplota prvního prostředí [°C] 

θ2 teplota druhého prostředí [°C] 

d tloušťka stěny [m] 

S plocha [m2] 

  

Obr. 3 – Schéma vedení tepla rovinnou stěnou 
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Součinitel tepelné vodivosti 

Součinitel tepelné vodivosti λ je fyzikálním parametrem látky, který závisí na tlaku, 

teplotě a složení látky. Vliv tlaku se však v mnoha případech zanedbává, zejména u pevných 

látek. Nejčastěji jej můžeme určit pomocí hustoty tepelného toku a gradientu teploty ze 

vztahu [11]:  

dSgradt

dQ


  [W·m-1·K-1], 

Součinitel tepelné vodivosti tedy vyjadřuje množství tepla, které za časovou jednotku 

projde plochou izometrického povrchu, přičemž v tělese musí být jednotkový teplotní 

gradient. [11] 

 

2.1.2. Šíření tepla prouděním 

Šíření tepla prouděním probíhá pouze v kapalinách a plynech, konkrétně tak, že částice 

daných látek vykonávají pohyb a přitom přenášejí teplo. Lokální ohřátí a ochlazení plynné 

nebo kapalné látky způsobuje přesouvání částic, a tak se přirozeně volným prouděním 

vyrovnává teplota látek v prostředí (obr. 4). Nastává přirozené proudění látky nesoucí teplo, 

jejíž rychlost je ohraničená a díky tomu je i intenzita výměny tepla prouděním za 

předpokladu přirozeného toku malá [1]. Proudící tekutinu si ovšem nemůžeme představit, 

aniž by docházelo k tepelnému pohybu elementárních částic, takže proudění tepla je vždy 

doprovázena i vedením tepla. U průzračných tekutin může být proudění tepla spojeno i 

s šířením tepla radiací [11]. 

Vždy by se tedy mělo u proudění tekutiny mluvit o kombinovaném konvekčně – 

kondukčním šíření tepla. Běžně se v praxi ale tento pojem nepoužívá a hovoří se pouze o 

konvekčním sdílení tepla [11]. 

 

Obr. 4 – Zobrazení proudění vzduchu okolo povrchu tělesa při ohřívání vzduchu [1] 
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Proudění můžeme dělit, a to podle druhu sil, které ho způsobují. Sdílení tepla prouděním 

tedy dělíme na dva základní druhy: 

 Volné – vzniká důsledkem nerovnoměrného rozdělení hmotnostních sil 

v tekutině. Nejznámějším způsobem volného proudění je proudění přirozené, 

které je vyvoláno působením gravitační síly. Může však být vyvoláno i 

působením jiných sil, jako jsou síla Coriolisova nebo síla elektromagnetická. 

 Nucené – je zapříčiněno povrchovými silami, mezi které se řadí síly tlakové a 

třecí. Tlakové a třecí síly můžou být vyvolány několika vlivy, např. ventilátorem, 

čerpadlem, tahem z komína a dalšími. 

 

V praxi se konvekce skládá vždy z obou způsobů proudění. Podíl proudění přirozeného 

se zvyšuje se snižující se rychlostí nuceného proudění a se zvětšujícími se teplotními 

gradienty v tekutině. 

  

 

Pro výpočty šíření tepla prouděním se používá vztah podle Newtona: 

 

)(   sic ShQ  

 

Q  tepelný tok [W], 

hc  součinitel přestupu tepla prouděním [W·m-2·K-1], 

S  plocha povrchu [m2], 

θsi – θ rozdíl teploty povrchu stěny a teploty média nebo naopak [K]. 

 

Součinitel hc je vyjádřen podílem hustoty tepelného toku a rozdílu teplot mezi povrchem 

stěny a okolním prostředím podle vztahu: 

T

q
hc


  

 

hc  součinitel přestupu tepla prouděním [W·m-2·K-1], 

q  hustota tepelného toku [W·m-2], 

ΔT  rozdíl teplot mezi povrchem stěny a okolním prostředí [K]. 
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Tab. 2 - Součinitel přestupu tepla pro různé druhy prostředí [1] 

Prostředí Součinitel přestupu tepla [W·m-2·K-1] 

Klidný vzduch 3,5 až 12,0 

Proudící vzduch 12,0 až 580,0 

Proudící kapalina 230,0 až 5800,0 

Vroucí kapalina 4600,0 až 7000,0 

Kondenzující vodní páry 8100,0 až 14000,0 

 

 

2.1.3. Šíření tepla sáláním 

Všechna tělesa, jenž jsou zahřáty na termodynamickou teplotu T > 0 K vyzařují teplo ve 

formě elektromagnetických vln, které se šíří průteplivým prostředím. Teplotní záření 

probíhá v celém spektru vlnových délek, avšak v praxi se zabýváme především oblastmi 1 

až 1000 μm. Důležité je, že v mnoha případech není sálání závislé na teplotě průteplivého 

prostředí, ale závisí na povrchové teplotě sálajícího a osálaného tělesa. V praxi totiž 

hovoříme vždy o vzájemném sálání, které probíhá právě mezi tělesem sálajícím a osálaným. 

Znamená to, že všechna tělesa v důsledku svých termodynamických teplot T svým povrchem 

elektromagnetické vlnění vyzařují a zároveň pohlcují vlnění, které je vyzařováno okolními 

tělesy a následně jej mění v teplo [12]. 

 

 

 

ΦS = ΦA + ΦR + ΦT 

 

ΦS…celkový sálavý tepelný tok 

ΦA…energie pohlcená konstrukcí 

ΦR…energie odražená konstrukcí 

ΦT…energie prošlá konstrukcí 

Obr. 5 - Schéma rozdělení sálavého tepelného toku  
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Základní zákony sálání 

a) Planckův vyzařovací zákon 

Planckův zákon vyjadřuje spektrální intenzitu sálání při dané vlnové délce λ a absolutní 

teplotě T [12].  
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c  

h 

k 

rychlost světla ve vakuu c = 2,998·108 m·s-1 

Planckova konstanta h = 6,626·10-34 J·s 

Boltzmannova konstanta k = 1,3803·10-23 J.K-1 

b) Lambertův směrový zákon 

Lambertův zákon (kosinův zákon) popisuje vyzařování energie tělesem do jednotlivých 

směrů. Podle tohoto zákona, aplikujeme-li ho na černé těleso je směrová intenzita 

vyzařování černého tělesa I0,φ vyjádřena součinem směrové intenzity ve směru normály I0,n 

k povrchu a funkcí kosinus úhlu φ, který svírá normála s daným směrem [11]. 

 

 cos,0,0  nII  [W·m-2·sr-1] 

c) Wienův posouvací zákon 

Maximální hodnoty spektrální intenzity vyzařování se mění v závislosti na teplotě 

dokonale černého tělesa. Odpovídající vlnovou délku lze získat z Planckova vyzařovacího 

zákona vyhledáním lokálního extrému [12]. 

 

2898max  konst  [μmK] 

d) Stefan – Boltzmannův zákon 

Stefan – Boltzmannův zákon vyjadřuje celkové množství energie, které dokonale černé 

těleso o ploše 1 m2 vysálá za jednotku času [13]. 

 

4

0 TE    [W·m-2] 

 

σ  Stefan-Boltzmannova konstanta = 5,67.10-8 [W·m-2 ·K-4] 

T  absolutní teplota [K] 
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2.2. Prostup tepla konstrukcí 

Výměnu tepla mezi povrchem a okolím charakterizuje prostup tepla. Prostup tepla se 

nekoná, jsou-li teplota vzduchu a stěny stejné, což nastává v případě, kdy je rozdíl teplot 

mezi povrchem stěny a okolním prostředí ΔT nulový. Při přestupu a přechodu tepla během 

šíření tepelného toku rovinnou stěnou mezi dvěma rovnoběžnými plochami, předpokládáme 

jednorozměrné teplotní ustálené pole. Prostup tepla rovinnou stěnou, neboli přenos tepla 

z prostředí do konstrukce a přes hmotné vrstvy stěny do prostředí za stěnou je schematicky 

znázorněn na Obr. 6. 

2.2.1. Součinitel prostupu tepla  

Součinitel prostupu tepla vyjadřuje schopnost soustavy, která je tvořena dvěma plynnými 

nebo kapalnými prostředími a plochou 1 m2 mezi těmito prostředími, přenášet teplo. Je 

definován podílem hustoty tepelného toku k rozdílu teplot prostředí stěnu obklopujících. 

 

S

Q

R
U

T 


)(

1

21 
, 

 

U  součinitel prostupu tepla [W·m-2·K-1], 

RT  odpor konstrukce při prostupu tepla [m2 ·K·W-1], 

Q  tepelný tok [W], 

θ1  teplota prostředí 1 [K], 

θ2  teplota prostředí 2 [K], 

S  plocha [m2]. 

 

Obr. 6 – Schéma přestupu a přechodu tepla a průběhu teploty při šíření tepelného toku 

rovinnou stěnou mezi dvěma rovnoběžnými plochami [1] 
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3. Tepelné izolace pro stavby 

Tepelná izolace budovy ovlivňuje prostup tepla pláštěm budovy. Z fyzikálního hlediska 

se prostup tepla danou konstrukcí vyjadřuje součinitelem prostupu tepla. Čím je hodnota 

tohoto součinitele nižší, tím je konstrukce lépe izolovaná a projde ní méně tepla. Tahle 

zákonitost platí v obou směrech prostupu - čím je hodnota součinitele prostupu tepla nižší, 

tím méně tepla projde v zimě z místnosti do venkovního prostoru a naopak v létě se tím 

méně vnitřní prostor budovy zahřeje. V praxi má důležitou roli akumulační schopnost 

stavebních hmot, respektive u slunečního záření jejich tepelná kapacita [14]. 

 

3.1. Fyzikální parametry tepelných izolací 

 

3.1.1. Součinitel tepelné vodivosti 

Tepelná vodivost materiálu vyjadřuje schopnost přenášet teplo vedením. Jedná se o 

nejdůležitější vlastnost stavebních látek. Tepelnou vodivost charakterizuje součinitel tepelné 

vodivosti λ. Součinitel tepelné vodivosti ovlivňují tyhle faktory [1]: 

 Objemová hmotnost, 

 Vlhkost, 

 Směr tepelného toku v anizotropních látkách, 

 Chemické složení, 

 Teplota. 

3.1.2. Faktor difúzního odporu 

Je to parametr, který vyjadřuje relativní schopnost daného materiálu propouštět vodní 

páru difúzí. Jedná se o poměr mezi difúzním odporem materiálu a difúzním odporem vrstvy 

vzduchu o stejně tloušťce, při definovaných podmínkách [15]. 

3.1.3. Objemová hmotnost 

Většina stavebních materiálů má pórovitou strukturu. V pórech je obsažen vzduch, 

popřípadě vlhkost v různých skupenstvích. Objemová hmotnost udává hmotnost objemové 

jednotky materiálu včetně veškerých dutin a pórů v něm obsažených. Objemová hmotnost 

je tedy veličina zaváděná pro pórovité a sypké látky [1] [15]. 
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3.1.4. Měrná tepelná kapacita 

Měrná tepelná kapacita je významná veličina při výpočtech tepelných vlastností 

stavebních látek. Značný vliv na tepelnou kapacitu u tepelně izolačních materiálů je vlhkost 

ve vztahu k velikosti pórů. Čím větší je pórovitost daného izolačního materiálů, tím se 

zvyšuje schopnost absorpce vody a tím dochází i k růstu měrné tepelné kapacity [1]. 

 

3.2. Rozdělení izolačních materiálů 

Základním principem většiny izolačních materiálů je minimalizace nebo úplné přerušení 

šíření tepla. Toho se docílí pomocí velkého množství malých vzduchových bublinek mezi 

vlákny v izolační hmotě, tzv. mikroprostorů. Vlákna by neměla mít příliš vysokou tepelnou 

vodivost a měla by být dostatečně dlouhá. V prostorech mezi vlákny se vzduch udržuje bez 

pohybu a je základem dobrých tepelně-izolačních vlastností. Ještě lepších vlastností je 

možno dosáhnout v případě, že vzduch nahradíme vakuem [14] [15]. 

 

Izolační materiály lze rozdělit do několika základních kategorií, a to: 

 vláknité materiály, 

 pěněné plasty, 

 materiály na bázi dřeva, 

 materiály na bázi papíru, 

 minerální materiály, 

 zvláštní druhy tepelných izolací. 

 

3.3. Vybrané druhy tepelných izolací 

 

3.3.1. Pěnové sklo 

Výroba pěnového skla se podobá výrobě skla klasického. Výchozími materiály pro 

výrobu jsou křemičitý písek, živec, vápno, soda, popřípadě staré sklo. Sklo se roztaví, poté 

zpění přidáním uhlíku a zahřátím na teplotu okolo 1000 °C se mele na skleněný prášek. Po 

vychladnutí se nařezává do forem desek. Pěnové sklo je parotěsný materiál, který nepřijímá 

vodu, dále je pevný, stabilní a je taktéž odolný proti kyselinám a škůdcům. Pěnové sklo se 

řadí mezi moderní stavební tepelné izolace, je ekologické a taktéž je 100% recyklovatelné. 

Součinitel tepelné vodivosti pěnového skla je asi 0,045 – 0,080 W·m-1·K-1 [15] [16]. 
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3.3.2. Pěnový polystyren EPS 

EPS je u nás nejrozšířenější tepelně izolační materiál. Hlavní složkou pro jeho výrobu je 

styren. Surový styren se získává z ropy několikastupňovou úpravou a dále je pomocí přísad 

polymerizován v polystyrenové perly. EPS se tedy vyrábí polymerací styrenu z malých 

kuliček, kterým je umožněn díky páře o teplotě 200 °C únik pentanu a následně se kuličky 

naplní vzduchem a několikanásobně se zvětší. K výrobě desek se kuličky spojují horkou 

parou do kvádrů, které se po vychladnutí rozřezávají na potřebné formáty. Řezání desek je 

prováděno žhavým drátem a rozměry dosahují vysokých přesností. Pěnový polystyren má 

dobré tepelně izolační vlastnosti, může však zhoršovat vlastnosti zvukově izolační. Jde o 

poměrně parotěsný materiál, který je odolný vůči škůdcům a hnilobě, při jeho hoření vzniká 

hustý dým ostrého zápachu. EPS je cenově výhodný a zároveň osvědčený a velmi používaný 

tepelně izolační materiál. Součinitel tepelné vodivosti se pohybuje v rozmezích 0,032 – 

0,039 W·m-1·K-1 [15] [16]. 

3.3.3. Extrudovaný polystyren XPS 

Vyrábí se zahřátím polystyrenu spolu s napěňovací přísadou, retardérem hoření a 

nukleačním činidlem v extrudéru. Vzniká tekutá pěna, která se následně protlačuje skrze 

vytvářecí ústí. Následuje chlazení protlačené pěny v chladící části extrudéru za sníženého 

tlaku. Používá se většinou ve formě desek, které jsou velmi odolné v tlaku. Má velmi dobré 

vlastnosti, co se týká nenasákavosti, je odolný vůči zemině a dalším vlivům. Odolává 

teplotám od -150 °C do 70 °C. Není schopen odolávat UV záření. Ve srovnání s EPS má 

ještě výhodnější poměr objemové hmotnosti a mechanických vlastností. Pevnost v tlaku 

XPS desek je 300 – 500 kPa. Součinitel tepelné vodivosti XPS se pohybuje okolo 0,032 – 

0,037 W·m-1·K-1 [15] [17]. 

3.3.4. Minerální vlna MW 

Minerální vlna je u nás společně s pěnovým polystyrenem nejrozšířenější tepelně 

izolační materiál. Vyrábí se z  hornin tavením na velmi tenká vlákna, která se poté lisují a 

vznikají tak výrobky z minerální vlny. Nejčastějšími surovinami pro výrobu jsou čedič, 

křemen a další sklotvorné příměsi. Výhodou těchto materiálů je nízká hodnota difúzního 

odporu, snadno se tvarují a jsou odolné proti vysokým teplotám. Z minerální vlny se vyrábí 

široký sortiment výrobků s vlastnostmi podle vhodnosti jeho použití. Při manipulaci 

s minerální vlnou je potřeba dbát na bezpečnost práce a vyvarovat se zejména možnému 

vdechnutí drobných vláken vlny při řezání izolačních desek. Součinitel tepelné vodivosti se 

pohybuje v rozsahu 0,035 – 0,041 W·m-1·K-1 [15] [18]. 
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3.3.5. Expandovaný perlit 

Expandovaný perlit se vyrábí ze stejnojmenné vulkanické horniny, která se nadrtí a 

následně se vystavuje teplotě okolo 1000°C. Voda obsažená v hornině se mění na páru a 

dochází k expanzi, při které se zvětší objem 15 – 20 krát. Výsledný výrobek je lehká, zrnitá, 

pórovitá hmota bílé nebo šedobílé barvy ve formě drobných dutých kuliček různých 

velikostí. Perlit se používá ve formě násypů a příměsí do potěrů. Používáme-li perlit ve 

vlhkém prostředí, je nutno provést hydrofobizaci silikonem. Tepelně izolační schopnost 

perlitu je dvojnásobně vyšší než například u liaporu. Materiál nenapadají škůdci a nehnije, 

je kapilárně vodivý a reguluje vlhkost. Jeho součinitel tepelné vodivosti může být 0,040 – 

0,050 W·m-1·K-1 [15] [16]. 

3.3.6. Vakuová izolace 

O vakuové izolaci se často říká, že patří mezi tzv. hi-tech výrobky. Nefunguje však na 

žádném zvláštním principu, ani nevyžaduje ovládnutí speciálních technologií. Především jde 

o to, že v běžné izolaci se teplo šíří především vedením, kdežto ve vakuové převažuje šíření 

tepla sáláním. Tepelný odpor vakuové izolace pak téměř nezávisí na její tloušťce. Princip 

vakuové izolace je jednoduchý, spočívá v obalení běžné izolace do vzduchotěsné obálky, 

z které se odčerpá vzduch, který zaujímá většinu objemu izolace. Vyrábí se v podobě 

vakuových izolačních panelů (VIP), které obsahují jako výplň tuhou síťovou strukturu 

složenou ze shluků SiO2  nanometrických rozměrů. Další důležitou součástí panelu je 

vzduchotěsný mechanicky tuhý obal, který umožní úplné a trvalé odčerpání vzduchu 

z výplně SiO2. VIP panely se vyrábí v běžných rozměrech stavebních izolačních desek o 

tloušťce 2 až 8 cm. Součinitel tepelné vodivosti vakuových izolací dosahuje hodnot až 0,004 

W·m-1·K-1 [19] [20]. 

3.3.7. Aerogel  

Aerogel je považován za novodobou tepelnou izolaci. Nejčastěji se používají silikagely, 

které jsou založeny na bázi křemíku. Vyrábí se z oxidu křemičitého způsobem tzv. 

superkritického sušení, kdy je gel zahříván na kritickou teplotu kapaliny za vysokého tlaku. 

Z gelu se při tomto sušení vypaří veškerá kapalná fáze při zachování původního tvaru a 

velikosti. Aerogely dosahují nízké objemové hmotnosti okolo 100 kg/m3, přičemž dosahují 

poměrně vysoké pevnosti v tlaku až 1 MPa. Součinitel tepelné vodivosti se u aerogelů 

pohybuje v rozmezí 0,013 – 0,020 W·m-1·K-1 [21]. 
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3.4. Porovnání tepelné vodivosti nejčastěji používaných tepelných izolací 

Tab. 3 – Porovnání součinitelů tepelné vodivosti vybraných izolačních materiálů 

IZOLANTY λ [W·m-1·K-1] Průměrný λ [W·m-1·K-1] 

Vakuová izolace 0,004 0,019 0,012 

Aerogel 0,013 0,020 0,017 

XPS 0,032 0,037 0,035 

EPS 0,032 0,039 0,036 

PUR 0,034 0,037 0,036 

Ovčí vlna 0,035 0,040 0,038 

Len v deskách 0,037 0,039 0,038 

Minerální vlna MW 0,035 0,041 0,038 

Skelná vlákna 0,036 0,045 0,041 

Konopné desky 0,040 0,045 0,043 

Expandovaný perlit 0,040 0,050 0,045 

Pěnové sklo 0,041 0,055 0,048 

 

4. Metody pro měření tepelně-izolačních vlastností izolantů 

Základní tepelně izolační vlastnost, podle které daný materiál nebo výrobek posuzujeme 

je součinitel tepelné vodivosti λ [W·m-1·K-1]. Dalšími tepelně izolačními vlastnostmi jsou 

měrná tepelná kapacita, tepelná jímavost a další. 

V textu níže si popíšeme metody, kterými se běžně součinitel tepelné vodivosti, jakožto 

hlavní charakteristika tepelně izolačních materiálů, stanovuje. Součinitel tepelné vodivosti 

nám udává jakost tepelně izolačních materiálů. Je to vyjádření množství tepla, které prochází 

plochou 1 m2 materiálu, který má tloušťku 1 m, za konstantního rozdílu teplot vnitřního a 

vnějšího povrchu 1 K. Součinitel může být ovlivněn spoustou faktorů, především jsou to 

vlhkost, objemová hmotnost materiálu, pórovitost, chemické složení a teplota. 

 

4.1. Stanovení součinitele tepelné vodivosti 

Stanovení součinitele tepelné vodivosti je možno v praxi provést několika různými 

základními způsoby. Způsoby stanovení se od sebe liší zejména teplotním stavem 

zkoušeného vzorku v průběhu měření, dále se pak liší také způsobem stanovení součinitele 

a jeho vyhodnocením. Metody stanovení součinitele tepelné vodivosti dělíme na dva 

základní druhy: 

 Stacionární metody, 

 Nestacionární metody. 
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Stacionární metody 

Výchozí stav pro stacionární metody je zpravidla ustálený (stacionární) teplotní stav 

v měřeném vzorku. Tento stav je v praxi za normálních podmínek téměř nedosažitelný, za 

stacionární stav se tedy považuje stav takový, kdy se teplota v určitém časovém úseku změní 

méně, než je smluvně definováno (ΔT = konst.). 

U těchto metod je důležité, aby došlo k zajištění ustáleného tepelného toku, 

procházejícího od teplejšího povrchu tělesa k povrchu chladnějšímu. Z rozdílu těchto dvou 

teplot, plochy a tloušťky daného vzorku je možno stanovit hodnotu součinitele tepelné 

vodivosti λ [22].  

Stacionární metody dělíme následovně: 

 Metoda desky, 

a) Metoda chráněné teplé desky, 

b) Metoda měřidla tepelného toku, 

 Metoda válce, 

 Metoda koule. 

 

Nestacionární metody 

Hlavním rozdílem proti metodám stacionárním je, že měření u metody nestacionární je 

založeno na sledování dynamického vývoje teplot. U nestacionárních metod není 

požadováno ustáleného teplotního stavu, ale je sledován průběh šíření teplotní vlny 

měřeným vzorkem. Různé způsoby sledování nestacionárního vývoje v průběhu měření 

umožňují stanovit součinitel tepelné vodivosti řadou variant, jsou to zejména tyto [22]: 

 Metoda nestacionárního tepelného toku, 

 Metody tepelných impulsů, 

- Metoda horkého drátu (Hot Wire Method), 

- Záblesková metoda (Laser Flash Method), 

- Ostatní metody tepelných impulsů. 

Tyto metody můžeme dělit i z pohledu časové závislosti výkonu tepelného zdroje na: 

 Metody s impulsním tepelným zdrojem, 

 Metody s kontinuálním tepelným zdrojem, 

 Metody s periodickým tepelným zdrojem. 
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4.1.1. Metoda chráněné teplé desky 

 

Tento způsob stanovení součinitele tepelné vodivosti se řídí dle normy ČSN 72 7012 – 

2: Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Metoda 

desky. Část 2: Metoda chráněné teplé desky. Podstatou této zkušební metody je ve 

zkoušeném vzorku (dvojici vzorků) navodit ustálený tepelný stav na základě průměrných 

hodnot elektrického příkonu topného elementu měrné desky, účinné plochy topné desky, 

teploty vztažné plochy teplého povrchu zkušebního vzorku (dvojice vzorků), teploty vztažné 

plochy chladného povrchu zkušebního vzorku (dvojice vzorků) a tloušťky zkušebního 

vzorku (dvojice vzorků) a výpočtem stanovit součinitel tepelné vodivosti. V průběhu celého 

měření musí být zajištěno, aby teplota chladné i teplé desky byly co nejvíce konstantní. 

Teplotní spád mezi měrnou deskou a její kompenzační spodní částí (pomocnou topnou 

deskou) by měl být co nejnižší [23]. 

Konstrukční uspořádání zkušebního zařízení pro tuhle metodu může být dvojího typu. 

Tyhle dva typy se liší počtem zkušebních vzorků nutných pro stanovení součinitele tepelné 

vodivosti. Zkušební zařízení tedy dělíme na [23]: 

 Jednovzorkové (asymetrické), 

 Dvojvzorkové (symetrické). 

 

 

 
Obr. 7 – Schéma uspořádání jednovzorkového (asymetrického) zkušebního zařízení 

 

 

 

 



30 

 

Při postupu stanovení se nejdříve zapne zkušební zařízení, které se nastaví na 

požadované hodnoty regulovaných veličin tak, aby odpovídaly okrajovým podmínkám 

měření, dále střední teplotě měření a také rozdílu povrchových teplot zkušebního vzorku. 

Dále probíhá měření potřebných veličin, což jsou elektrický příkon měrné desky a jednotlivé 

teploty povrchů zkušebního vzorku a veličiny pro kontrolu správného fungování zařízení – 

teplotního rozdílu mezi měrnou a boční kompenzací měrné desky. Během kontroly dodržení 

kontroly okrajových podmínek se jednotlivých intervalech odečítají uvedené sledované 

veličiny. Po odečtení všech potřebných hodnot se měření ukončí. 

Následně se provede vyhodnocení zkoušky a stanoví se součinitel tepelné vodivosti [23]: 
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součinitel tepelné vodivosti [W·m-1·K-1], 

elektrický výkon topné spirály v měřící oblasti [W], 

tloušťka vzorku [m], 

plocha referenčního povrchu [m2], 

teplota povrchu teplé desky [°C], 

teplota povrchu chladné desky [°C], 

označuje první zkušební vzorek, 

označuje druhý zkušební vzorek. 

 

4.1.2. Metoda měřidla tepelného toku 

Tato metoda se řídí dle normy ČSN 72 7012-3 Stanovení součinitele tepelné vodivosti 

materiálů v ustáleném tepelném stavu. Metoda desky. Část 3: Metoda měřidla tepelného 

toku. Podstatou metody je navodit ve zkušebním vzorku ustálený tepelný stav a na základě 

průměrných hodnot výstupního napětí měřidla tepelného toku, kalibrační konstanty měřidla 

tepelného toku, teploty vztažné plochy teplého povrchu zkušebního vzorku, teploty vztažné 

plochy chladného povrchu vzorku a tloušťky vzorku výpočtem stanovit součinitel tepelné 

vodivosti zkušebního vzorku. V průběhu měření se musí dbát na to, aby byla zajištěna v co 

největší míře konstantní teplota chladné i teplé desky [24]. 
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Podle počtu zkušebních vzorků nutných pro stanovení součinitele tepelné vodivosti a 

umístění měřidla tepelného toku se rozlišuje zkušební zařízení na [24]: 

 jednovzorkové asymetrické, 

 jednovzorkové symetrické, 

 dvojvzorkové symetrické. 

 

Obr. 8 – Schéma uspořádání jednovzorkového asymetrického zkušebního zařízení 

Postup stanovení součinitele tepelné vodivosti této metody probíhá následovně. Nejdříve 

se zapne zkušební zařízení, na kterém se nastaví požadované hodnoty regulovaných veličin 

tak, aby odpovídaly požadovaným podmínkám měření, střední teplotě měření a také rozdílu 

povrchových teplot zkušebního vzorku. Po dosažení ustáleného teplotního stavu probíhá 

měření sledovaných veličin v průběhu měřícího intervalu. Těmito veličinami jsou výstupní 

napětí měřidla tepelného toku a jednotlivé povrchové teploty. Dále se odečítají uvedené 

sledované veličiny za současné kontroly dodržení okrajových podmínek měření 

v jednotlivých intervalech. Podle účelu měření se po třetím, pátém, nebo šestém měřícím 

intervalu měření ukončí a dle výpočtových vztahů se stanoví součinitel tepelné vodivosti 

[24]. 
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teplota povrchu teplé desky [°C], 

teplota povrchu chladné desky [°C] 
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4.1.3. Metoda topného drátu 

Tato metoda se řídí dle normy ČSN EN ISO 8894 – 1 Žárovzdorné materiály – Stanovení 

tepelné vodivosti – Část 1: Metoda topného drátu (křížové uspořádání a uspořádání 

s odporovým teploměrem). U této metody rozlišujeme dvě uspořádání zkušební sestavy. 

Jsou to metoda topného drátu s křížovým uspořádáním a metoda topného drátu s odporovým 

teploměrem. Obě tyto metody jsou dynamické měřící postupy, které jsou založeny na 

stanovení teplotního nárůstu jako funkce času lineárního elektrického vodiče – topného 

drátu, který je uložen mezi dvě zkušební tělesa. Zkušební sestava je zahřívána v peci na 

danou teplotu, na které je udržována. Další ohřev je zajištěn pomocí topného drátu, který je 

symetricky uložen do zkušební sestavy a prochází jím elektrický proud o známém výkonu, 

konstantním v čase a v podélném směru zkušebního tělesa. Nárůst teploty jako funkce času 

má logaritmický průběh, je měřena a zaznamenává se od okamžiku zapojení lokálního 

topného proudu. Tepelná vodivost zkoušených těles je stanovena z rychlosti nárůstu teploty 

a z přiváděného proudu. 

U metody s křížovým uspořádáním je nárůst teploty měřen termočlánkem, který je 

přivařen ke středu topného drátu. Přívody termočlánku jsou kolmé na topný drát. 

U metody, kde je použit odporový teploměr se měří nárůst teploty, přičemž topný drát 

slouží jako zdroj tepla a zároveň tepelné čidlo. Podstatou je stanovit změnu odporu topného 

drátu a z těchto údajů vypočíst teplotní nárůst [25]. 

 

 

Obr. 9 – Schéma uspořádání topného a měřícího obvodu pro křížové uspořádání 
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Výsledkem zkoušky je průměr dvou měření při všech vybraných teplotách. Vztah pro 

stanovení součinitele tepelné vodivosti je následovný [25]: 
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elektrický příkon na délkovou jednotku topného drátu [W·m-1], 

uplynulý čas od připojení zdroje proudu topného drátu [s], 

nárůst teploty v časech τ 1 a τ 2 od připojení zdroje topného drátu [°C]. 

 

4.1.4. Metoda plošné sondy 

Pokud stanovujeme součinitel tepelné vodivosti touto metodou, musí být zajištěna 

rovnost zkoušeného vzorku, a to tak aby bylo umožněno dolehnutí sondy celou svou plochou 

na měřený vzorek. Přístroje pro měření jsou většinou řízeny mikroprocesorem a jsou 

přenosné. Princip je založen na přímém měření tepelně-izolačních vlastností. Sondy jsou 

vybaveny pamětí, která má vysokou kapacitu a do téhle paměti se ukládají naměřená data. 

Měření se provádí na několika rozdílných místech měřeného vzorku. V průběhu měření se 

hodnotí vývoj časové podmíněnosti teplotní odezvy na impulsy tepelného toku, které jsou 

během měření vysílány do zkoušeného vzorku. Teplotu je lze aproximovat pomocí 

polynomické regrese, jakožto funkci času, díky níž nám získané koeficienty poslouží ke 

stanovení potřebných veličin [26]. 

 

 

Obr. 10 – Schéma osazení plošné sondy na měřený vzorek 
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5. Termoreflexní foliové izolace 

V dnešní době se na trhu objevuje spousta typů tepelných izolací. V České republice 

stále patří mezi nejvíce používané tepelné izolace polystyrenové, či izolace z minerální vlny. 

V posledních letech se však začaly objevovat na trhu termoreflexní foliové tepelné izolace. 

Oproti běžně používaným tepelným izolacím se tyhle izolace vyznačují především vyšším 

tepelným odporem R, tudíž nízkým součinitelem tepelné vodivosti λ, a to vše při malé 

tloušťce izolace. 

Tenhle typ tepelných izolací se dnes používá už po celém světě, avšak v naší republice 

zatím není natolik populární, jako v zemích s dlouhou tradicí suché výstavby, jako například 

v USA. Při vhodné kombinaci klasických a odrazivých materiálů lze docílit pozoruhodných 

tepelně izolačních vlastností u konstrukcí a často zároveň i vyřešit požadavky na parotěsnost 

[27]. 

Termoreflexní fóliové izolace se začínají v praxi stále více uplatňovat. Fungují na 

principu odrážení tepelného záření. Základem těchto izolací je několik milimetrů silná 

bublinová fólie, která je z jedné či obou stran pokovená velice tenkou vrstvou hliníku. Tohle 

složení představuje jednu vrstvu, v praxi se však často setkáváme se skládáním těchto vrstev 

a vznikají vícevrstvé termoreflexní fólie. Tyto izolace nejlépe účinkují v kombinaci se 

vzduchovými mezerami, které díky své reflexi a emisi tepelného záření pomáhají snižovat 

sálavou složku při prostupu tepla až na 10 % i méně. Sálání je považováno za hlavní příčinu 

tepelných ztrát v zimním období a naopak zisků v období letním. Základními tepelnými 

vlastnostmi termoreflexních foliových izolací je již zmiňovaný tepelný odpor a dále sálavé 

povrchové vlastnosti, jimiž jsou reflektance a emisivita. Obě tyto vlastnosti dokáží 

v blízkosti reflexního povrchu značně snížit sálavou složku vedení tepla a tím zlepšit tepelně 

izolační vlastnosti vzduchu a celkově tepelných izolací [28]. 

 

5.1. Reflektance 

Reflektance neboli odrazivost se značí R a je to veličina, která charakterizuje míru 

schopnosti látky odrážet záření. Obecně odrazivost závisí na frekvenci, vlnovém vektoru, 

polarizaci a na materiálových vlastnostech látky. Jev, který se děje při dopadání záření, které 

prochází konkrétním prostředím, na rozhrání s prostředími jinými a vede k vytvoření složky 

záření šířícího se v prvním prostředí směrem od rozhraní, se nazývá odraz (reflexe). 

Reflektance reflexních folií se běžně pohybuje v rozmezí hodnot 0,8 až 0,9 [29] [30] 
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5.2. Emisivita 

Všechny známé povrchy vykazují tepelné záření. Při jakékoliv dané teplotě a vlnové 

délce existuje maximální množství záření, které může povrch vyzařovat. Pokud povrch 

tělesa vyzařuje toto maximální množství, jedná se o tzv. černé těleso. Absolutně černé těleso 

pohltí veškeré dopadající záření a současně se jeví jako ideální zářič. V praxi většina těles 

nevykazuje tak efektivní záření, jako právě absolutně černé těleso. Skutečné tělesa nejsou 

dokonalými zářiči a vydávají pouze zlomek množství tepelného záření. Poměr mezi 

intenzitou vyzařování skutečných těles a intenzitou vyzařování černého tělesa je označován 

jako emisivita. Hodnota emisivity je závislá na směru jejího vyzařování, vlnové délce, druhu 

a chemickém složení materiálu a struktuře na jeho povrchu [29] [31]. 

Emisivita je poté definována následujícím vztahem: 
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ε  emisivita [-], 

M  intenzita vyzařování skutečného tělesa [W·m-2], 

Mb  intenzita vyzařování černého tělesa [W·m-2], 

T  termodynamická teplota [K], 

C  sálavost skutečného tělesa [W·m-2·K4], 

Cb  sálavost černého zářiče Cb = 5, 67 [W·m-2·K4]. 

 

5.3. Šíření tepla v termoreflexních izolacích 

Jak už bylo řečeno, termoreflexní izolace se skládají z několika různých vrstev, 

přičemž správné skladebné uspořádání těchto vrstev poté slouží jako tepelně izolační 

celek. Na povrchu tohoto souvrství, většinou najdeme hliníkovou fólii, která brání vnikání 

tepelných paprsků a odráží je zpět do vytápěného prostoru. Tento jev, který spočívá 

v odrazu tepelného paprsku, se nazývá termoreflexe. 
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U tohoto druhu izolací se v praxi setkáváme se všemi třemi způsoby šíření tepla, které 

známe. Probíhá zde tedy šíření tepla vedením, prouděním i sáláním. Hliníková fólie je 

pevná látka, tudíž v ní probíhá šíření tepla vedením. O přenos tepla prouděním se 

v bublinových foliích starají pohybující se molekuly plynu ve vzduchu uzavřeném 

v bublinách. V pevné části fólie dochází opět k šíření tepla vedením. Obecně je u 

veškerých tepelných izolantů snaha uzavírat vzduch do dutin nepatrných rozměrů, jelikož 

suchý nepohyblivý vzduch má dobré tepelně izolační vlastnosti, a tímto způsobem lze 

značně redukovat proudění tepla. Suchý nepohyblivý vzduch má dobré izolační vlastnosti 

jen do určitého objemu (velikosti dutiny), proto je nutno dbát na tvar a velikost těchto 

bublin. Od určité velikosti dutin s rostoucí tloušťkou vzduchové mezery stoupá součinitel 

tepelné vodivosti, a tím se snižují tepelně izolační vlastnosti vzduchu. 

Na obrázku 11 je vidět dvojice tepelných toků, kde qr znázorňuje přenos tepla sáláním 

přes vzduchovou bublinu a qc+cd znázorňuje vedení a proudění tepla mezi foliemi. 

 

Obr. 11 -  Zobrazení šíření tepla několikavrstvou termoreflexní izolací [32] 

 

Termoreflexní foliové izolace se nesmí přímo plošně dotýkat zateplované konstrukce. 

Tyto izolace se aplikují na vzduchovou mezeru, která je vytvořena vodorovnými 

dřevěnými latěmi a je široká asi 2-3 cm, tak aby v ní nedocházelo k proudění vzduchu. 

Mezi stěnou a fóliovou izolací se tedy nachází téměř nehybný vzduch, který vytváří velký 

odpor pro vedení tepla. V takovémto prostředí se teplo bude šířit především sáláním. 

Přesně pro tento jev jsou tyto izolace konstruovány. Povrch izolací je tvořen reflexní 

vrstvou, která je schopna až 90 % sálání odrazit zpět. Zateplená konstrukce (stěna) je 

potom schopna tohle odražené sálavé teplo velmi dobře absorbovat, čím dochází 

k zastavení ochlazování jeho povrchu. V tomto případě je stěna zásobována teplem 

z vytápěného prostoru a z nevytápěného prostoru už nedochází k ochlazování, díky odrazu 

tepla zpět do konstrukce. Stěna se tedy začne postupně celá ohřívat, a po několika 

hodinách je její teplota téměř stejná jako teplota interiéru.  
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Čím je venkovní povrch konstrukce teplejší, tím intenzivněji sálá, a tím víc tepla 

termoreflexní izolace odráží zpět. Sálání prochází oběma směry rychlostí světla (okamžitě 

celou šířkou vzduchové mezery) a molekuly vzduchu pohlcují infračervené záření 

rovnoměrně, po celé šířce vzduchové mezery stejně. Logicky se pak v mezeře nachází 

molekuly vzduchu, které mají stejnou teplotu. Tento efekt nenastane v celé mezeře, jelikož 

na jejich okrajích se teplo šíří i vedením při přechodu z teplé stěny do vzduchu a ze 

vzduchu do fólie. Časem se uprostřed vzduchové mezery vytvoří bezgradientní pole, kde 

se tok tepla vedením téměř zastaví [33]. 

 

Obr. 12 – Schéma průběhu tepelného toku stěnou s termoreflexní izolací [33] 

 

5.4. Materiály a skladebné uspořádání termoreflexních folií 

Jak už bylo několikrát zmíněno, termoreflexní izolace jsou složeny ze dvou základních 

částí. Je to reflexní vrstva, která je ve většině případů na povrchu izolace, může se však 

vyskytovat i uvnitř souvrství mezi jednotlivými bublinkovými fóliemi, podle skladebného 

uspořádání konkrétní fólie. Jako reflexní vrstva je používána především hliníková fólie. 

Je snahou, aby hliníková reflexní vrstva byla z hliníku o co nejvyšší čistotě (až 99,9 %). 

Hliník s takovou čistotou je potom schopen odrážet 95 – 97 % záření. Na vnější straně 

hliníkové fólie se nachází polyesterová fólie, která hliníkovou fólii chrání a zajistí ji delší 

životnost. Druhou základní skladební složkou termoreflexních izolací jsou bublinkové 

LDPE nebo HDPE fólie, které můžou mít jednu nebo více vrstev. Vzduchové polštářky 

bublinové fólie mají různé tvary a velikosti. Různí výrobci na trhu nabízí termoreflexní 

izolace v široké škále kombinací materiálů a uspořádání jednotlivých vrstev. Snahou je 

uspořádat vrstvy a jejich počet tak, aby byly tepelně izolační vlastnosti vyráběných izolací 

co nejlepší [34].  
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Obr. 13 – Schéma základního 

skladebného uspořádání 

Obr. 14 – Schéma dvouvrstvé termoreflexní 

tepelné izolace 

 

 

5.5. Použití termoreflexních izolací ve stavebních konstrukcích 

Termoreflexní folie májí ve stavebnictví, při zateplování konstrukcí celou řadu využití. 

Nejčastěji se tento typ izolací využívá například u izolace střech, stěn, podlah, stropů, nebo 

při zateplení víceúčelových hal. Jejich vhodnost se projevuje zejména u zateplování 

nízkoenergetických budov a pasivních domů, kde je snahou dodržet pro určité konstrukce 

dané hodnoty součinitele prostupu tepla U.  

 

5.5.1. Zateplování obvodových stěn 

Obvodové stěny z jakéhokoliv materiálu lze zateplit termoreflexní fóliovou izolací 

z venkovní i vnitřní strany. Termoreflexní fóliová izolace se dá využít jako hlavní izolace, 

nebo pouze jako přídavná, doplňující hlavní izolaci jiného typu [34]. 

Při zateplení obvodových stěn termoreflexními izolacemi je zásadním krokem 

vytvoření uzavřené vzduchové mezery. Mezera se zpravidla vytváří upevněním roštu 

z dřevěných latí na zateplovanou zeď. Latě se upevňují většinou pomocí hřebíků nebo 

vrutů, které je nutno osadit do hmoždinek. Tento způsob osazení dřevěných latí nám 

vytvoří uzavřenou vzduchovou mezeru, která téměř zamezí proudění tepla a zajistí přenos 

tepla sáláním. Obvyklá tloušťka vzduchové mezery je asi 20 až 30 mm. Na latě se pásy 

termoreflexních izolací upevňují pomocí sponek. Pásy se osadí s přesahem několik 

centimetrů, obvykle 3 až 5 cm. Mezi spoje se lepí oboustranná lepicí páska pro lepší 

soudržnost a z důvodu emisivity použitých sponek se spoje ještě navíc přelepují 

hliníkovou páskou. Na takto připravenou izolaci se upevní další vrstva dřevěných latí, 

které se pomocí vrutů připevní společně s pásy izolace k první vrstvě latí. Vruty se stejně 

jako sponky přelepí hliníkovou lepicí páskou. V místě ukončení stěny se ponechává 

přesah izolace okolo 5 až 7 cm. Přesah se lepí pomocí těsnícího tmelu na stěnu, kde se 

opět přelepí hliníkovou páskou a následně se upevní přítlačnou lištou k zateplované stěně. 
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Poslední vrstvou tohoto zateplovacího systému mohou být OSB desky, v případě 

zateplování směrem do exteriéru. V případě zateplování směrem do interiéru je možno 

použít sádrokartonové desky. Problémem této zateplovací konstrukce jsou bodové tepelné 

mosty vznikající v místech, kde dochází ke křížení dřevěných latí. Pokud však budeme 

brát v úvahu izolaci celé budovy jako jeden celek, tak celkový vliv těchto tepelných mostů 

je pouze do 1%. Od klasických izolací se termoreflexní izolace liší tím, že jsou 

bezkontaktní, je tedy nutností dodržet vzduchovou mezeru z obou stran izolace, která by 

měla být aspoň 20 mm, což definuje nejmenší tloušťku dřevěných latí [33] [35]. 

 

 

Obr. 15 – Schéma montážního systému termoreflexních izolací na obvodovou stěnu 

[35] 

 

5.5.2. Zateplování střech 

Zabudování termoreflexní fóliové izolace do střešního pláště funguje na stejném 

principu jako při zateplování obvodové stěny. Je tedy potřeba vytvořit vzduchovou mezeru 

z obou stran termoreflexní izolace. Tloušťka vzduchové mezery opět činí okolo 20 až 30 

mm. Stejně jako u obvodových konstrukcí je nutností styky reflexních izolací přeplátovat 

o asi 30 až 50 mm. Tento styk se poté zpevňuje použitím oboustranné lepicí pásky a přelepí 

se hliníkovou lepicí páskou. Hliníkovou lepicí páskou se přelepují i veškeré použité 

upevňovací předměty, jako jsou hřebíky, vruty a sponky. Pokud ukládáme termoreflexní 

fóliové izolace pod krokve, tak se v místě ukončení střechy ponechává přesah 50 až 70 

mm. Tento přesah je nutno přilepit pomocí těsnícího tmelu, dále přelepit hliníkovou lepicí 

páskou, a nakonec upevnit přítlačnou lištou ke štítové stěně. Skladby střech s použitím 

termoreflexních fóliových izolací mohou mít mnoho řešení.  
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Můžou sloužit jako primární tepelná izolace střechy, nebo mohou být používány 

v kombinaci s jiným typem izolace, například s minerální vlnou. Existují i různé možnosti 

uložení termoreflexní izolaci v konstrukci pláště střechy, izolace může být uložena mezi 

střešní latě a kontralatě nebo například můžeme izolaci umístit do podhledu střechy [36]. 

 

Obr. 16 – Příklad uložení termoreflexní fóliové izolace do podhledu střechy [36] 

 

5.5.3. Zateplování vytápěných podlah 

Na klasický základ podlahové konstrukce se aplikuje dřevěný rošt, mezi který 

umístíme termoreflexní izolaci obdobně jako při zateplení obvodových stěn a střech. 

Upevňování izolací a přesahy se provedou totožným způsobem, jako u způsobů 

předchozích. Do vrchních latí se udělají drážky, které slouží pro vedení topného kabelu. 

Na připravený dřevěný rošt se připevní pletivo nesoucí topné kabely podlahového 

vytápění, které se k pletivu upevní pomocí stahovacích pásků. Následně se konstrukce 

pokryje dřevotřískovými DTD deskami a provede finální vrstva podlahy. 

 

 

Obr. 17 - Příklad skladby podlahy s podlahovým vytápěním a termoreflexní izolací 
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C. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

6. Měření tepelného odporu termoreflexních foliových izolací 

Cílem praktické části bakalářské práce je provést měření na vybraných vzorcích 

termoreflexních tepelných izolací. Před započetím měření je důležité popsat zkoumané 

vzorky a seznámit se se skladebným uspořádáním jednotlivých vrstev zkoumaných 

tepelných izolací. Výsledkem samotného měření je stanovení hodnot tepelných odporů 

vybraných vzorků pomocí výpočtu z naměřených hodnot. K měření bude zvolena vhodná 

metoda pro zjištění požadovaných hodnot. 

 

6.1. Metoda pro určení tepelného odporu termoreflexních tepelných izolací 

V předchozí kapitole jsme si popsali několik vybraných metod, pomocí kterých lze 

stanovit tepelně-izolační vlastnosti běžně používaných tepelně-izolačních materiálů (EPS, 

XPS, MW, apod.), konkrétně součinitele tepelné vodivosti. Pro zjištění tepelně-izolačních 

vlastností termoreflexních tepelných izolací však nelze použít všechny známé metody. Pro 

měření tepelně-izolačních vlastností tohoto typu izolací byla navržena metoda zvaná Hot 

Box. U běžných izolací je rozhodujícím faktorem tepelně-izolační schopnosti součinitel 

tepelné vodivosti, u termoreflexních folií je však rozhodující tepelný odpor. 

Metoda Hot Box je popsána v normě ČSN EN 16012+A1 tepelné izolace budov – 

Reflexní izolační výrobky – Stanovení deklarovaných tepelných vlastností, z roku 2015. 

Kromě metody Hot Box tato norma popisuje další tři způsoby stanovení: 

 Metoda A: Metoda chráněné topné desky, která splňuje požadavky normy ISO 8301, 

ČSN EN 1946-2, ČSN EN 12664 a EN 12667, 

 Metoda B: Metoda měřidla tepelného toku, která splňuje požadavky normy ISO 

8301, ČSN EN 1946-3, ČSN EN 12664 a EN 12667, 

 Metoda C: Metoda Hot Box, která splňuje požadavky normy EN ISO 8990, 

 Metoda D: Měření emisivity a výpočty. 

 

V mé práci jsem použil pro stanovení tepelných odporů zkoumaných vzorků Metodu C 

této normy, tedy metodu Hot Box. Pro měření tepelného odporu touto metodou musíme znát 

nominální tloušťky zkoušeného vzorku i jeho skutečnou tloušťku, která se stanoví dle ČSN 

EN 823. Měření lze uskutečnit pouze v případě, že je tloušťka vrstvy větší než 2 mm. Vzorky 

musí být před měřením stabilizovány. 
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6.2. Metoda Hot Box 

Metoda Hot Box, ve volném překladu metoda chráněné teplé skříně nám umožňuje 

provádět měření celkového množství tepla, které prochází z jedné strany dané měřené 

tepelné izolace na stranu druhou, pro přesně daný teplotní spád (rozdíl teplot), nezávisle na 

jednotlivých způsobech šíření tepla.  

Tato metoda slouží ke stanovení tepelného odporu měřených termoreflexních fóliových 

izolací. Chráněná teplá skříň se skládá ze dvou základních částí, a to z teplé a chladné 

komory. Měřený izolační vzorek se umísťuje mezi tyhle dvě komory, ve kterých jsou známé 

teploty prostředí. V normě je uvedeno, že rozdíl teplot mezi těmito prostředími by měl být 

10 ± 1 K. V teplé části měřící skříně, se nacházejí termočlánky, které mají za úkol udržovat 

danou teplotu. Samotná měřící skříň je umístěna ve větší kompenzační teplé části, která 

slouží k tomu, aby dosáhla teplot vzduchu a přestupu tepla na povrchu vzorku v prostoru 

měřící skříně takových, aby byl zajištěn co nejnižší ztrátový tepelný tok stěnami skříně a 

vzorkem. V této části jsou taktéž umístěny termočlánky, které mají udržovat požadovanou 

teplotu v této části. Z důvodu udržení teplot v jednotlivých částech je dobré měřící skříň 

sestavovat z tepelně izolačních materiálů s nízkým součinitelem tepelné vodivosti. Ke 

snímání teplot jsou ve skříní rovnoměrně rozmístěna proti sobě na chladné a teplé straně 

teplotní čidla [37]. 

 

 
 

Obr. 18 - Schéma uspořádání chráněné teplé skříně (Hot Box) 
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6.3. Měření tepelného odporu vzorků termoreflexních izolací 

Pro měření tepelného odporu byly vybrány 3 různé vzorky termoreflexních izolací. 

Vzorky se lišily tloušťkou, uspořádáním jednotlivých vrstev a taktéž jejich materiálovou 

skladbou. Účelem měření bylo proměřit tepelný odpor samotných vzorků a zjistit při kterém 

materiálovém složení a uspořádání vrstev je vykazován nejlepší tepelný odpor. Dále byla u 

každého vzorku vytvořena vzduchová mezera mezi chladnou částí skříně a měřeným 

vzorkem, oddělena od chladné části termoreflexní fólií základního skladebného uspořádání 

(ABA). Cílem bylo porovnat tepelné odpory samotných vzorků s tepelnými odpory vzorků 

oddělenými vzduchovou mezerou od chladné části měřící skříně. Měření se provádělo pro 

jeden teplotní spád. Všechny vzorky byly při měření ve svislé poloze. 

 

Tab. 4 – Měřený teplotní spád 

Teplá skříň [°C] Chladná skříň [°C] Teplotní spád [K] 

22 5 17 

 

6.3.1. Popis měřených vzorků 

 

Vzorek č. 1 – RT deska, 2 x Al fólie, 2 x Big Bubble  

Jedná se o vícevrstvý izolační panel o celkové tloušťce asi 4 cm. První vrstvu představuje 

8 mm tlustá magneziová deska. Pod magneziovou deskou se nachází LDPE bublinová fólie 

s bublinami o průměru asi 15 mm. Další vrstvou je hliníková folie. Za hlinkovou fólií se 

nachází LDPE bublinová folie a celé skladebné uspořádání končí opět hliníkovou fólií. 

 
 

Obr. 19 – Odměření tloušťky vzorku č. 1 Obr. 20 – Schéma průřezu vzorku č. 1 
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Vzorek č. 2 – RT deska, 4 x Al fólie, 5 x Big Bubble 

U druhého vzorku se jedná taktéž o vícevrstvý panel o tloušťce asi 8 cm. První vrstvou 

je opět 8 mm tlustá magneziová deska. Za ní následuje LDPE bublinová fólie s bublinami o 

průměru 15 mm. Po ní se v souvrství nachází hliníková fólie. Dále se vrstvy střídají 

následovně: LDPE fólie – Al fólie – LDPE fólie – Al fólie – LDPE fólie – Al fólie – LDPE 

fólie. Celkem jsou tedy ve vzorku 4 hliníkové fólie a 5 LDPE bublinových fólií. LDPE 

bublinovou fólií celé souvrství končí. 

  

Obr. 21 – Odměření tloušťky vzorku č. 2. Obr. 22 – Schéma průřezu vzorku č. 2 

 

Vzorek č. 3 – 3 x Al fólie, 4 x Big Bubble 

U třetího vzorku se jedná o klasickou vícevrstvou termoreflexní fóliovou izolaci o 

celkové tloušťce asi 4 cm. Uspořádání vrstev izolace začíná hliníkovou fólií, za ní se nachází  

LDPE bublinové fólie s průměrem bublin asi 15 mm, poté se v souvrství nachází opět 

hliníková fólie a za ní znova  LDPE bublinové fólie s průměrem bublin asi 15 mm. Celé 

souvrství je potom ukončeno hliníkovou fólií. 

 

 

 

Obr. 23 – Odměření tloušťky vzorku č. 3 

 

Obr. 24 – Schéma průřezu vzorku č. 3 
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6.3.2. Postup měření 

 

 Vzorek tepelné izolace se umístí do prostoru mezi teplou a chladnou skříň. Po 

obvodu, ve styku vzorku a teplé části skříně se upevní pomocí speciální fasádní lepicí 

pásky, která má zároveň funkci těsnící a zabraňuje profouknutí vzduchu z chladné 

části skříně a naopak, 

 Po upevnění vzorku se k sobě chladná a teplá část skříně přitlačí, 

 Kolem celé skříně se ovine utahovací popruh a pomocí něj se skříň dotáhne, tak aby 

se co nejvíce zamezilo netěsnostem a úniku vzduchu mezi chladnou a teplou částí 

skříně, 

 Před započetím měření se musí počítač propojit se všemi čidly, relátky a dalšími 

příslušnými měřícími zařízeními, 

 Provede se zapojení motorku, který pohání homogenizační vrtulky do sítě, 

 Na počítači se otevře program Delphi, pomocí kterého je měřící skříň řízena, 

 V programu se nastaví požadované teploty na chladné a teplé části měřící skříně, 

 Po nastavení potřebných parametrů se program spustí, zahájení měření, 

 Nyní se čeká na ustálení požadovaných teplot v chladné a teplé části měřící skříně. 

Doba ustálení se uvažuje jako čas, za který se skutečné teploty od teplot 

požadovaných výrazně neměnily aspoň po dobu 5 minut, 

 Po této době se provede vynulování stávajících hodnot pomocí tlačítka „Nuluj čas 

měření“, a tím se aktivuje měření finální hodnoty tepelného odporu daného vzorku, 

 Samotné měření probíhá po dobu asi 60 minut, kdy se sleduje poměr času topení a 

celkového času měření od jeho započetí. Po ustálení tohoto poměru odečteme 

hodnotu, která se následně využije ke stanovení tepelného odporu, 

 Po odečtení ustáleného poměru se měření ukončí, 

 

6.3.3. Odvození vzorce pro výpočet tepelného odporu 

Pro stanovení výsledných hodnot tepelných odporů měřených vzorků termoreflexních 

izolací bylo potřeba odvodit vztah pro výpočet tepelného odporu, ze vztahů následujících: 

 

Stejnosměrný elektrický výkon pro dobu topení v teplé části skříně: 

tIUP     [J] 
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Do vzorce pro výpočet stejnosměrného elektrického výkonu po dobu topení dosadíme 

vyjádření elektrického proudu procházejícího obvodem: 

 

e

č

R

U
I     [A],  t

e

č

č
R

U
UP     [J],  t

e
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U
P 

2

   [J], 

 

Pro výpočet tepelného toku, který prochází měřeným vzorkem izolace, platí vztah: 

TR
q 31  
  [W∙m2] 

 

Teplo vzniklé přenosem energie vyjádříme vztahem: 

cvzSqQ     [J],  cvz

T

S
R

Q 





 31
   [J], 

 

Předpokládáme, že teplo vzniklé přeměnou energie je rovno stejnosměrnému 

elektrickému výkonu po dobu topení, tedy P = Q: 
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Konečný vztah pro výpočet tepelného odporu potom vypadá následovně: 

 

t

c

č

vze
T

U

SR
R













2

31 )(
 [m2∙K∙W-1], 

 

kde:  RT tepelný odpor měřeného vzorku [m2∙K∙W-1], 

  θ1 teplota v teplé části skříně [°C],   

  θ2 teplota v chladné části skříně [°C], 

  Svz plocha vzorku ve styku s teplou částí – 0,740 m x 0,735 m [m2], 

  Re elektrický odpor teplotních čidel Re = 5,81 [Ω] 

  Uč napětí přivedené na teplotní čidla Uč = 11,705 [V], 

  Δτc celkový doba měření [s], 

  Δτt doba, po kterou probíhalo vytápění během měření [s]. 
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6.3.4. Tepelný odpor vzorků měřených izolací 

Naměřené hodnoty byly dosazeny do odvozeného vzorce pro výpočet tepelného odporu. 

Výpočtem byly stanoveny tepelné odpory jednotlivých měřených vzorků. Dále byly 

stanoveny hodnoty tepelných odporů totožných vzorků s uvážením vzduchové mezery před 

vzorkem ze strany exteriéru. Lze předpokládat, že v případě přidání další vzduchové mezery, 

tentokrát ze strany interiéru, by se tepelný odpor tepelně izolačního celku ještě zvýšil. Na 

zkoušení téhle možnosti však není měřící skříň dosud uzpůsobena. Všechny vzorky byly 

měřeny ve svislé poloze. 

 

Tab. 5 – Výsledné tepelné odpory měřených vzorků  

θ1 = 22 °C, θ2 = 5 °C, Δθ = 17K 

  Vzorek termoreflexní izolace Δτc/Δτc [-] RT [m2∙K∙W-1] 

1 RT + BB + A + BB + A 

0,6023 0,651 

0,645 0,6106 0,642 

0,6123 0,640 

2 RT + BB + A + BB + A + BB + A + BB + A + BB 

0,2696 1,454 

1,439 0,2713 1,445 

0,2766 1,418 

3 A + BB + A + BB + A 

 0,5021 0,781 

0,780   0,5026 0,780 

 0,5037 0,778 

 

Tab. 6 – Výsledné tepelné odpory měřených vzorků + vliv vzduchové mezery 

θ1 = 22 °C, θ2 = 5 °C, Δθ = 17K 

  Vzorek termoreflexní izolace Δτc/Δτc [-] RT [m2∙K∙W-1] 

1 RT + BB + A + BB + A 

0,3876 1,012 

1,017 0,3817 1,027 

0,3878 1,011 

2 RT + BB + A + BB + A + BB + A + BB + A + BB 

0,2088 1,878 

1,900 0,2057 1,906 

0,2046 1,916 

3 A + BB + A + BB + A 

 0,2664 1,472 

1,478  0,2651 1,479 

 0,2644 1,483 
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6.3.5. Diskuze výsledků  

Ze stanovených hodnot tepelných odporů je patrné, že největší odpor vykazuje měřený 

vzorek č. 2, tedy vzorek skládající se z magnezitové desky (RT), čtyř hliníkových fólií (A) 

a pěti LDPE bublinových fólií (BB) o celkové tloušťce přibližně 8 cm. Tento vzorek 

vykazuje tepelný odpor RT2 = 1,439 m2∙K∙W-1. Druhý největší tepelný odpor vykazuje 

měřený vzorek č. 3, tedy vzorek s třemi vrstvami hliníkové fólie (A) a dvěma vrstvami LDPE 

bublinové fólie (BB), který má celkovou tloušťku asi 4 cm. U tohoto vzorku byl tepelný 

odpor stanoven na hodnotu RT3 = 0,780 m2∙K∙W-1. Nejnižší tepelný odpor vykazoval vzorek 

č. 1, sestavený z magnezitové desky (RT), dvou hliníkových fólií (A) a dvou LDPE 

bublinových fólií (BB). Celková tloušťka tohoto vzorku je přibližně 4 cm a hodnota jeho 

tepelného odporu byla stanovena na RT1 = 0,645 m2∙K∙W-1.  

Tepelné odpory vzorků s přidanou vzduchovou mezerou oddělenou ze strany exteriéru 

termoreflexní fólií základního uspořádání (ABA) byly stanoveny následovně:  

RT1v = 1,017 m2∙K∙W-1, RT2v = 1,900 m2∙K∙W-1, RT3v = 1,478 m2∙K∙W-1.  

Z hodnot tepelných odporů s přidanou vzduchovou mezerou je zřejmé, že se tepelný 

odpor zvyšuje. Porovnání hodnot tepelných odporů samotných vzorků a vzorků s přidanou 

vzduchovou mezerou je graficky znázorněno v Grafu 1. 

 

Graf 1 – Porovnání tepelných odporů samotných vzorků termoreflexních izolací a 

vzorků izolací s přidanou vzduchovou mezerou ze strany exteriéru 
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7. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo především přiblížení problematiky progresivních 

termoreflexních fóliových izolací, které se před nedávnem začaly objevovat na našem trhu, 

což způsobilo vznik mnoha rozdílných názorů na tento typ tepelných izolací. Určitá skupina 

lidí termoreflexním izolacím důvěřuje, objevuje se však i spousta odpůrců, kteří zpochybňují 

jejich publikované vlastnosti. 

Úvodní kapitola teoretické části byla věnována studiu legislativy a způsobů hodnocení 

energetické náročnosti budov v České republice. V dalších kapitolách práce je podrobně 

objasněno šíření tepla ve stavebních konstrukcích, které je dále doplněno o přehled nejčastěji 

používaných tepelně izolačních materiálů ve stavebnictví. V souvislosti s tepelně izolačními 

materiály pro stavby jsou v práci uvedeny vybrané metody stanovení součinitele tepelné 

vodivosti, který tepelné izolanty charakterizuje a určuje jejich účinnost. 

Hlavní část se zabývá studiem termoreflexních fóliových izolací. V této části byl detailně 

popsán způsob šíření tepla ve struktuře termoreflexních izolantů, ze kterého je patrné, že 

hlavní složkou šíření tepla u těchto izolantů je přenos tepla sáláním. Díky sálavé složce stojí 

za zmínku jedna z nejdůležitějších vlastností termoreflexních izolací, kterou je emisivita. 

Emisivita reflexní vrstvy by měla být co nejnižší, aby se míra úniku tepla pokud možno co 

nejvíce blížila nule. Dalším zajímavý jevem pro pozorování u těchto tepelných izolantů je 

zvyšování tepelného odporu R se zvyšujícím se teplotním gradientem. Je dokázáno, že při 

vnitřní teplotě například 22 °C a teplotě exteriéru 15 °C bude nižší tepelný odpor, než kdyby 

vnější teplota dosahovala -15 °C. Ve stavebních konstrukcích je možno termoreflexní 

izolace použít samostatně, jako primární tepelnou izolaci nebo ji lze použít jako izolaci 

doplňkovou, v kombinaci s jiným druhem tepelné izolace, jako jsou minerální vlna nebo 

EPS. Termoreflexní izolace mají ve stavebnictví širokou škálu využití. Nejčastěji se 

používají při zateplování obvodových stěn, stropů, střech, podlah, či při zateplování 

sportovních a výrobních hal. Ve všech těchto případech je doporučeno dodržet vzduchovou 

mezeru z obou stran izolace, která přispívá ke zvýšení tepelného odporu tohoto izolačního 

celku. 

Praktická část práce byla věnována měření tepelných odporů vybraných vzorků 

termoreflexních izolací. V důsledku materiálové nehomogenity termoreflexních izolací, 

oproti tepelným izolacím z minerální vlny či EPS, nemohou být charakterizovány pomocí 

součinitele tepelné vodivosti, ale právě pomocí tepelného odporu. Proto musela být pro 

měření zvolena vhodná metoda, konkrétně metoda Hot Box, dle EN ISO 8990. Měření bylo 

prováděno pro jeden teplotní spád při teplotách θ1 = 22 °C a θ3 = 5 °C (Δθ = 17 K). Celkem 
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byly měřeny tři vzorky termoreflexních izolací o různém materiálovém složení a uspořádání 

vrstev. Cílem měření bylo zjistit tepelné odpory jednotlivých vzorků a porovnat je 

s hodnotami tepelných odporů týž vzorků při započtení vlivu uzavřené vzduchové mezery 

ze strany exteriéru. Ze stanovených hodnot je patrné, že přidání uzavřené vzduchové mezery 

před vzorek ze strany exteriéru zvyšuje tepelný odpor celku až o téměř 50 %. Lze tedy 

předpokládat, že přidáním další uzavřené vzduchové mezery ze strany interiéru, by se 

hodnota tepelného odporu mohla zvýšit až na dvojnásobek tepelného odporu samotné 

izolace. 

Termoreflexní izolace jsou doposud neprobádaným druhem tepelných izolací, který by 

do budoucna mohl prorazit mezi běžně používanými tepelně izolačními materiály ve 

stavebnictví a být jim konkurenceschopný. Kvůli nejasnostem a spoustě otazníků ohledně 

účinnosti těchto izolantů bych se do budoucna rád věnoval téhle problematice v rámci 

diplomové práce, kde bych chtěl detailněji zkoumat tepelně izolační vlastnosti 

termoreflexních izolací různé materiálové koncepce a skladebného uspořádání za různých 

okrajových podmínek. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

A teplosměnná obálka budovy       [m2] 

Ad plocha referenčního povrchu vzorku     [m2] 

c rychlost světla ve vakuu       [m∙s-1]  

C sálavost skutečného tělesa      [W∙m-2∙K4] 

Cb sálavost černého zářiče      [W∙m-2∙K4] 

d tloušťka stěny        [m] 

dm tloušťka vzorku       [m] 

h Planckova konstanta       [J∙s] 

hc součinitel přestupu tepla prouděním      [W∙m-2∙K-1] 

HT měrná ztráta prostupem tepla      [W∙K-1] 

k Boltzmannova konstanta      [J∙K-1] 

M intenzita vyzařování skutečného tělesa    [W∙m-2] 

Mb intenzita vyzařování černého tělesa     [W∙m-2] 

P stejnosměrný elektrický výkon     [J] 

Pi elektrický příkon na délkovou jednotku topného drátu  [W∙m-1] 

q hustota tepelného toku      [W∙m-2] 

Q tepelný tok        [W] 

Qd elektrický výkon topné spirály v měřící oblasti   [W] 

R tepelný odpor        [m2∙K∙W-1] 

Re elektrický odpor teplotních čidel      [Ω] 

RT tepelný odpor měřeného vzorku     [m2∙K∙W-1] 

S  plocha         [m2]  

Svz plocha vzorku ve styku s teplou částí    [m2] 

T absolutní teplota       [K] 

thd teplota povrchu teplé desky      [°C] 

tcd teplota povrchu chladné desky     [°C] 

U součinitel prostupu tepla       [W∙m-2∙K-1] 

Uč elektrické napětí přivedené na teplotní čidla    [V] 

Uem průměrný součinitel prostupu tepla     [W∙m-2∙K-1] 

Uem,N požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla [W∙m-2∙K-1] 

ΔT rozdíl teplot        [K] 

Δτc celková doba měření       [s] 
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Δτt doba vytápění během měření      [s] 

ε emisivita        [-] 

θ1 teplota prvního prostředí      [°C] 

θ2 teplota druhého prostředí      [°C] 

θ1 teplota v teplé části skříně      [°C] 

θ3 teplota v chladné části skříně      [°C] 

λ součinitel tepelné vodivosti      [W∙m-1∙K-1] 

σ Stefan-Boltzmannova konstanta     [W∙m-2∙K-4] 

ΦS celkový sálavý tepelný tok      [W] 

ΦA energie pohlcená konstrukcí      [W] 

ΦR energie odražená konstrukcí      [W] 

ΦT energie prošlá konstrukcí      [W] 

 

 

MW minerální vlna 

EPS pěnový polystyren 

XPS extrudovaný polystyren 

VIP vakuový izolační panel 

LDPE nízkohustotní polyetylén 

HDPE vysokohustotní polyetylén 

OSB lisovaná deska z velkoplošných třísek 

DTD dřevotřísková deska 
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