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A. ÚVOD 

Ohled na životní prostředí by měl být nedílnou součástí v myšlení každého 
jedince i společnosti. Vědomí toho, že musíme chránit Zemi, abychom zachovali 
životní prostředí i pro další generace, nás vede k nutnosti přemýšlet nad udržitelným 
využíváním přírodních zdrojů, recyklovatelnosti výrobků a spotřebě energií. 
Z hlediska požadavku na úsporu energie během vytápění či chlazení dochází 
ke stavbě pasivních domů a zejména k rekonstrukcím starších objektů zateplením. 
Zateplovací systém dokáže nemalým podílem přispět k úspoře energií. S využitím 
dalších opatření jako např. nová okna nebo zateplení střešních konstrukcí 
a podzemních podlaží dochází k tomu, že obálka budovy zcela změní energetickou 
náročnost stavby na vytápění nebo chlazení. Kontaktní zateplovací systém přispívá 
svou podstatou k úspoře energie, což je jeho primární role. Díky svým vlastnostem, 
dnes již propracovanou technologií a dalo by se říci “jednoduchou aplikací“ se ročně 
na celé Zemi zateplí miliony metrů čtverečních budov a ostatních objektů. 
Nabízí se tedy otázka, jak tento příznivý trend dále podpořit. Odpovědí může být 
zaměření se na samotný ETICS jako výrobek z hlediska energetické náročnosti 
výroby jednotlivých komponent, využití odpadních surovin při výrobě, 
obnovitelných přírodních zdrojů, samotného složení výrobků a v neposlední řadě 
recyklovatelnosti. 
Z těchto důvodů je tato práce zaměřena na vývoj ekologicky šetrného zateplovacího 
systému, pro který se používá zkratka ETICS (z anglického External Thermal 
Insulation Composite System), který zohledňuje výše uvedené. Výzkum v této 
oblasti může přinést změnu v nahlížení na problematiku zateplení. Nesporný přínos 
této technologie k úspoře energií díky její aplikaci lze podpořit i vhodným šetrným 
složením systému. 
Cílem je také přínos z hlediska vědeckých poznatků ohledně využití surovin 
a skladby jednotlivých produktů až po skladbu celého systému.  
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B. CÍL PRÁCE 

Přínos ETICS pro životní prostředí je značný díky úspoře energií, které jsou 
vynaloženy na topení či chlazení objektů. Z tohoto pohledu se jedná o primární 
ochranu životního prostředí. 
Tato práce má za cíl zaměřit se na sekundární ochranu a to vlivem samotného 
složení ETICS. Cílem je přispět dalším dílem k podpoře ekologických přístupů díky 
této technologii. Částečná náhrada některých surovin či jednotlivých komponent 
za účelem vytvoření funkčního vzorku systému, který bude možné aplikovat 
v běžné praxi a bude svými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi podobný 
standardnímu ETICS je hlavním úkolem této práce.  

V práci jsou řešeny tři zásadní body: 

 Využití druhotných surovin. 
 Šetrný izolant (z obnovitelných zdrojů).  
 Materiál s fázovou přeměnou. 

Cílem výzkumu je ověření vlastností popílků použitých při výrobě lepidla a stěrky 
pro zateplovací systémy. Jedná se o posouzení fyzikálně-mechanických 
charakteristik a také vlivu katalytické a nekatalytické selektivní redukce obsahu 
oxidů dusíku (DeNOx technologie) na vlastnosti elektrárenského popílku a jeho 
senzorické vlastnosti. Cílem je ověření vlivu popílku při aplikaci v polymer-
cementovém lepidle a stěrce určené pro zateplovací systémy a zvážení možnosti 
náhrady plniva a z části pojiva v těchto stavebních hmotách. 
Cílem je také výběr vhodného izolantu z obnovitelných zdrojů pro nově vyvíjený 
systém pomocí optimalizace.  
Dalším cílem je ověření, zda lze využít PCM materiál, konkrétně Micronal a Nextek 
k prodloužení tepelné setrvačnosti finálního souvrství v rámci ETICS. Využití PCM 
je v praktické části provedeno v rámci stěrkové hmoty, omítky a ověřeno také 
v rámci celého systému. Použití těchto surovin prozatím není dostatečně ověřeno 
a tato práce má za cíl ověřit, zda tyto materiály lze v rámci zateplovacího systému 
uplatnit a zda mají přínos pro tepelně-akumulační vlastnosti základní vrstvy ETICS. 
Na základě získaných výsledků a vyrobených vzorků materiálů je sestaven nový 
ekologicky šetrný ETICS, u kterého se předpokládá, že má oproti standardním 
systémům environmentální přínos. Ověření a srovnání environmentálních vlastností 
je provedeno pomocí programu  Eco-Bat. 
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C. METODIKA PRÁCE 

Metodika je rozvržena do sedmi etap: 

 Etapa I. se zabývá testy a výběrem vhodného popílku do lepicí a stěrkové 
hmoty pro ETICS. Dále vliv DeNOx technologie se zaměřením na senzorické 
vlastnosti. 

 Etapa II. je zaměřena na výběr ekologičtější varianty tepelného izolantu. 
Optimalizace a výběr. 

 Etapa III. až V. obsahuje vývoj v rámci lepicí a stěrkové hmoty a finální 
omítky s organickým pojivem. Pozornost je věnována zejména složení 
výrobků se snahou zachovat fyzikálně-mechanické vlastnosti těchto produktů 
se snížením dopadu na životní prostředí.  

Etapa III. se zabývá modifikací stěrkové hmoty popílkem. 

V Etapě IV. pokračuje vývojem stěrky s obsahem popílku a zejména 
s termotropním materiálem.  

Etapa  V. se věnuje vývoji organické omítky s obsahem termotropního 
materiálu. 

 V Etapě VI. je složen nový systém ETICS, který přispívá k ochraně životního 
prostředí vlivem použití druhotných surovin do komponent ETICS, dále 
výběrem izolantu z obnovitelných přírodních zdrojů a také modifikací 
jednotlivých komponent termotropním materiálem. Tento ETICS je porovnán 
se standardně prodávaným systémem ETICS. V rámci této etapy jsou systémy 
také porovnány z hlediska environmentálních dopadů v programu Eco-Bat. 

 V Etapě VII. jsou vyvinuté vzorky a vybraný izolant testovány na teplotní 
chování vlivem změny okolního prostředí. V této etapě je také studována 
mikrostruktura finálních vzorků. 
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1 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ METODIKY PRÁCE 

Pro přehlednost celého výzkumu a její posloupnosti jsou níže uvedena schémata 
metodiky práce. 

1.1 ETAPA I. testování a výběr popílků a ETAPA II. výběr izolantu z 
obnovitelných surovin 

ETAPA I.                                  ETAPA II. 

 

Schéma č. 1 a 2: Metodika práce - ETAPA I. a II. 
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1.2 ETAPA III. vývoj stěrkové hmoty s popílkem a ETAPA IV. vývoj 
stěrkové hmoty s popílkem a PCM 

ETAPA III.                               ETAPA IV. 

  

Schéma č. 3 a 4: Metodika práce - ETAPA III. a IV. 
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1.3 ETAPA V. vývoj organické omítky s PCM a ETAPA VI. porovnání 
systémů ETICS 

ETAPA V.                               ETAPA VI. 

  

Schéma č. 5 a 6: Metodika práce - ETAPA V. a VI. 

1.4 ETAPA VII. teplotní chování a studium mikrostruktury 

 

Schéma č. 7: Metodika práce - ETAPA VII. 
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D. REALIZACE, VYHODNOCENÍ A DISKUZE DOSAŽENÝCH 
VÝSLEDKŮ 

2 ETAPA I. TESTOVÁNÍ A VÝBĚR POPÍLKŮ 

2.1  Vybrané vzorky popílků 

 Vzorek A: Dětmarovice, uhlí: černé, metoda denitrifikace: SCR. 
 Vzorek B: Třebovice, uhlí: černé, metoda denitrifikace: SNCR. 
 Vzorek C: Chvaletice, uhlí: hnědé, metoda denitrifikace: SNCR. 

2.2  Ověření použitelnosti popílku – senzorické vlastnosti 

Senzorická vlastnost čerstvé malty byla posuzována na standardním produktu 
a také na jednotlivých vzorcích s přídavkem popílku (čichem). Pro zkoušku bylo 
použito vždy 20 % od každého vzorku popílku přimíchaného ke standardnímu 
produktu. Toto množství je přibližně zamýšlené v nové receptuře. 

Senzorické porovnání prováděl autor a další 3 pracovníci laboratoře. Zaměření 
zkoušky bylo na změnu senzorických vlastností modifikované stěrky (přítomnost 
amoniaku). 

Výsledky testu: 

 Standard: Pach standardního produktu byl brán jako etalon pro porovnání 
s ostatními vzorky.  

 Vzorek A (SCR): Nebyl sledován významný rozdíl od standardu. Pach 
čpavku nebyl pozorován. 

 Vzorek B (SNCR): Byl pozorován velmi malý rozdíl od standardu a vzorku 
A, ale pach amoniaku nebyl jednoznačně pozorován. 

 Vzorek C (SNCR): Byl pozorován rozdíl od standardu, vzorku A a B. 
U tohoto vzorku byl zaznamenán velmi slabý zápach čpavku. 

2.3  Testy popílků 

Vzorky popílků byly testovány v laboratoři ÚTHD a ÚCHE, dále byly také 
zaslány na rozbor do laboratoře ALS. V disertační práci jsou uvedeny: 

 Fyzikální parametry. 
 Mineralogické složení. 
 Chemické složení. 
 Měrný povrch. 
 Měrná hmotnost. 
 Pucolánová aktivita. 
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Vyhodnocení etapy: 

ETAPA I. byla zaměřena na výběr vysokoteplotního popílku vhodného pro použití 
ve stěrce pro zateplovací systém. Byl sledován vliv popílku po DeNOx technologii 
na senzorické vlastnosti finální stěrkové hmoty a posouzen zápach amoniaku 
vzhledem k referenčnímu vzorku.  
Pouze u vzorku C (popílek Chvaletice) byl zápach amoniaku zaznamenán. U stěrky 
s popílky Třebovice a Dětmarovice tento zápach zaznamenán nebyl.  
Byl také proveden rozbor popílku v laboratoři ALS, který potvrdil nejnižší obsah 
amoniaku v popílku Dětmarovice a naopak nejvyšší v popílku Chvaletice. 
I přes malý rozdíl ve výsledcích obsahu amoniaku v popílku Chvaletice a Třebovice 
bylo možné pozorovat drobný rozdíl v senzorických vlastnostech jednotlivých 
stěrek. U těchto dvou popílků byla použita selektivní nekatalytická redukce oxidů 
dusíku. Nebylo prokázáno, že by tato metoda vždy znamenala problematický 
popílek, avšak amoniak naměřený u vzorků s metodou SCNR je řádově vyšší než 
u metody SCR. Toto zjištění se shoduje se závěrem, který byl uveden ve výzkumu 
autorů, T. Opravil a kolektiv. [1]. 
Testy vzorků tedy prokázaly, že metoda denitrifikace SCR (selektivní katalytická 
redukce oxidu dusíku) nemá zásadní vliv na použitelnost vysokoteplotního popílku 
Dětmarovice, a to ve smyslu změny senzorických vlastností finální stěrky vlivem 
amoniaku, při použitém množství popílku 20 % v receptuře. Výše uvedené tvrzení 
se neshoduje se závěrem autorky R. Sklenářové, která studovala využitelnost 
popílků z procesu denitrifikace spalin. V závěru výzkumu [2] je uvedeno, že popílky 
z SCR či SNCR nejsou vhodné pro použití do malt a betonů. Je nutno podoktnout, 
že obsah popílku v testovaných vzorcích byl 50 % a více. V rámci tohoto porovnání 
je tedy vhodné spíše uvést, že možnost použití popílku po denitrifikaci spalin závisí 
zejména na použité metodě denitrifikace a také na množství popílku, jak bylo 
dokázáno v této práci. 
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3 ETAPA II. VÝBĚR IZOLANTU Z OBNOVITELNÝCH SUROVIN 

Výběr izolantu proběhl pomocí optimalizace dle vybraných fyzikálně-
mechanických parametrů, ceny a také dopadu na životní prostředí. 

3.1  Schéma optimalizačního procesu 

1. krok: Stanovení variant: formulace cíle rozhodnutí, kterým je výběr optimální 
varianty.  
2. krok: Stanovení kritérií. 
3. krok: Sestavení rozhodovací matice: rozhodovací matice je tvořena variantami 
a kritérii hodnocení. Každé kritérium je označeno max. nebo min. podle toho, jaká 
hodnota je žádoucí a vhodnější. 
4. krok: Výpočet váhy kritérií: pro výpočet váhy byla použita metoda párového 
srovnání. Váhy se stanovují dle počtu vzájemných preferencí mezi dvojicemi 
kritérií. Zjišťuje se, které ze dvou kritérií je důležitější, srovnání se provádí v tzv. 
Fullerově trojúhelníku. [3] 

3.2  Hodnocení jednotlivých izolantů 

Vybrané varianty izolačního materiálu vhodného pro kontaktní zateplovací 
systém byly: 

 EPS 70 F. 
 MW TR10. 
 Korkové desky. 
 Konopné desky. 
 Dřevovláknité desky. 

Hodnocená kritéria byla vybrána na základě důležitosti pro aplikaci v kontaktním 
zateplovacím systému. Velká váha byla přidělena, mimo součinitele tepelné 
vodivosti, zejména vlastnostem, jako byla obnovitelnost suroviny izolantu a jeho 
možnost likvidace po uplynutí životnosti systému. Požární odolnost jednotlivých 
izolantů nebylo nutné zohlednit a to z důvodu, že požadovaná reakce na oheň celého 
systému je uvažována jako B – s1, d0 dle EN 13501-1. Tomuto kritériu vyhoví 
izolant s reakcí na oheň třídy E, což splňují všechny výše uvedené izolanty. 
Hodnocená kritéria jsou uvedena v Tab. 1. 
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Tab. 1: Hodnocená kritéria 

Stanovení kritérií 

1 Součinitel tepelné vodivosti - λ [W·m-1·K-1] 

2 Faktor difúzního odporu - µ [-] 

3 Součinitel prostupu tepla - U [W·m-2·K-1] 

4 Cena [Kč·m-2] 

5 Obnovitelná surovina [ANO; NE] 

6 Finanční náročnost likvidace [Kč] 
 

 Vyhodnocení etapy: 

ETAPA II. byla zaměřena na výběr vhodné varianty izolantu z obnovitelných 
zdrojů. Byly porovnány vlastnosti standardních izolantů, jako např. EPS a MW 
a izolantů vyrobených z obnovitelných zdrojů (korkové desky, konopné desky 
a zejména dřevovláknité desky). Pro výběr byla zvolena metoda optimalizace 
dle vybraných fyzikálně-mechanických parametrů, ceny a také dopadu na životní 
prostředí. Nejlepšího výsledku dosáhly dřevovláknité desky a tento izolant byl 
vybrán pro následné testy nového systému ETICS. Přibližně ve stejné době, kdy 
byly dřevovláknité desky vybrány v této práci jako nejvhodnější varianta, uvedla 
německá firma Sto SE & Co. KGaA na trh kontaktní zateplovací systém s názvem 
StoTherm Wood. Tento systém obsahuje jako izolant také dřevovláknité desky. 
Výsledky v této etapě se shodují se zjištěním firmy Sto, a to je vhodnost vlastností 
tohoto izolantu pro použití v ETICS a jeho značný přínos z ekologického hlediska. 
Firma Sto uvádí, že ekologická bilance CO2 celého systému není jen neutrální, ale 
dokonce negativní. To znamená, že během svého výrobního cyklu více CO2 
spotřebovává, než vytváří. [4] V této práci byl pomocí programu Eco-Bat  (ETAPA 
VI.) porovnán celkový životní cyklus systému a rozdíl mezi standardním a novým 
systémem byl 34 % v tvorbě emisí CO2 v neprospěch standardního systému. 

 

 

 

 

 



15 
 

4 ETAPA III. VÝVOJ STĚRKOVÉ HMOTY S POPÍLKEM 

V disertační práci byly vyhodnoceny jednotlivé parametry zkoušek a podrobně 
popsány rozdíly v dílčích výsledcích. Souhrn výsledků je uveden v Tab. 2. 

Tab. 2: Výsledky fyzikálně-mechanických vlastností referenční stěrky a stěrek s obsahem popílku 

    
REF. S1.1 PT S1.2 PCH S1.3 PD 

Záměsová voda [%] 21 21 21 21 

Konzistence – střásací stolek [mm] 172 170 178 172 

Objemová hmotnost čerstvé směsi  [kg·m-3] 1540 1530 1520 1470 

Objemová hmotnost                   
po 28 dnech 

[kg·m-3] 1400 1390 1370 1400 

Pevnost v tahu za ohybu             
po 28 dnech 

[MPa] 4,0 3,0 3,1 3,2 

Pevnost v tlaku po 28 dnech [MPa] 9,5 7,1 6,9 6,8 

Dynamický modul pružnosti                 
po 28 dnech 

[MPa] 7500 7500 7500 7500 

Přídržnost po 28 dnech                 
– beton 

[MPa] 0,452 0,357 0,325 0,513 

Přídržnost po 28 dnech                 
+ 2 dnech ve vodě – beton 

[MPa] 0,366 0,523 0,503 0,452 

Přídržnost po 28 dnech                 
– EPS 70F 

[MPa] 0,090 0,080 0,085 0,105 

Přídržnost po 28 dnech                 
+ 2 dnech ve vodě – EPS 70F 

[MPa] 0,046 0,042 0,032 0,047 

Nasákavost dle ETAG 004         
po 24 hodinách 

[kg·m-2] 0,200 0,437 0,484 0,311 

Paropropustnost – sd [m] 0,08 0,11 0,12 0,08 

Paropropustnost – μ [-] 16 38 43 24 

Poznámka: PT – popílek Třebovice, PCH – popílek Chvaletice, PD – popílek Dětmarovice 

Vyhodnocení etapy: 

Výzkum v rámci ETAPY III. byl věnován vývoji stěrkové hmoty 
s vysokoteplotními popílky Třebovice, Chvaletice a Dětmarovice. Byl proveden 
soubor testů dle předpisu ETAG, aby bylo ověřeno, že všechny parametry budou 
vyhovovat těmto požadavkům. Z testovaných receptur byl nejlépe hodnocen vzorek 
S1.3 PD s popílkem Dětmarovice. Tento vzorek se svými fyzikálně-mechanickými 
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a senzorickými vlastnostmi nejvíce přiblížil referenčnímu vzorku a v některých 
parametrech ho i překonal. Výsledkem této etapy bylo potvrzení vhodnosti využití 
vysokoteplotního popílku v rámci stěrky pro kontaktní zateplovací systém 
v množství 16 % z celkového složení. 
Přínosem bylo také zvýšení hodnot přídržností k izolantu, při zachování ostatních 
parametrů. Dále bylo dosaženo snížení surovinových nákladů pro dané receptury 
díky nízké ceně popílku a v neposlední řadě byl splněn benefit v podobě spotřeby 
vedlejšího energetického produktu. Pro vývoj stěrky s PCM v ETAPĚ IV. byla 
zvolena receptura S1.3 PD, avšak zejména reologii této receptury bylo nutné v další 
etapě upravit vhodnými aditivy. 

5 ETAPA IV. VÝVOJ STĚRKOVÉ HMOTY S POPÍLKEM A PCM 

Vývoj v této etapě byl rozdělen do tří sérií. Výsledky finálních receptur z 2. 
a 3. série jsou uvedeny v Tab. 3. 

Tab. 3: Výsledky fyzikálně-mechanických vlastností referenční stěrky a stěrek s obsahem popílku a 

PCM z 2. a 3. série. Tučně jsou vyznačeny nevyhovující parametry 

    
REF. S2 P S2 P6D 

S2 
P18D 

S3 P6D 
S3 

P18D 

Záměsová voda [%] 21 21 42,5 42,5 40 42,5 

Konzistence – střásací 
stolek 

[mm] 172 162 189 180 165 172 

Objemová hmotnost 
čerstvé směsi  

[kg·m-3] 1540 1570 1270 1290 1260 1280 

Objemová hmotnost                
po 28 dnech 

[kg·m-3] 1400 1400 970 960 960 970 

Pevnost v tahu za ohybu        
po 28 dnech 

[MPa] 4,0 5,0 1,5 1,5 1,7 2 

Pevnost v tlaku            po 
28 dnech 

[MPa] 9,5 13,0 2,4 2,6 2,7 3,1 

Dynamický modul 
pružnosti                      po 
28 dnech 

[MPa] 7500 9600 860 960 1150 1160 

Přídržnost po 28 dnech             
– beton 

[MPa] 0,452 0,558 0,360 0,314 0,362 0,382 

Přídržnost po 28 dnech             
+ 2 dnech ve vodě         – 
beton 

[MPa] 0,366 0,378 0,210 0,254 0,230 0,216 

Přídržnost po 28 dnech             
– EPS 70F 

[MPa] 0,090 0,100 0,038 0,036 0,080 0,084 

Přídržnost po 28 dnech             
+ 2 dnech ve vodě         – 
EPS 70F 

[MPa] 0,046 0,052 0,020 0,020 0,030 0,032 
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Přídržnost po 28 dnech             
– dřevovlákno 

[MPa] 0,042 0,042 0,040 0,040 0,040 0,040 

Přídržnost po 28 dnech             
+ 2 dnech ve vodě         – 
dřevovlákno 

[MPa] 0,022 0,026 0,026 0,026 0,028 0,028 

Nasákavost dle ETAG 004 
po 24 hodinách 

[kg·m-2] 0,200 0,300 0,630 0,730 0,459 0,421 

Paropropustnost – sd [m] 0,08 0,07 0,12 0,12 0,11 0,11 

Paropropustnost – μ [-] 16 10 17 18 14 16 

 

Vyhodnocení etapy: 

V ETAPĚ IV. byla stěrka s popílkem dále upravena a jako finální receptura 
pro následnou úpravu PCM materiálem byla použita receptura S2P (16 % popílku 
v receptuře).  
ETAPA IV. byla rozdělena do tří sérií. Rozdělení bylo provedeno z důvodu 
testování odlišných PCM produktů. V první sérii se jednalo o PCM Micronal 
DS 5040X a následujících sériích o PCM Nextek 6D a 18D. 
Výsledky zkoušek vzorků s PCM materiálem v 1. sérii ukázaly zejména dva hlavní 
problémy, a to výrazné snížení pevností a značný nárůst nasákavostí takto 
modifikovaných malt. V další části této etapy proto bylo nutné upravit receptury 
navýšením množství portlandského cementu a provést částečnou změnu plniv 
za účelem zlepšení pevnostních charakteristik. Také bylo nezbytné použití 
hydrofobik pro snížení nasákavosti stěrek. 
Dalším problémem, který byl pozorován, mimo výsledky zvolených metod 
testování, byl výskyt mikrotrhlin díky smrštění materiálu při vysychání. Za účelem 
eliminace vzniku mikrotrhlin byla v dalších fázích vývoje aplikována 
polypropylenová vlákna. Díky získaným výsledkům bylo prokázáno, že PCM 
materiál lze po úpravách složení (omezení nasákavosti a tvorby mikrotrhlin) 
ve stěrce pro ETICS použít. 
V 1. sérii byl použit PCM materiál Micronal DS 5040 X, který následně nebyl 
v dalších sériích použit, a to zejména díky vlastnostem vosku určeného 
pro interiérové aplikace. Tyto kapsle byly první průmyslově vyráběné PCM, které 
byly dostupné v ČR. Po navázání spolupráce s firmou Nextek a po konzultaci 
s odborníky z této firmy ohledně využití PCM materiálů do exteriéru (konkrétně 
ETICS), bylo dosaženo závěru, že nejvhodnější variantou pro testy jsou výrobky 
Nextek 6D a Nextek 18D. Tyto produkty byly testovány ve 2. a 3. sérii. 
Ve 2. sérii byla dále upravena stěrka s popílkem Dětmarovice, která měla sledované 
vlastnosti porovnatelné s vlastnostmi stěrky referenční. Popílek přispěl ke zlepšení 
pevnostních charakteristik, a co je nejdůležitější, zvýšil přídržnost, jak k betonu, tak 
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k izolantu z EPS. Nepotvrdily se tak domněnky, že vliv denitrifikace spalin (SCR) 
může mít negativní dopad zejména na morfologii cenosfér popílku a následnou 
tvorbu a propojení s C-S-H fázemi a polymerním filmem, jak je popsáno v článku 
o vlivu SNCR na vlastnosti popílku [5]. Díky tomu byly zachovány kohezní 
vlastnosti a především přídržnosti k podkladu (beton, EPS). Přídržnost 
k alternativnímu izolantu (dřevovláknitým deskám) byla také bezproblémová 
a vzorek S2P měl obdobné výsledky jako ostatní vzorky v následující 2. a 3. sérii. 
Vzorek S2P dosáhl lepších výsledků také z pohledu paropropustnosti stěrky. Jediné 
zhoršení bylo zaznamenáno u nasákavosti, ale rozdíl mezi referenčním vzorkem 
a S2P nebyl výrazný a oba vzorky vyhověly normě. Téměř ve všech ohledech 
vzorek S2P předčil hodnoty referenční malty a lze konstatovat, že popílek z SCR 
technologie může být bez problémů použit do stěrky pro zateplovací systém. 
Receptura S2P byla následně použita pro tvorbu formulací s PCM materiálem. 
2. a 3. série byla dále věnována čistě vývoji stěrky s PCM materiály, konkrétně 
produkty Nextek 6D a Nextek 18D. Souborem testů bylo provedeno ověření 
vlastností u receptur S2 P6D a S2 P18D. Oba vzorky nevyhověly u zkoušek 
přídržností k podkladu z betonu a EPS. Dále nebylo dosaženo uspokojivých 
výsledků u zkoušky nasákavosti. Výsledky byly mimo požadavky normy. Byla 
provedena úprava receptur, a to zejména navýšení množství cementu a disperzního 
prášku. Takto vznikly vzorky 3. série, které již vyhověly všem kladeným 
požadavkům. Stěrka s PCM určená pro vytvoření základní vrstvy ETICS splnila 
veškeré normové požadavky z hlediska možné certifikace.  
Donedávna bylo využití PCM v maltě uvažováno výhradně v interiérových 
aplikacích pro zlepšení tepelné pohody v budovách. Výzkumy o využití PCM 
v exteriéru jsou tedy současné téma. Vhodnost, benefity a účel PCM v ETICS, které 
tato práce uvádí, se shodují se závěry výzkumů malty s obsahem PCM [6, 7]. 
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6 ETAPA V. VÝVOJ ORGANICKÉ OMÍTKY S PCM 

Jako první byly provedeny testy zpracovatelnosti zkoušených receptur. Bylo 
provedeno ruční nanesení a ověření aplikačních vlastností a sledován otevřený čas. 
Následovalo ověření fyzikálně-mechanických parametrů.         

Vyhodnocení etapy: 

ETAPA V. byla věnovaná vývoji organické omítky s obsahem PCM ve dvou 
formách. První PCM s názvem Micronal DS 5040 X (prášek) a Micronal DS 5039 X 
(tekutina). 
V této etapě se dospělo k několika závažným důvodům, proč práce na vývoji této 
omítky nepokračovaly. 
Prvním a zcela zásadním problémem byla požární bezpečnost ETICS. Na požární 
zkušebně PAVUS bylo s odborníky na problematiku požární bezpečnosti ETICS 
diskutováno možné použití PCM materiálu v rámci omítky pro zateplovací systém. 
Vzhledem k velmi vysokému obsahu organických látek navýšenému o dalších 20 % 
díky PCM materiálu by nebylo možné získat obdobnou klasifikaci jako pro 
referenční omítku (potažmo celý systém), a to ani za použití retardérů hoření. 
V konečném důsledku by zhoršená požární klasifikace znamenala možnost využití 
této omítky, potažmo systému, jen na velmi omezené části zateplovaných budov, 
a to zejména jen pro jednopodlažní rodinné domy. Z tohoto pohledu se jeví jako 
nejvhodnější varianta využití PCM pouze ve stěrkové hmotě, na kterou bude 
aplikována standardní omítka, která zajistí přijatelnou požární klasifikaci pro celý 
systém. 
K výše uvedenému problému se přidaly další negativní vlastnosti z hlediska 
zpracovatelnosti a také problémy s finálním povrchem omítky, která obsahovala 
velké množství mikrotrhlin. Pro odstranění trhlin by bylo potřeba rozsáhlého zásahu 
do receptury, který by znamenal značný dopad na ostatní parametry omítky. Výše 
uvedené důvody vedly k zastavení práce na této etapě. Organickou omítku s PCM se 
nepodařilo vyvinout, nicméně omítka s označením Om4 byla použita k testům 
celého souvrství systému pro ověření možných vlastností, ale pro finální nový 
systém byla vybrána omítka standardní. Na základě celkového hodnocení 
ETAPY V. lze konstatovat, že materiál PCM není vhodný pro omítku určenou 
pro zateplovací systém. 
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7 ETAPA VI. POROVNÁNÍ SYSTÉMŮ ETICS 

V této etapě byly porovnány celé systémy. První srovnání bylo věnováno 
nasákavosti a paropropustnosti standardního a nového systému, respektive finálnímu 
souvrství. V druhém porovnání se hodnotily ekologické dopady díky složení 
jednotlivých systémů. 

7.1 Ověření a porovnání vlastností standardního a nového souvrství 

Z hlediska souvrství byly testovány nasákavosti a paropropustnosti, u kterých je 
nutné ověření synergie mezi stěrkou a omítkou a ověření jejich společné hodnoty 
u těchto zkoušek. Výsledky jsou uvedeny v Tab. 4 

Tab. 4: Nasákavost a paropropustnost standardního, nového a kombinovaného systému 

    

Standardní 
souvrství 

Nové      
souvrství 

Kombinované 
souvrství 

    

stěrka REF. 
primer HC-4 

REF. Om 

stěrka S3P 18D 
primer HC-4 

Om4 

stěrka S3P 18D 
primer HC-4 

REF. Om 

Nasákavost dle ETAG 
004 po 24 hodinách 

[kg·m-2] 0,311 0,843 0,488 

Paropropustnost – sd [m] 0,20 0,22 0,24 

7.2 Srovnání systémů pomocí programu Eco-Bat 

V rámci této práce byl program Eco-Bat použit k hodnocení stavebních materiálů, 
konkrétně konstrukce cihlové stěny a systému kontaktního zateplení. Výsledky 
porovnání standardního systému s EPS a nového systému s dřevovláknitými 
deskami viz Graf č. 1 až 4. 

V sekci materiálů byly hodnoceny následující parametry: 

 Výroba materiálů. 

 Výměna materiálů (vzhledem k životnosti jednotlivých komponent). 

 Odstranění materiálů (recyklace).  

Výstupem výpočtu zvoleného softwaru jsou 4 indikátory velikosti 
environmentálních dopadů (environmentální ukazatele) s označením: 

 UBP (sociálně přijatelné zatížení vyjádřené v tzv. eko bodech). 

 CED (hodnota celkové primární energie potřebná k výrobě produktu). 

 NRE (ukazatel vyčerpání neobnovitelných zdrojů, např. fosilní paliva). 

 GWP (globální oteplovací potenciál, který kvantifikuje emise skleník. plynů). 
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Graf č. 1 až 4: Porovnání finálních výpočtů pro standardní a nový systém v rámci 4 

environmentálních ukazatelů 

Vyhodnocení etapy: 

Bylo prokázáno, že nově vyvinuté souvrství vyhoví požadavkům pro základní 
vrstvu kontaktního zateplovacího systému. Výsledné hodnoty paropropustnosti byly 
téměř shodné se standardním systémem. Zhoršení vlastností bylo pozorované 
v rámci testů nasákavosti, kde souvrství s omítkou Om4 mělo nasákavost více než 
dvojnásobnou. Souvrství složené z nové stěrky a standardní omítky již požadovaný 
parametr splnilo. 

Porovnání v ohledu environmentálních charakteristik dopadlo výrazně lépe pro 
nově složený systém. Zde již byly porovnány jen dva systémy, referenční a nově 
vytvořený z nové základní vrstvy s PCM a se standardní omítkou. 
U environmentálního hodnocení dopadu dle bodů (UBP), bylo dosaženo rozdílu 
mezi novým a standardním systémem o cca 11 % ve prospěch systému nového. 
U ostatních ukazatelů je rozdíl mezi systémy více než 30 % ve prospěch 
ekologičtější varianty ETICS. Výsledné hodnoty v rámci tohoto porovnání 
se nemusejí zdát zásadní, ale když si představíme, že v Evropě je ročně zatepleno 
přibližně 250 milionu m2 kontaktním zateplovacím systémem (údaj z roku 2016, 
evropská asociace pro ETICS – EAE), tak výsledná čísla pro úsporu energií či 
omezení emisí CO2 nejsou zanedbatelná. 
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8 ETAPA VII. teplotní chování a studium mikrostruktury 

8.1 Testy materiálů PCM – vliv změny teploty 

Vybrané výsledky získané měřením PCM a stěrek s izolanty jsou uvedeny na 
Obr. 1 v Grafu č. 5.  

     

Obr. 1: Termosnímky plniva a PCM testovaných po dobu 60 minut a při teplotě 12 až -12 °C 

 

Graf č. 5: Vývoj teploty vzorků při okolním prostředí 12 až -12 °C 
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8.2 Testy izolantů se stěrkami – vliv změny teploty 

Vybrané výsledky získané měřením izolantů a stěrek nanesených na izolantech 
termokamerou jsou uvedeny v Obr. 2 a Grafu č. 6. 

  

Obr. 2: Výstup z měření vybraných vzorků stěrek na izolačních materiálech (druhé měření)  

 

Graf č. 6: Porovnání vzorku REF. a S2P na EPS a vzorku S3P 18D s PCM na dřevovláknité desce 

(druhé měření) 

1,1 1,1
0,7 1,1 1,3 1,4 1,5 1,3

2,2

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

T
ep

lo
ta

 [
°C

]

Čas měřeni [hh:mm]

Vývoj teploty stěrek nanesených na izolantu – exteriér 

REF. S2P S3P 6D S3P 18D Teplota prostředí



24 
 

8.3 Testy izolantů se stěrkami – měření termočlánky 

Vybrané výsledky získané měřením izolantů a stěrek nanesených na izolantech jsou 
uvedeny v Grafech č. 7. a 8. 

 

Graf č. 7: Vývoj teploty povrchu ETICS a náchylnost ke kondenzaci, detail z úseku kondenzace 

v následujícím grafu, druhé měření 

 

Graf č. 8: Detail z prvního úseku kondenzace, 2. měření 
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8.4 Studium struktury a mikrostruktury surovin a finálních vzorků 

Pro lepší znalost zkoumaných surovin a výsledných vzorků byly provedeny testy 
mikrostruktury, jak samostatně, tak i v matrici. V níže uvedených odstavcích lze 
nalézt výstup z optického a elektronového rastrovacího mikroskopu a také výstup 
z tomografu. 

8.4.1 Optický mikroskop 

 

Obr. 3: Detail vzorku S3P 18D zvětšení 200x, v lomu. Ve struktuře vzorku je dobře viditelný shluk 
PCM, polymerní vlákna, částice písku a drceného vápence 

8.4.2 Elektronový rastrovací mikroskop 

Pro názornost změny mikrostruktury vzorků bylo provedeno snímkování 
na elektronovém rastrovacím mikroskopu. Pořízené snímky jsou na Obr. 4 a 5. 

   
                  Zvětšení 10 000x                        Zvětšení 10 000x 

Obr. 4: Mikrostruktura vzorku s označením S2P 
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Na snímcích jsou viditelné cenosféry popílku a propojení polymerním filmem, 
na povrchu cenosfér jsou viditelné C-S-H fáze v různém stádiu vývoje.  

                         
                      Zvětšení 2 000x                     Zvětšení 10 000x 

Obr. 5: Částice PCM (vlevo) a mikrostruktura vzorku s označením S1.6 PM (vpravo) 

Na snímcích jsou vidět částice PCM (Micronal DS 5040 X) a jeho zabudování 
do struktury vzorku. Na pravém obrázku je zachyceno propojení PCM polymerním 
filmem a ve spodní části je dobře patrná částice PCM degradovaná vlivem 
snímkování.  

8.4.3 Tomograf 

Byla také využita možnost pozorování celkové struktury vzorků pomocí 
tomografu a to zejména z toho důvodu, že u předešlých testů vzorků byly zjištěny 
shluky PCM. Záměrem bylo ověřit, jaké bylo rozložení PCM v rámci jednotlivých 
vzorků. Byly provedeny vizualizace celých vzorků tvaru válce o průměru 5 cm 
a výšce 6 cm. Bylo potvrzeno, že distribuce PCM byla v rámci celého objemu 
vzorku rovnoměrná. 

      

Obr. 6: Vzorek S2P (vpravo) a S3P 18D (vlevo) a jeho výsledná skladba v řezu 
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Vyhodnocení etapy: 

Poslední ETAPA výzkumu s označením VII. byla zaměřena na sledování 
teplotního chování vzorků a také na studium struktury a mikrostruktury vzorků. 
Teplotní vlastnosti vzorků byly sledovány termokamerou a následně také měřeny 
za pomoci termočlánků. Jako první bylo ověřeno teplotní chování samotných kapslí 
PCM. Testování probíhalo za různých rozsahů teplot a bylo zjištěno, že vzorky PCM 
mají dle předpokladu oproti inertnímu plnivu výbornou schopnost akumulace tepla. 
Vzorky se ochlazovaly více jak o polovinu času déle než standardní plnivo. Taktéž 
byla potvrzena vhodnost použití vzorku s nižším teplotním nastavením aktivace 
vosku. Zajímavou se ukázala také možná kombinace PCM materiálů za účelem 
rozšíření teplotního rozsahu použitých kapslí. 
Dále byly testovány vzorky samotných stěrkových hmot. Byly provedeny testy 
v klimakomoře i přímo v exteriéru s referenčním vzorkem, vzorkem S2P a vzorky 
S3P 6D a 18D. Výsledky prokázaly významný přínos modifikovaných stěrek PCM 
ve smyslu nižší a pozvolné ztráty naakumulovaného tepla.  
Další testy byly provedeny přímo na izolačním výrobku a v tloušťce základní vrstvy 
typické pro základní vrstvu ETICS. Tyto testy také potvrdily schopnost 
modifikovaných vzorků stěrek, v pozitivním slova smyslu, změnit tepelně-
akumulační vlastnosti vzorku, a to jak při ochlazovaní systému, tak při ohřevu 
vlivem slunečního záření. Byla prokázána schopnost moderace teploty povrchu 
ETICS vlivem PCM materiálu.  
V této části etapy bylo také provedeno měření izolantu EPS a dřevovláknitého 
izolantu se záměrem potvrdit předpokládané tepelně-akumulační vlastnosti 
dřevovlákna. Bylo potvrzeno, že ekologická varianta izolantu má tuto výhodu 
a v tomto ohledu vhodným způsobem doplňuje vlastnosti stěrky s PCM. 
Další testování systémů bylo provedeno v klimakomoře za předem definovaných 
podmínek, teplota vzorků byla měřena termočlánky. Záměrem bylo ověřit, jak se 
budou jednotlivé vzorky chovat v oblasti možné kondenzace vodní páry.  
Byly provedeny dva pokusy, kdy u prvního nebyl přínos PCM potvrzen, a to vlivem 
nastavené nízké teploty v začátku testu. Pro druhé měření byly teploty vhodně 
upraveny tak, aby došlo k aktivaci vosku. Výsledky druhé zkoušky ukázaly, že 
teplota stěrky modifikované PCM neklesla na teplotu rosného bodu, jako tomu bylo 
u stěrek bez této úpravy. V této části výzkumu se potvrdily předpoklady z teoretické 
části práce, že PCM může mít vliv na kondenzaci vody na povrchu ETICS. 
Výsledky této etapy se shodují s výstupy výzkumů ohledně vlhkosti a biotického 
napadení ETICS [9, 10, 11, 12]. Uvedené výzkumy potvrzují, že teplotní setrvačnost 
ETICS má zásadní vliv na tvorbu vlhkosti na povrchu fasády a s tím spojenou 
tvorbu podmínek pro vznik biotického napadení. 
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Následující částí této etapy byla studie mikrostruktury jednotlivých vzorků 
za pomocí optického mikroskopu, elektronového rastrovacího mikroskopu a také 
tomografu. Zde byly sledovány rozdíly mezi referenčním vzorkem, vzorkem S2P 
a zejména vzorkem s PCM (S3P 18D).  
V poslední části této etapy bylo provedeno porovnání výsledku diferenční termické 
analýzy a diferenční snímací kalorimetrie.  
V posledním bodě práce byla pro názornost porovnána surovinová náročnost 
receptur stěrkových hmot z ekonomického hlediska. 

E. ZÁVĚR 

Problematika zateplovacích systémů je již široce známá a setkáváme se s ní téměř 
každý den, protože mnoho staveb v našem okolí je opatřeno právě tímto stavebním 
řešením. Přínos ETICS z hlediska úspory energie pro vytápění či chlazení je dobře 
měřitelný a díky této technologii se ušetřilo mnoho energie, finančních prostředků 
a došlo také k významné úspoře emisí CO2. Nové požadavky praxe a uživatelů 
ETICS vedly k myšlence další možné úspory díky této technologii, a to zejména 
složením jednotlivých komponent a skladbou celého systému, který zohledňuje 
ekologické aspekty. 
Výzkum byl zaměřen na 3 základní složky ETICS. Jednalo se o stěrkovou hmotu, 
izolant a finální povrchovou úpravu. Pozornost byla zaměřena na využití vedlejšího 
energetického produktu (popílku z procesu denitrifikace spalin), výběr izolantu 
z obnovitelných zdrojů a dále na možnost využití materiálů s fázovou přeměnou 
(PCM). Dílčí etapy disertační práce na sebe navzájem navazovaly tak, aby jednotlivé 
výsledky etap v závěru umožnily sestavit nový ekologicky šetrný ETICS a tento 
systém mohl být porovnán se systémem standardním. Záměrem také bylo, aby 
výsledný ETICS bylo možné použít v praxi bez významných zásahů do celé 
technologie a byl proveditelný obdobně jako klasické zateplovací systémy. 
Popílek a nový progresivní materiál PCM byl úspěšně použit v základní vrstvě 
ETICS a provedenými experimenty se podařilo prokázat, že aplikace PCM materiálu 
má zásadní vliv na tepelně-akumulační vlastnosti celého systému. Dále bylo 
zjištěno, že využití PCM ve finální omítce se neosvědčilo a ve vývoji nebylo dále 
pokračováno. Nový systém je tak složen z dřevovláknitého izolantu, nově vyvinuté 
stěrkové hmoty s výztužnou tkaninou a ze standardního mezinátěru (primeru) 
a standardní organické omítky. Upravená skladba systému vykazuje potřebné 
parametry a výsledky, kterých jsme chtěli výzkumem dosáhnout a které byly 
stanoveny v cíli této práce. 
Nově vyvinutá stěrková hmota a nový systém plní veškeré technické požadavky 
norem a předpisů pro zateplovací systémy. Výstupy jsou doloženy širokou škálou 
potřebných testů a víceméně nic nebrání možné certifikaci. 
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Pořadí a cíle jednotlivých etap byly dodrženy a veškeré etapy byly postupně 
vyhodnoceny. V závěru celé práce byly také podrobně vyhodnoceny všechny 
dosažené výsledky z hlediska technického, environmentálního a také ekonomického. 

F. PŘÍNOS PRO ROZVOJ VĚDECKÉHO OBORU A PRAXI 

Přínos této práce pro vědní obor je v ověření využití vysokoteplotního popílku 
z procesu denitrifikace spalin a zejména pak v ověření využití materiálů s fázovou 
přeměnou v zateplovacím systému.  
Bylo provedeno posouzení vlivu DeNOx technologie na možnost použití tohoto 
vedlejšího energetického produktu ve stěrce pro zateplovací systém. Téma využití 
popílků z procesu denitrifikace spalin bylo v posledních několika letech často řešeno 
v odborných kruzích a dodnes vyvolává diskuzi. Provedenými experimenty bylo 
ověřeno, že popílek po denitrifikaci spalin (metodou SCR) je možné použít ve stěrce 
pro kontaktní zateplovací systém bez omezení a také bez nežádoucích senzorických 
vlastností způsobených amoniakem. Také nebyl zaznamenán negativní vliv popílku 
po denitrifikaci spalin na účinnost použité polymerní přísady a tvorbu polymerního 
filmu v polymercementové matrici. 
Dominantním přínosem této práce byl výzkum materiálů s fázovou přeměnou 
a jejich vlivu na části systému ETICS a také na celý systém jako takový. Bylo 
prokázáno, že nově sestavený ETICS dosahuje zlepšení parametrů v oblasti tepelně-
akumulačních vlastností oproti standardnímu systému. Tento přínos znamená 
zejména omezení tvorby vlhkosti na povrchu ETICS a s tím spojeného biotického 
napadení. Díky tomu může být např. omezeno dávkování biocidních látek 
využívaných k ochraně před biotickým napadením fasád, což je v současné době 
velmi citlivé téma v rámci stavebních výrobků. Dále také dochází k redukci 
termodynamického namáhání celého systému vlivem teplotních účinků vnějšího 
prostředí, zejména slunečního záření, což má za následek možnost volby širší 
barevné škály finální vrstvy ETICS. 
Na základě provedených zkoušek byla vyvinuta nová stěrková hmota a následně 
sestaven nový ETICS (včetně výběru ekologické varianty izolantu), který plně 
odpovídá požadovaným normám a předpisům. V této práci byla tedy splněna 
podmínka jak základního, tak i aplikovaného výzkumu.  
Dle dosažených informací získaných při zpracování rešerše a také od výrobce PCM 
se jedná o jedinečný výzkum týkající se použití PCM materiálů v exteriéru, 
a zejména pak v kontaktním zateplovacím systému. 
Výsledky výzkumu jsou přínosem pro celý obor zabývající se kontaktním 
zateplením, v mnoha směrech jsou unikátní a mohou přesahovat i do jiných 
stavebních výrobků či řešení. 
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O unikátnosti využití PCM v ETICS hovoří zájem odborné veřejnosti o poslední 
publikovaný článek. Autor byl kontaktován výzkumníky z Anglie, ČR, Německa 
a Řecka. Na základě tohoto článku obdržel čestné členství v London Journal of 
Engineering Research (LJER) a nabídku spolupráce v další publikaci výsledků. 
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I. ABSTRACT 

The work is focused on the development of an environmentally friendly external 
thermal insulation composite system in terms of product composition and 
composition of the whole system. The intention is to develop an alternative to 
standard external thermal insulation composite systems. Undoubtedly, standard 
systems have a contribution to energy savings (primary role), but their actual 
production and composition is also a burden on the environment. The research is 
focused on the development of adhesive and leveling substance and plaster using 
progressive material with phase transformation and energy by-product (fly ash). 
Furthermore, it is focused on the selection of insulation from renewable sources. 
Therefore, there is paid attention to the overall composition of the thermal insulation 
system in order to achieve the most effective impact with respect to the 
environment. The goal is to achieve secondary energy and resource savings due to 
the composition of components and also the composition of the entire system. 


