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ABSTRAKT 

 

Diplomová práce se zabývá studiem progresivních termoreflexních fóliových izolací a 

vymezuje jejich tepelně izolační vlastnosti. V práci je definován transportní mechanismus 

tepelné energie ve struktuře termoreflexních izolací, jejich fyzikální vlastnosti, zejména 

tepelný odpor, který je porovnáván s konvenčními tepelnými izolanty, dostupnými  

na českém trhu. Dále je v práci vymezeno využití termoreflexních izolací v oblasti 

nízkoenergetických a pasivních domů a optimální způsob jejich zabudování do stavby. 

Praktická část je zaměřena na zhotovení měřící skříně HOT BOX dle platné normy  

ke stanovení hodnot tepelných odporů pro dané vzorky termoreflexních izolací. Dále bylo 

provedeno proměření odrazivosti vzorků hliníkových fólií, které tvoří nedílnou součást 

strukturního uspořádání termoreflexních fóliových izolací. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 

Referenční budova, pasivní budovy, nízkoenergetické budovy, tepelné izolace, šíření 

tepla, součinitel tepelné vodivosti, tepelný odpor, termoreflexní fóliové izolace, emisivita, 

reflektance, fyzikální vlastnosti, Hot Box. 

 

ABSTRACT 

 

Presented work deals with the study progressive heat-reflecting foil thermal insulating 

materials and defines their thermal insulation properties. The work describes a transport 

mechanism of thermal energy in the structure of heat-reflecting materials, their physical 

properties, especially heat resistance, compared to the conventional thermal insulating 

materials available on Czech market. The main applications ways and installation methods of 

these materials (especially in low-energy and passive buildings) are also shown. The practical 

part is focused on asembling the measuring device HOT BOX in accordance with the valid 

standards, to determine the heat resistance of heat-reflecting materials. In next step  

the measurement of reflection of aluminum foils (an integral part of the structural 

arrangement heat-reflecting foil insulations) was performed. 

 

 



 

 

KEYWORDS 

 

Reference building, passive buildings, low-energy buildings, thermal insulation, heat 

transfer, thermal conductivity, heat resistance, heat-reflecting foil insulation, emissivity, 

reflectance, physical properties, Hot Box. 

 

  



 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE VŠKP  

  

Bc. Karolína Rauchfussová. Studium užitných vlastností tepelně-reflexních izolací  

pro stavebnictví. Brno, 2017. 79 s., 79 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické 

v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce prof. 

RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc. 

  



 

 

 

PROHLÁŠENÍ  

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a že jsem uvedla všechny použité 

informační zdroje.  

V Brně dne 8. 1. 2017  

   Bc. Karolína Rauchfussová 
autor práce  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

V první řadě bych chtěla poděkovat celé mé rodině a přítelovi, kteří mi byli po celou 

dobu studia velkou oporou, a díky kterým, mohla vzniknout tato diplomová práce. Také bych 

chtěla poděkovat vedoucímu práce, panu prof. RNDr. Ing. Stanislavu Šťastníkovi, CSc., a 

dále Ing. Pavlu Břicháčkovi za odborné vedení, užitečné rady a připomínky, které mi velmi 

pomohly při zpracovávání této diplomové práce. V neposlední řadě patří mé díky Ing. Darku 

Skříčkovi, za sponzorskou podporu a poskytnuté vzorky termoreflexních fóliových izolací. 



9 

 

Obsah 

Obsah                   9 

A. Úvod                11 

B. Teoretická část               12 

     1. Legislativa – energetická náročnost budov           12 

     1.1. Tepelně technické normy             13 

     1.2. Hodnocení energetické náročnosti budov (ENB)          13 

1.2.1. Metody výpočtu energetické náročnosti budov         13 

 1.2.2. Ukazatele energetické náročnosti budovy          13 

 1.2.3. Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)         15 

1.2.4. Energetický štítek obálky budovy (EŠOB)          15 

     1.3. Rozdělení budov dle potřeby tepla na vytápění          16 

 1.3.1. Pasivní domy              16 

 1.3.2. Domy s téměř nulovou spotřebou energie          16 

     2. Tepelné izolace               17 

     2.1. Materiálové rozdělení tepelných izolantů            17 

     2.2. Srovnání vybraných druhů tepelných izolací dle součinitele tepelné vodivosti      17 

     2.3. Metody pro určení tepelně izolačních vlastností izolantů         18 

     2.4. Metody měření součinitele tepelné vodivosti λ          18 

 2.4.1. Metoda měřidla tepelného toku           19 

 2.4.2. Metoda chráněné teplé desky            20 

 2.4.3. Metoda topného drátu             21 

 2.4.4. Metoda plošné sondy             22 

     3. Tepelně izolační termoreflexní fóliové izolace          23 

     3.1. Emisivita                    24 

     3.2. Reflektance                    24 

     3.3. Technické parametry termoreflexních izolací          25 

 3.3.1. Elektromagnetický smog            25 

     3.4. Materiálový koncept termoreflexních izolací          26 

     3.5. Uspořádání jednotlivých vrstev termoreflexních izolací         27 

     3.6. Obecné způsoby šíření tepla v tepelně izolačních materiálech        28 

 3.6.1. Vedení tepla – kondukce            28 

 3.6.2. Proudění tepla – konvekce            29 



10 

 

 3.6.3. Sálání tepla – radiace             30 

     3.7. Šíření tepla ve struktuře termoreflexních izolací          31 

C. Praktická část               34 

     4. Cíl práce                          34 

     5. Metody užívané k určení tepelně izolačních vlastností termoreflexních izolací       34 

     5.1. Hot Box – EN ISO 8990             34 

5.1.1. Návrh, uspořádání a sestavení vlastní měřící skříně Hot Box       35 

 5.1.2. Kalibrace teplotních čidel PT 1000           40 

     5.2. Vzorky termoreflexních fóliových izolací                      41 

     5.3. Měření tepelného odporu vzorků termoreflexních izolací                    47 

 5.3.1. Postup měření                         47 

 5.3.2. Orientace uložení vzorků izolací v měřící skříni Hot Box                   49 

 5.3.3. Odvození vzorce pro výpočet tepelného odporu                    52 

 5.3.4. Tepelný odpor proměřených vzorků izolací                     54 

5.3.5. Diskuze výsledků naměřených tepelných odporů         57 

      5.4. Stanovení reflektance hliníkových fólií proměřených vzorků izolací       58 

 5.4.1. Porovnání naměřených hodnot reflektance          61 

5.4.2. Diskuze výsledků naměřených reflektancí          62 

      6. Možnosti využití termoreflexních fóliových izolací         64 

      6.1. Zateplení obvodové konstrukce            65 

6.1.1. Výpočet součinitele prostupu tepla U pro naměřené hodnoty RT          66 

      6.2. Zateplení stropní konstrukce             68 

      6.3. Zateplení střešní konstrukce             68 

      6.4. Zateplení podlahové konstrukce s vytápěním          71 

      7. Závěr                73 

      Seznam použitých zdrojů              75 

      Seznam použitých zkratek a symbolů            78 

      Seznam tabulek               79 

      Seznam grafů               79 

 

 

 

 

 



11 

 

A. Úvod 

Ceny energií v posledních letech rostou čím dál rychlejším tempem a výhled  

do dalších let nevypadá o nic lépe. Z tohoto důvodu se setkáváme stále častěji s výměnou 

starých oken s jedním sklem za moderní dřevěná či plastová okna s trojskly nebo se 

zateplováním obvodových stěn starších domů pomocí různých druhů tepelných izolací a  

s dalšími záchrannými kroky, jak ušetřit peníze. Mnoho lidí si neuvědomuje, že tímto krokem 

ušetří nejen své úspory, ale také ušetří naši planetu Zemi před působením velmi nebezpečného 

oxidu uhličitého CO2, který je v současnosti velmi diskutovatelným problémem. Plánem EU 

je do roku 2030 snížit produkci CO2 o 40 %, i proto Evropská unie zareagovala směrnicí 

evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov, poukazující  

na povinnost od roku 2020 stavět domy, které budou mít spotřebu energie blízkou nule [1]. 

Jedná se o pasivní domy a v budoucnosti i domy se spotřebou energie rovnou nule. 

Podmínkou pro tyto stavby je součinitel prostupu tepla obvodových stěn nižší než  

U = 0,15 W∙m
-2

∙K
-1

. Pokud si důkladně prostudujeme náš trh s materiály pro výstavbu 

obvodových stěn, najdeme pouze několik výjimek, které se této hodnotě přibližují nebo ji 

splňují, avšak cena těchto materiálů je podstatně vyšší. A právě v tento moment přichází  

na scénu výrobci tepelných izolantů. 

Typů tepelných izolací je celá řada, ať už to jsou přírodní materiály na bázi ovčí vlny, 

technického konopí či dřevité vlny, polystyrenové a polyuretanové izolace, pěnové sklo, 

minerální vlna, či novější druhy tepelných izolací jako je např. aerogelová, vakuová a 

termoreflexní. Výrobci spolu vedou boj o co nejnižší součinitel tepelné vodivosti  

λ [W∙m
-1

∙K
-1

], což je základní hodnotící faktor tepelných izolací. Rovněž se snaží dosáhnout 

co nejnižší tloušťky tepelné izolace, aniž by se zhoršily jiné vlastnosti. Toho se snaží docílit  

i výrobci termoreflexních bublinkových izolací, které jsou předmětem této práce. 

Termoreflexní izolace se pomalu začínají dostávat do podvědomí zákazníků, ačkoliv  

s poptávkou po polystyrenových izolacích nebo po minerální vlně se prozatím nemohou 

srovnávat. Termoreflexní izolace rozdělují společnost na dvě skupiny. Tou první jsou ti, kteří 

těmto izolacím nevěří a jsou skeptičtí k vlastnostem udávajícími výrobci. Na straně druhé jsou 

lidé, kteří věří, že termoreflexní izolace jsou hudbou budoucnosti. 

Rozporuplné názory na termoreflexní izolace mne dovedly k napsání této práce, která 

ověřuje jejich tepelně izolační vlastnosti, dle tepelného odporu R. Pro jeho normové určení 

bylo nutné vyrobit měřící skříň Hot Box, ve které byly všechny vzorky proměřeny. Věřím, že 

výsledky tohoto měření vnesou o trochu více světla do problematiky termoreflexních izolací. 
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B. Teoretická část 

1. Legislativa energetické náročnosti budov 

 Snaha Evropské Unie o snížení spotřeby energie v různých oblastech, je stále vyšší. 

Bylo prokázáno, že v EU činí spotřeba energie okolo 40 % pouze na provoz budov. Tento fakt 

evropská legislativa z 1. července 2010 nenechala bez povšimnutí a zareagovala vydáním 

směrnice od roku 2020 stavět na území EU pouze domy, které budou vykazovat minimální 

spotřebu energie na svůj provoz, tedy na vytápění, ohřev vody atd. Jsou tím míněny pasivní 

domy a budovy se spotřebou energie blízkou nule. Evropská legislativa se samozřejmě 

promítla i do českých zákonů. Od 1. 1. 2013 je účinná změna zákona č. 406/2000 Sb.  

o hospodaření s energií ve smyslu změnového znění pod č. 318/2012 Sb. Touto změnou byly 

pozměněny a více specifikovány požadavky na hospodaření s energií [2]. 

 Soubor prováděcích vyhlášek, které byly k zákonu vydány, podrobně popisují a 

upřesňují jednotlivé oblasti tohoto zákona a deklarují způsob jejich provedení. Jedná se  

o následující soubor vyhlášek: 

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

č. 148/2007 Sb.), 

 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., vyšlo ve sbírce zákonů 318/2012 Sb. Vyhláška č. 

78/2013 Sb., jejíž účinnost je přiřazena k 1. 4. 2013 a je prováděcí vyhláškou k §7 zákona 

406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů [3]. Vyhláška č. 78/2013 Sb. stanovuje [4]:  

 nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové 

budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší změny dokončených budov 

s téměř nulovou spotřebou energie, 

 metodu výpočtu energetické náročnosti budovy, 

 vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních 

systémů dodávek energie, 

 vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy, 

 vzor a obsah průkazu energetické náročnosti a způsob jeho zpracování, 

 umístění průkazu v budově. 
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1.1. Tepelně technické normy 

 V České republice platí tyto základní normy [5]: 

 ČSN 73 0540 – 1: Tepelná ochrana budov. Termíny a definice, 

 ČSN 73 0540 – 2: Tepelná ochrana budov. Požadavky (změna z 1. 11. 2011), 

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

 ČSN 73 0540 – 4: Tepelná ochrana budov. Výpočtové metody. 

 

1.2. Hodnocení energetické náročnosti budov (ENB) 

 Zákon č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů definuje způsob zpracování a 

hodnocení energetické náročnosti budov. Dle vyhlášky 78/2013 Sb. se princip hodnocení 

ENB z hlediska jeho vypracování liší od předchozího řešení. Byl navržen postup ve smyslu 

ČSN EN 15 217 Energetická náročnost budov pro stanovení referenční hodnoty minimálního 

požadavku na energetickou náročnost. Starý postup udával referenční hodnoty tabulkou, ale to 

se po revizi vyhlášky mění, a je navržen nový postup – metodou „referenční budovy“ dle 

normy ČSN EN 15 217 [3]. Tato norma přesně definuje základní způsoby, jak lze vyjádřit a 

vypočítat ENB, která je vyjádřena dle globálního indikátoru. Členské státy EU mají možnost 

si vybrat ze 4 možností svůj globální indikátor, podle kterého budou hodnotit. Jedná se  

o emise CO2, dodanou energii, primární energii a celkové náklady na energii. Česká republika 

si zvolila dodanou energii, tedy ENB se v ČR udává jako množství dodané energie. Jde  

o celkovou vypočítanou roční dodanou energii udávanou v [GJ] a potřebnou na vytápění, 

chlazení, větrání, přípravu teplé vody, osvětlení a klimatizaci [6].  

 

1.2.1. Metody výpočtu energetické náročnosti budov 

 ENB lze stanovit pomocí metodik, které jsou v souladu s platnými právními předpisy 

ČR. Hodnocení energetické náročnosti lze provést ručně nebo za pomoci mnoha různých 

softwarů jako je například program PENB nebo Energie. Mezi metody výpočtu ENB patří: 

 bilanční hodnocení (zákon č. 406/2000 Sb., vyhláška č. 78/2013 Sb.), 

 podrobný výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení dle ČSN EN ISO 13 790, 

 spotřeba tepla – denostupňová metoda (denostupně v lokalitách ČR). 

 

1.2.2. Ukazatele energetické náročnosti budovy 

Ukazatele pro stanovení ENB a referenční budovy jsou:  
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1. 
Výpočet 

ukazatelů 

energetické 

náročnosti 

2. 
Výpočet 

ukazatelů 

energetické 

náročnosti 

Hodnocená 

budova 

Referenční 

budova 

 celková primární energie (která neprošla žádným procesem přeměny; celková primární 

energie je součtem obnovitelné a neobnovitelné primární energie), 

 neobnovitelná primární energie za rok, 

 celková dodaná energie za rok, 

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

vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok, 

 průměrný součinitel prostupu tepla, 

 součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici, 

 účinnost technických systémů. 

 

Stanovení hodnot ukazatelů ENB a referenční budovy se provádí výpočtem na základě 

dokumentace [4]. Pro samotný výpočet těchto ukazatelů referenční budovy slouží hodnoty 

parametrů posuzované budovy, stavebních prvků, konstrukcí a technických systémů budovy, 

které spadají do parametrů typického užívání budovy dle přílohy č. 1 vyhlášky 78/2013 Sb. 

Postup pro vyjádření referenční hodnoty minimálního požadavku na ENB je navržen dle ČSN 

EN 15  217 Energetická náročnost budov – Metody pro vyjádření energetické náročnosti a  

pro energetickou certifikaci budov. Referenční budova se skládá z referenčních parametrů, 

které identifikují systémové řešení vedoucí k nižší spotřebě energie. Referenční budovou se 

rozumí budova téhož druhu výpočtově definovaná, která má stejný geometrický tvar, velikost, 

orientaci ke světovým stranám, uspořádání interiéru a se stejnými klimatickými podmínkami 

jako sledovaná budova, jedinou změnou jsou referenční hodnoty vlastností objektu, 

konstrukcí a technických systémů. Bilanční hodnocení ENB je provedeno dle intervalové 

výpočtové metody s minimální délkou cyklu jeden měsíc na zónovém modelu budovy. 

Přičemž pro výpočty budov 

s nízkou spotřebou tepla lze 

uvažovat přesnější výpočet  

s jednodušším hodinovým 

krokem potřeby energie [3], 

[7]. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 1.0 Porovnání ukazatelů ENB, princip hodnocení. 

S referenčními  
parametry 

< 

> 

 

= 
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Za celkovou energeticky vztaženou plochu se podle nové vyhlášky uvažuje vnější 

půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným interiérovým prostředím v celém objektu a 

je vymezena vnějším povrchem konstrukce obálky budovy [8]. 

                          Dříve       V současnosti 
 

 

 

Obr. 1.1 Způsob určování celkové energeticky vztažné plochy. 

  

1.2.3. Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) 

PENB zohledňuje všechny energie, které jsou spotřebovány při běžném provozu 

sledované budovy, a podle toho je budova zařazena do odpovídající třídy energetické 

náročnosti. Zavedení energetického štítku pro Českou republiku se datuje k 1. 1. 2009 a je 

povinný pro všechny objekty, které jsou nově postavené nebo pro rekonstruované budovy 

větších rozměrů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. Energetický štítek obálky budovy (EŠOB) 

 Na rozdíl od PENB posuzuje pouze tepelně izolační kvalitu obálky budovy dle 

průměrného součinitele prostupu tepla Uem [W∙m
-2

∙K
-1

]. Nezohledňuje to, kde budova stojí, 

orientaci ke světovým stranám, způsob vytápění, vlivy působící uvnitř budovy a jiné. PENB a 

EŠOB tedy nelze jednoduše srovnávat mezi sebou, ale dá se říci, že PENB je komplexnější 

metoda. EŠOB není povinné dokládat ke stavební dokumentaci, ale často bývá požadován [6].  

 

  

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

Mimořádně úsporná 

Úsporná 

Vyhovující 

Nevyhovující 

Nehospodárná 

Velmi nehospodárná 

Mimořádně nehospodárná 

  

Obr. 1.2 Klasifikační třídy energetické náročnosti budov a jejich značení [9]. 
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1.3. Rozdělení budov dle potřeby tepla na vytápění 

Údaj o potřebě tepla na vytápění řadí budovy do těchto kategorií: 

Tab. 1 Kategorizace budov [10]. 

Typ Charakteristika 
Potřeba tepla na vytápění 

[kWh∙m
-2

∙a
-1

] 

Domy  

70. – 80. léta 

Zastaralé otopné soustavy, zdroj tepla velkým 

zdrojem emisí, větrání okny 
> 200 

Současná 

novostavba 

Vytápění pomocí plynového kotle, větrání 

okny, konstrukce na úrovni požadavků normy 
80 ÷ 140 

Nízkoenergetický 

dům 

Využití obnovitelných zdrojů, dobře zateplené 

konstrukce, řízené větrání 
˂ 50 

Pasivní dům 
Řízené větrání s rekuperací, velmi těsné 

konstrukce, vynikající zateplení 
˂ 15 

Nulový dům 
Parametry min. na úrovni pasivních domů, 

velká plocha fotovoltaických panelů 
˂ 5 

 

 1.3.1. Pasivní domy 

 Pro pasivní objekty je charakteristickým rysem minimální potřeba energie na dosažení 

požadovaného stavu vnitřního prostředí, která musí být ≤ 15 kWh∙m
-2

∙a
-1

 a stejně tak 

minimální potřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů na provoz budovy vhodným 

stavebním řešením. Dle ČSN EN ISO 13 790 se stanoví hodnoty potřeby tepla na vytápění, 

současně za využití vstupních údajů podle TNI 73 0329 a TNI 73 0330 a dodaná energie  

na ochlazení se určí pomocí ČSN EN ISO 13 790. Hlavním úkolem při návrhu pasivního 

domu je minimalizovat tepelné ztráty a maximalizovat solární tepelné zisky [11], [12].  

 

 1.3.2. Domy s téměř nulovou spotřebou energie 

 Jak už bylo uvedeno výše, od roku 2020 by měly být všechny nové budovy stavěny 

s téměř nulovou spotřebou energie, čímž se rozumí budova, jejíž energetická náročnost je 

velmi nízká. Toho by se mělo dosáhnout využitím obnovitelných zdrojů v co největší míře, 

včetně energií z obnovitelných zdrojů vyráběných v místě umístění budovy, popřípadě v jejím 

okolí. Za energeticky nulové budovy se považují takové, které mají požadovanou hodnotu 

průměrného součinitele prostupu tepla menší nebo rovnou 0,25 W∙m
-2

∙K
-1

 pro rodinné domy a 

0,35 W∙m
-2

∙K
-1

 pro bytové domy. Doporučená hodnota měrné potřeby tepla na vytápění je  

pro rodinné domy ≤ 20 kWh∙m
-2

∙a
-1

 a ≤ 15 kWh∙m
-2

∙a
-1

 pro bytové domy. Výhledem  

do budoucnosti jsou energeticky nezávislé budovy, které nepotřebují žádné dodávky energie 

ze zdrojů mimo daný objekt [13]. 
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2. Tepelné izolace 

 Zájem o tepelné izolace v posledních letech prudce stoupá a ty se tak stávají nedílnou 

součástí mnoha budov. Jejich funkce je jasná, tedy snížit náklady na vytápění, které jsou rok 

od roku vyšší, díky stálému nárůstu cen energií. Na tuto skutečnost rychle zareagovali  

i výrobci tepelných izolací, kteří se snaží vytvářet stále nové druhy izolantů nebo zdokonalují 

již osvědčené typy tepelných izolací. Na českém trhu lze pořídit od klasických 

polystyrénových izolací, přes minerální či organické materiály, až po novodobé, jako jsou 

kalciumsilikáty, vakuové nebo termoreflexní bublinkové tepelné izolace. Ať už jsou izolanty 

vyrobeny z čehokoliv, jejich smysl je stejný, udržet teplo v objektu v chladných zimních 

měsících a zároveň zamezit přehřívání vnitřních částí objektu v teplých letních měsících. 

 

2.1. Materiálové rozdělení tepelných izolantů 

Tepelné izolanty lze rozdělit dle materiálu do šesti základních skupin [14]: 

 pěnoplastické látky (pěnové polystyreny, extrudované polystyreny, pěnové 

polyuretany, pěnové polyetylény, pěněné pryskyřice a pěněné PVC), 

 vláknité materiály (skleněná, minerální, syntetická vlákna), 

 pěněné silikáty (pěnové sklo), 

 minerální materiály (expandovaný perlit a vermikulit, strusková pemza a keramzit), 

 organické materiály (materiály na bázi dřeva, přírodních vláken, celulózových vláken, 

izolace na bázi ovčí vlny), 

 materiály nové generace (kalciumsilikáty, vakuové izolace, termoreflexní fóliové 

izolace). 

 

2.2. Srovnání vybraných druhů tepelných izolací dle součinitele tepelné vodivosti 

Tepelné izolanty jsou charakterizovány dle hodnot součinitele tepelné vodivosti: 

Tab. 2 Srovnání tepelných izolací dle součinitele tepelné vodivosti λ [15]. 

Typ izolace λ [W∙m
-1

∙K
-1

] 

Termoreflexní fóliová 0,003 

Vakuová 0,008 

PUR 0,024 

XPS 0,029 

Minerální vlna 0,032 

EPS 0,035 

Desky na bázi konopí 0,040 
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2.3. Metody pro určení tepelně izolačních vlastností izolantů 

Tepelně izolační vlastnosti materiálů jsou popsány českými tepelně technickými 

normami, které jsou uvedeny výše v kapitole 1.1. 

 

Tyto normy rozdělují tepelně fyzikální veličiny do třech typů dle [16]: 

 Normové hodnoty – stanoveny normalizovaným postupem, 

 Charakteristické hodnoty – statisticky zpracované podle naměřených hodnot, 

 Návrhové hodnoty – stanoveny normovým výpočtem. 

 

Základní tepelně izolační vlastností všech typů tepelných izolací je součinitel tepelné 

vodivosti λ [W∙m
-1

∙K
-1

], která definuje množství tepla, jež projde 1 m
2
 materiálu o tloušťce  

1 m, při rozdílu teplot vnitřní a vnější plochy 1 K. Čím nižších hodnot dosahuje, tím lépe 

materiál zabrání průniku tepla. Tato hodnota je ovlivněna mnoha faktory, jako je teplota, 

objemová hmotnost, chemické složení, pórovitost a zejména vlhkost. Dále můžeme  

pro hodnocení tepelných izolací využít například objemovou a teplotní délkovou roztažnost 

nebo měrnou tepelnou kapacitu materiálu. Stěžejní charakteristikou izolací je součinitel 

tepelné vodivosti, proto budou dále popsány metody na stanovení právě této veličiny 

popisující jakost tepelně izolačních materiálů. 

 

2.4. Metody měření součinitele tepelné vodivosti λ 

 Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR) v dokumentu 

prohlášení o vlastnostech je povinností všech výrobců tepelných izolací, předložit 

deklarovanou hodnotu součinitele tepelné vodivosti λ, jakožto rozhodující charakteristiku  

pro tento typ výrobků. 

 

Metody měření součinitele tepelné vodivosti se dělí na: 

 Přímé, 

 Nepřímé. 

 

Metody sloužící k vyjádření hodnoty součinitele tepelné vodivosti jsou založené  

na znalostech rozložení teplotního pole pro daný měřený výrobek. Nepřímé metody pracují  

na principu proměření rozdílné fyzikální veličiny, na jejímž základě se λ odvodí. Dle způsobu 

vytvoření teplotního pole se dělí na: 
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 Stacionární,  

 Nestacionární. 

 

Metody prováděné dle stacionárních postupů jsou časově náročné z hlediska docílení 

ustáleného teplotního stavu, ale na druhou stranu jsou snadno kontrolovatelné, elementárnější 

a mají větší důvěryhodnost. Do této skupiny se řadí např. metoda desky, která se dále 

rozděluje na metodu měřidla tepelného toku a metodu chráněné teplé desky. Další variantou 

stacionárních metod je metoda koule nebo válce. Naopak do nestacionárních metod řadíme 

např. metodu horkého drátu (Hot Wire Method), nestacionárního tepelného toku, plošné 

sondy nebo zábleskovou metodu (Laser Flash Method). U těchto metod hrozí riziko 

redistribuce vlhkosti, pokud by měřený vzorek obsahoval určitou vlhkost, což má za následek 

změnu součinitele tepelné vodivosti daného materiálu [16]. 

 

Postupy pro získání výsledné hodnoty λ, se dále dělí dle: 

 Tvaru zdroje – objemové, bodové, plošné, liniové (kruhové či přímkové), popř. 

kombinované, 

 Tvaru měřeného vzorku – daného geometrického tvaru (válec, koule, deska) nebo 

neurčitého tvaru, 

 Příkonu zdroje z hlediska časového průběhu.  

 

2.4.1. Metoda měřidla tepelného toku 

Tato metoda spadá pod normu ČSN 72 7012-3: Stanovení součinitele tepelné vodivosti 

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

zařízení se dělí na jednovzorková, a to symetrická nebo asymetrická, či dvojvzorková neboli 

symetrická. Smyslem metody měřidla tepelného toku je docílit ustáleného tepelného stavu  

ve zkušebním vzorku. Podmínkou je identický rozměr měřidla tepelného toku s deskami 

zkušebního zařízení. Měřidlo se skládá ze základní vrstvy, kterou tvoří tuhý homogenní 

materiál, jako je např. tvrdá plastová pryž, dále ze snímačů a tenké ochranné vrstvy. Je 

nezbytné provádět pravidelnou kontrolu měřidla tepelného toku a náležitě realizovat jeho 

metrologické navázání. Měřidlo musí mít hodnotu emisivity větší než 0,8 a jeho koncové 

termoelektrické napětí nesmí být menší než 0,2 mV. Snímač, jehož funkcí je sledovat teplotní 

rozdíl, většinou sestává z mnohonásobného rozdílového termočlánku. V průběhu intervalu 

měření sledujeme veličiny, které jsou nezbytné pro výpočet součinitele tepelné vodivosti [17]. 
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Jednovzorková metoda   
   

       
  

Dvojvzorková metoda        
    

        
 

    

        
  

 

kde: λ… součinitel tepelné vodivosti [W∙m
-1

∙K
-1

], 

  … hustota tepelného toku vzorku [W∙m
-2

], 

 d… tloušťka vzorku [m], 

   … teplota 1. povrchu vzorku [°C], 

   … teplota 2. povrchu vzorku [°C]. 

 

 

2.4.2. Metoda chráněné teplé desky 

Tato metoda spadá pod normu ČSN 72 7012-2: Stanovení součinitele tepelné 

vodivosti v ustáleném tepelném stavu. Metoda desky. Část 2: Metoda chráněné teplé desky. 

Prioritou této metody je dosáhnout ustáleného tepelného stavu, aby mohlo být měření 

provedeno. Opět se zařízení dělí na jednovzorkové a dvojvzorkové neboli asymetrické a 

symetrické. Podstatou metody je vyvinout rozdílné teploty jednotlivých povrchů a zachovat je 

na konstantní hodnotě po dobu probíhajícího měření. Pro zaizolování bočních tepelných 

vazeb zkoušeného vzorku slouží kompenzační segmenty zařízení, viz obrázek 1.4, které mají 

schopnost zachovat nastavenou teplotu jednotlivého povrchu vzorku. V průběhu zkoušky 

zařízení snímá kvantum tepla, které projde determinovanou plochou zkušebního vzorku, a  

na jehož základě se vypočte součinitel tepelné vodivosti [18]. 

 

 

 

 

 

  

Obr. 1.3 Schéma jednovzorkového (asymetrického) zkušebního zařízení. 
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Asymetrická metoda    
   

         
 

Symetrická metoda    
       

                     
 

 

kde: λ… součinitel tepelné vodivosti [W∙m
-1

∙K
-1

], 

  … elektrický výkon topné spirály v měřící oblasti [W], 

 d… tloušťka vzorku [m], 

 S… plocha referenčního povrchu [m
2
], 

   … teplota 1. povrchu vzorku [°C], 

                            … teplota 2. povrchu vzorku [°C]. 

 

 

 

2.4.3. Metoda topného drátu 

Tato metoda spadá pod normu ČSN EN ISO 8894-1: Žárovzdorné materiály – 

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

s odporovým teploměrem). Jedná se o metodu nestacionární, díky níž lze měřit hutné 

materiály, ale i zrnité a práškové. Součinitel tepelné vodivosti můžeme stanovit při běžných 

pokojových teplotách, až po teplotu 1250 °C. Smyslem této metody je stanovit teplotní nárůst 

lineárního zdroje tepla jako funkce času. Zkušební zařízení sestává z topného drátu, 

vloženého mezi dvě zkušební tělesa, a to jako celek je zahříváno v peci při definované 

konstantní teplotě. Lokální ohřev je proveden pomocí topného drátu, jímž prochází elektrický 

proud v podélném směru zkušebního tělesa. Teplotní nárůst je měřen od okamžiku zapojení 

lokálního topného proudu. Z  naměřené rychlosti nárůstu teploty a z přivedeného proudu  

do zařízení se poté vypočítá tepelná vodivost. Při měření nárůstu teploty za použití 

 

Obr. 1.4 Schéma dvojvzorkového (symetrického) zkušebního zařízení. 
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odporového teploměru plní topný drát dvě funkce, slouží jako zdroj tepla a zároveň i jako 

tepelné čidlo. Pokud je použito křížové zapojení, měříme nárůst teploty platino/platino-

rhodiovým diferenčním termočlánkem, který se nachází na středu topného drátu. Výsledkem 

této měřící metody je průměr ze dvou stanovení pro všechny definované teploty, který je 

následně dosazen do vzorce na výpočet součinitele tepelné vodivosti [19]: 

  
  

  
 
         

       
 

 

kde: λ… součinitel tepelné vodivosti [W∙m
-1

∙K
-1

], 

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

], 

 t1 a t2… uplynulý čas od připojení zdroje proudu topného drátu [s], 

       … nárůst teploty v časech t1 a t2 od připojení zdroje proudu 

topného drátu [°C]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 1.5 Umístění topného a měřícího obvodu s diferenčním termočlánkem  

pro křížové uspořádání. 

 

 

 

 

2.4.4. Metoda plošné sondy 

Důležitým faktorem pro správné stanovení součinitele tepelné vodivosti plošnou 

sondou je dokonalá rovinnost zkušebního vzorku, z důvodu naprostého dosednutí sondy  
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na vzorek materiálu. Většina měřících zařízení je vybavena mikroprocesorem, dají se přenášet 

a mají vyměnitelné sondy – plošnou a jehlovou. Tepelně izolační vlastnosti jsou měřeny 

přímo sondou, která obsahuje vysokokapacitní zabudovanou paměť, do které se naměřená 

data ukládají. Měření se provádí na více různých místech zkušebního vzorku a analyzuje se 

vývoj časové podmíněnosti teplotní odezvy na impulsy tepelného toku, jež jsou vysílány  

do vzorku. Nezbytný tepelný tok je vytvářen pomocí rozptýleného elektrického výkonu 

v rezistoru sondy. Plošná sonda přístroje je spojena se zkoušeným materiálem vodivě. Teplotu 

je možno, jako funkci času, přímo aproximovat polynomickou regresí, pomocí níž dosažené 

koeficienty ze sondy poslouží pro výpočet měřených veličin [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tepelně izolační termoreflexní fóliové izolace   

Český trh nabízí svým zákazníkům mnoho druhů tepelných izolantů a jedním z nich 

jsou právě progresivní termoreflexní fóliové izolace. Jedná se o izolaci malé tloušťky 

s vysokým tepelným odporem R a nízkým součinitelem tepelné vodivosti λ. Tyto vlastnosti 

jsou dány především vhodným materiálovým složením a uspořádáním jednotlivých vrstev,  

ze kterých se termoreflexní izolace skládá. Výrobci nabízejí velmi tenké jednovrstvé nebo 

silnější vícevrstvé typy. Používají se samostatně jako hlavní tepelná izolace či jako pomocná 

v kombinaci s např. EPS nebo minerální vlnou. Lze je aplikovat na svislé konstrukce,  

na strop, do podlahy i na zateplení střech, mají tedy široké využití. 

Termoreflexní izolace fungují na principu odrazu tepelného záření zpět do interiéru 

v chladném období a naopak odráží sluneční záření zpět do exteriéru v horkém letním období, 

čímž zabrání přehřátí interiéru. Termoreflexní izolace mají dvě důležité vlastnosti, které 

zásadně ovlivňují tepelně izolační schopnost izolace. Jsou jimi emisivita a reflektance, jež 

snižují složku sálání poblíž reflexního povrchu. Izolace se skládá z vrstvy hliníkové fólie a 

bublinkové fólie LDPE (nízkohustotní polyetylén) či HDPE (vysokohustotní polyetylén)  

o tloušťce pouhých několik milimetrů, popř. se využívají i pěnové fólie, které jsou pokovené 

velmi tenkou vrstvou hliníku z obou stran nebo pouze z jedné strany. Vícevrstvé izolace jsou 

                  
Obr. 1.6 Schéma plošné sondy. 



24 

 

tvořeny seskupením většího počtu hliníkových a bublinkových fólií, většinou střídavě vedle 

sebe. Výrobci doporučují aplikovat tyto izolace mezi dřevěný rošt, aby se vytvořila z každé 

strany uzavřená vzduchová mezera, která zlepšuje tepelně izolační vlastnosti. Tímto 

konstrukčním řešením se sníží dominantní tepelné ztráty způsobené sáláním v chladných 

měsících, a to až na 10 % i méně, popř. tepelné zisky v teplých měsících [21], [22].  

 

3.1. Emisivita 

Emisivita vyjadřuje schopnost materiálu vyzařovat elektromagnetické záření povrchem 

tělesa. Je to poměr množství světla vyzářeného z materiálu neboli šedého tělesa k množství, 

které je vyzářeno absolutně černým tělesem při stejné teplotě. Veškeré dopadající záření je 

pohlceno absolutně černým tělesem, které je současně i ideálním zářičem, jehož záření je 

závislé pouze na teplotě a dosahuje maximální hodnoty. Absolutně černému tělesu připadá 

hodnota emisivity   = 1, naopak   = 0 platí pro absolutně bílé těleso. Stanovení spektrálního 

rozložení intenzity vyzařování absolutně černého tělesa udává Planckův vyzařovací zákon. 

Emisivitu   může ovlivnit mnoho faktorů, např. povrch, druh, struktura a chemické složení 

materiálu, směr vyzařování, polarizace světla a vlnová délka [23]. 

 

Emisivita:   
 

  
  

   
 

   
 
 

    
 

   
 
   

 

  
   

 

kde:      … emisivita úzce související s pohltivostí A [-],

 M… intenzita vyzařování šedého zářiče [W∙m
-2

], 

 Mb… intenzita vyzařování černého zářiče [W∙m
-2

], 

 T… termodynamická teplota [K], 

 C… sálavost pro šedý zářič [W∙m
-2

∙K
-4

], 

 Cb… sálavost černého zářiče = 5,67 [W∙m
-2

∙K
-4

]. 

 

3.2. Reflektance 

Reflektance, též odrazivost, vystihuje schopnost materiálu odrážet záření. Stejně jako 

hodnotu emisivity, i reflektanci ovlivňuje řada faktorů, jako je frekvence světla a jeho 

polarizace, dopadající záření, jeho úhel a vlnová délka, druh a struktura povrchu materiálu. 

Jev reflexe se dostaví při dopadu záření, které prochází daným prostředím na rozmezí 

s rozdílným prostředím. Reflexe neboli odraz produkuje složky záření, které se dále šíří 
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v počátečním prostředí směrem od rozhraní jistých prostředí. Hodnota odrazivosti pro běžné 

reflexní hliníkové fólie se pohybuje mezi 0,8 až 0,9 [24]. 

 

3.3. Technické parametry termoreflexních izolací 

Termoreflexní fóliové izolace plní dvě důležité funkce, a to funkci tepelně izolační a 

parotěsnící. Jsou tedy vhodné pro použití do střešních plášťů, kdy ušetří vrstvu fólie jako 

parozábrany. Dále mají vysokou odolnost proti různým druhům chemikálií, škůdcům, 

ultrafialovému záření a nejsou navlhavé. Z ekologického hlediska se jedná o naprosto 

recyklovatelný materiál, který neuvolňuje žádné škodlivé látky do svého okolí. Mají velmi 

malou plošnou hmotnost. Termoreflexní izolace jsou elektricky nevodivé a snadno hořlavé, 

dle třídy reakce na oheň podle ČSN EN 13501-1 se řadí do kategorie E až F. Odolávají 

teplotám od -65 do +90 °C. Reflexní hliníkové fólie s čistotou 99,9 %, které jsou nedílnou 

součástí skladby těchto izolací, mají hodnotu reflektance okolo 95 % dle většiny výrobců. 

Ekvivalentní difúzní tloušťka sd se pohybuje od 1000 do 2000 m a odolnost proti protržení 

izolace má minimální hodnotu 50 N. Malá hmotnost termoreflexních izolací je dána použitím 

lehkých materiálů, jedním z nich je bublinková fólie. Ta je odolná proti vlhkosti, je pružná a 

díky malým vzduchovým bublinkám má dobrou tepelně izolační schopnost. S izolací lze 

snadno manipulovat a je možné ji použít na jakékoliv tvary konstrukcí. Vyznačuje se 

samoregulační vlastností, kdy v chladném období odráží unikající teplo zpět do budovy a 

v letních měsících má funkci opačnou. Sluneční záření je odraženo zpět do venkovního 

prostoru a zabraňuje tak přehřívání interiéru. Tepelný odpor R se velmi liší v závislosti  

na tloušťce izolace, skladebném uspořádání, vlastnostech použitých materiálů apod. Hodnoty 

tepelného odporu se pohybují od 0,5 ÷ 4 m
2
∙K∙W

-1
, tato hodnota však není konečná. 

Termoreflexní izolace se instalují mezi dřevěný rošt, který vytvoří uzavřené vzduchové 

mezery a ty dále zvyšují celkovou hodnotu tepelného odporu. Předností těchto izolací je 

schopnost rušení elektromagnetického smogu, jako je TV, GSM a další [25], [26], [27]. 

 

3.3.1. Elektromagnetický smog 

V současné době si život bez moderních technologií ani nedovedeme představit. Ale 

právě působením elektráren, transformátorových stanic, bezdrátových sítí, elektroinstalací 

apod. vytváříme elektromagnetickou zátěž na životní prostředí, a to v podobě tzv. 

elektrosmogu neboli vysokofrekvenčního záření. To nemá na lidský organismus vůbec dobrý 

vliv a dokonce ho světová zdravotnická organizace WHO klasifikovala jako potenciálně 

rakovinotvorné. Je prokázáno, že elektromagnetické vlny jsou dvojího typu, a to příčné vlnění 

a podélné vlnění. Na organismus má špatný vliv především podélné vlnění, jež je součástí 
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příčného vlnění, které je měřitelné v jednotkách Hz. Působení elektrosmogu může vyvolávat 

nekvalitní spánek, bolesti hlavy, ztrátu vitality, poruchy soustředění, snížení psychické a 

fyzické odolnosti nebo vyvolává větší zátěž na srdeční oběhovou soustavu. Také zvyšuje 

riziko rakoviny, genetických modifikací a změny v imunitním a centrálním nervovém 

systému. Protože vývoj technologií je stále na vzestupu, hladina záření komunikačního 

radiosignálu se stále zvyšuje a ve větších městech je tato hladina překročena až miliardkrát. 

Této skutečnosti lze čelit právě použitím termoreflexních fóliových izolací, které by měly dle 

výrobců elektrosmog rušit [28]. 

 

3.4. Materiálový koncept termoreflexních izolací 

Výroba termoreflexních fóliových izolací spočívá v moderním sofistikovaném 

laminovacím procesu, kdy dochází ke spojení dvou základních vrstev.  

 

Obr. 1.7 Výroba základního souvrství termoreflexní bublinkové izolace. 

 

Jedná se o reflexní hliníkovou vrstvu nacházející se na povrchu izolace, popř. i uvnitř izolace 

dle počtu vrstev. Hliník s čistotou až 99,9 % je schopen odrážet až 97 % dopadajícího záření. 

Hliníkovou fólii je možné z vnější strany chránit tenkou polyesterovou fólií prodlužující 

životnost hliníku nebo lze aplikovat antikorozní ochranu z nitrocelulózového laku NC [25]. 

Okrajové hliníkové fólie mohou být vyztuženy mřížkovou fólií z polyetylénu. Je to z důvodu 

následného kotvení izolace mezi dřevěný rošt, aby nedošlo k roztržení hliníkové fólie  

při průniku kotvících kovových sponek.  

 

Tvarovací válec – podtlak  
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Obr. 1.8 Hliníková fólie vyztužená mřížkovou vrstvou z polyetylénu. 

 

Vnitřní vrstvu popř. vrstvy tvoří LDPE či HDPE bublinková fólie, kterou lze například 

vyrobit z velmi lehkého, recyklovatelného a hygienicky nezávadného obalového materiálu 

Bralen FB 2-17 [26]. Velikost a tvar vzduchových polštářků jsou různé, záleží na výrobci. 

Bublinky jsou vytvářeny z hladké LDPE či HDPE fólie na tvarovacím válci, kdy se vlivem 

podtlaku na jedné ze dvou fólií vytvarují bublinky a druhá hladká fólie je k této natavena  

za určité teploty. Následně se takto vzniklá bublinková fólie nataví na hliníkovou fólii 

potaženou PE vrstvou, aby došlo k dokonalému spojení hliníku a bublinky. Při výrobě 

vícevrstvých termoreflexních izolací se jednotlivé vrstvy naskládají na sebe a poté se  

po okrajích zataví pomocí laminovacího zařízení. Bublinky vzduchu jsou rozmístěny 

rovnoměrně po ploše fólie a jejich výška se pohybuje řádově od 3 do 12 mm, přičemž průměr 

bývá od 10 do 30 mm. Velikost vzduchových bublin je prioritní z hlediska způsobu šíření 

tepla. Zajištěním optimálního rozměru docílíme, že se teplo šíří pouze sáláním, nikoliv 

prouděním, které je v tomto případě nechtěnou složkou. 

 

3.5. Uspořádání jednotlivých vrstev termoreflexních izolací 

Termoreflexní fóliové izolace se skládají ze dvou základních materiálů, a to 

z hliníkové reflexní fólie a HDPE či LDPE bublinkové fólie, která může být jednostranná 

nebo oboustranná. U některých výrobců se můžeme setkat s polyetylénovou pěnou, která se 

přidává do mezivrství bublinkových fólií. Základním skladebným uspořádáním těchto izolací 

je hliníková fólie/ bublinková fólie/ hliníková fólie. Možností jak provést vícevrstvé 

termoreflexní izolace je mnoho. Jednou z nich může být hliníková fólie/ bublinková fólie/ 

hliníková fólie/ bublinková fólie/ hliníková fólie/ bublinková fólie/ hliníková fólie, avšak 

nevyplácí se přidávat vrstvy do nekonečna, neboť už přírůstek tepelně izolačních vlastností 

není téměř znát. Celková tloušťka skladby termoreflexních izolací se pohybuje od 5  

do 80 mm. Skladebné uspořádání s polyetylénovou pěnou může vypadat například takto: 
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protikorozní ochrana NC lak/ reflexní hliníková fólie/ bublinková fólie/ polyetylénová pěna/ 

bublinková fólie/ reflexní hliníková vrstva/ protikorozní ochrana NC lak, jak uvádí výrobce 

[25]. 

 

  

Obr. 1.9 Základní a vícevrstvé skladebné uspořádání termoreflexní fóliové izolace. 

 

3.6. Obecné způsoby šíření tepla v tepelně izolačních materiálech 

Šíření tepla je typickým fyzikálním jevem, který probíhá vždy z prostoru o vyšší 

teplotě do prostoru s nižší teplotou. Je tedy důležitá existence teplotního gradientu mezi 

dvěma prostory, aby k jevu šíření tepla mohlo dojít. Teplo se šíří z prostředí o vyšší teplotě 

tak dlouho, dokud není teplota v obou prostředích konstantní, přičemž intenzita šíření tepla se 

zvyšuje společně s rostoucím rozdílem teplot mezi chladnějším a teplejším prostředím. Mezi 

základní způsoby šíření tepla patří: 

 

 vedení (kondukce) – podle Fourierova vztahu, 

 proudění (konvekce) – podle Newtonova vztahu, 

 sálání (radiace) – ve smyslu Stefan-Boltzmannova vztahu. 

 

3.6.1. Vedení tepla – kondukce 

Při kondukci dochází k postupnému předání kinetické energie molekul vzájemným 

dotykem. Tento jev se nazývá lavinovitý neboli předání vnitřní energie. Tepelná vodivost 

probíhá z prostoru o vyšší teplotě, kde částice kmitají rychleji do prostoru s pomaleji 

kmitajícími částicemi, kde je teplota nižší. Tyto částice si teplo předávají vzájemnými 

srážkami a to v tuhém, kapalném i plynném prostředí. 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 2.0 Vedení tepla obvodovou stěnou. 

Hliníková fólie 
Bublinková fólie 

Hliníková fólie 
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Pro homogenní izotropní těleso platí: 

 První Fourierova rovnice:  hustota tepelného toku      
  

  
        [W∙m

-2
] 

 Druhá Fourierova rovnice     
  

  
  

   

   
 

 

kde:   λ… součinitel tepelné vodivosti [W∙m
-1

∙K
-1

], 

θ… teplota [°C], 

x… směr proudění tepelného toku [m], 

τ… čas [s], 

a… součinitel teplotní vodivosti [m
2
∙s
-1

]. 

 

Grafické vyjádření Fourierovy rovnice (obrázek 2.1) poukazuje na to, že teplotním 

gradientem 
  

  
, značícím přírůstek teploty ve vzdálenosti x, je vyvozováno teplotní proudění, 

čímž dojde k tepelné ztrátě ve stavebním objektu. Jedná se o množství tepla, které protéká 

jednotkou plochy kolmou na směr proudění v závislosti na časové jednotce. Takový teplotní 

gradient, který má ve směru klesající teploty θ záporné znaménko, nazýváme teplotním 

spádem, přičemž záporné znaménko je vyjádřením opačného směru mezi procházejícím 

tepelným tokem a teplotním gradientem [29], [30]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2. Proudění tepla - konvekce 

 Na rozdíl od šíření tepla vedením, k proudění může dojít pouze v kapalném, 

popřípadě plynném prostředí. Při proudění dochází k transportu tepla v pohyblivém prostředí 

 

Obr. 2.1 Vykreslení teplotního gradientu a hustoty tepelného toku. 

Fragment stavební konstrukce 

q 

  

  
 

   
   

     

     
  



30 

 

a nabývá vyšší rychlosti, než je tomu u šíření tepla vedením. Pokud dojde k místnímu ohřátí 

nebo ochlazení prostředí, transport částic se urychlí [29]. 

 

Proudění dělíme na: 

 přirozené proudění (volné) – nízká rychlost, která je shora omezená, 

 nucené proudění (umělé) – rychlost může být vyvolaná např. ventilátorem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle Newtonova zákona pro přestup tepla při proudění platí tato Newtonova rovnice: 

 hustota tepelného toku                 [W∙m
-2

] 

součinitel přestupu tepla (přirozené proudění)             
 

 [W∙m
-2

∙K
-1

] 

součinitel přestupu tepla (nucené proudění)                 [W∙m
-2

∙K
-1

] 

 

kde:  θs… povrchová teplota materiálu [°C], 

θa… teplota okolního prostředí [°C], 

                        v… rychlost větru [m∙s
-1

]. 

 

3.6.3. Sálání tepla - radiace 

Při jevu zvaném sálání dochází k přenosu tělesem vyzařované energie pomocí 

elektromagnetických vln, které mají vlnovou délku λ ϵ [760;3000] nm. Jakákoliv tělesa  

za vyšší teploty, než je absolutní nula T > 0 K, vyzařují infračervené záření, jehož energie 

představuje tepelný tok. To je důvod, proč je infračervenému záření v oblasti šíření tepla, 

přikládána taková pozornost. Sálání, nebo též tepelné záření, se šíří rychlostí světla, a to  

i ve vakuu [31]. 

 

Obr. 2.2 Proudění tepla v místnosti. 
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Tělesa jsou schopna emitovat záření, ale i pohlcovat, propustit či odrazit, jak 

znázorňuje obrázek 2.4. Pohltivá složka, kdy je záření pohlcováno do struktury materiálu, 

závisí na vlastnostech daného tělesa, zejména na barevném odstínu a lesklosti. Pro bílá tělesa 

platí, že veškeré dopadající záření na jeho povrch je odraženo zpět do prostoru. Pro absolutně 

černé těleso platí opak, tedy veškeré dopadající záření je tělesem pohlceno. V životě se však 

setkáváme spíše s tělesy šedými.  

Jestliže těleso zvyšuje svoji teplotu, zvyšuje se i sumární množství energie vyzářené 

tělesem, tedy záření je přesunuto do kratších vlnových délek. Šíření tepla radiací se řídí dle 

Stefan-Boltzmanova, Kirhoffova a Planckova vyzařovacího zákona. Planckův vyzařovací 

zákon udává vazbu mezi vlnovou délkou a teplotou, kdy za zvyšující se teploty dochází  

ke zkrácení vlnové délky a naopak. Stefanův-Boltzmanův zákon uvádí hustotu tepelného toku 

sáláním jako [32]:    

    q = σ∙T
4
 [W∙m

-2
] 

 

kde: σ … Stefan-Boltzmanova konstanta = 5,67∙10
-8

 [W∙m
-2

∙K
-4

], 

 
T… termodynamická teplota [K]. 

 

3.7. Šíření tepla ve struktuře termoreflexních izolací 

Z výše uvedených základních jevů šíření tepla vyplývá, že všechna tělesa se schopností 

pohltit tepelnou energii se stávají zdrojem sálavého tepla. A právě tepelné ztráty způsobené 

vlivem sálání, se dají významně omezit použitím termoreflexních fóliových izolací. Reflexní 

hliníkové fólie odráží tepelný paprsek zpět do vytápěného objektu, čímž zabrání tepleným 

ztrátám, díky jevu zvanému termoreflexe. K radiaci obecně dochází pomocí šíření 

  
Obr. 2.3 Princip sálání tepla v uzavřené 

místnosti. 

Obr. 2.4 Rozklad solárního záření  

na dílčí složky. 
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elektromagnetických vln. U tepelných izolantů je to dlouhovlnné záření probíhající z jedné 

strany vzduchové bubliny na druhou.  

V termoreflexních izolacích dochází ke všem třem způsobům šíření tepla, uvedených 

v kapitole 3.6., kdy pro každý jednotlivý materiál ze skladby izolace, platí jiný způsob šíření 

tepla. V pevné látce, kterou v tomto případě tvoří hliníková fólie a pevná část bublinkové fólie 

z nízkohustotního nebo z vysokohustotního polyetylénu, dochází k šíření tepla vedením. 

Pomocí pohybujících se molekul plynu, které obsahují bublinky fólie naplněné vzduchem, se 

teplo šíří prouděním. Smyslem bublinek je hodnotu proudění tepla snížit na minimum. Toho 

lze dosáhnout vhodným tvarem a velikostí bublinky, protože suchý nepohyblivý vzduch má 

velmi dobré tepelně izolační vlastnosti, ale pouze do určité velikosti dutiny, ve které je 

vzduch uzavřen. S rostoucí tloušťkou vzduchové mezery hodnota součinitele tepelné 

vodivosti stoupá a zhoršují se tepelně izolační schopnosti vzduchu.  

Obrázek 2.5 vykresluje dva paralelní tepelné toky, kdy tepelný tok qr představuje 

přenos tepla sáláním přes vzduchovou bublinku a qc +cd představuje přenos tepla vedením a 

prouděním ve vzduchové části mezi fóliemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalace termoreflexních fóliových izolací na stavební konstrukce by se měla provádět 

mezi dřevěný rošt, z důvodu vytvoření uzavřené vzduchové mezery. Tato mezera se nachází 

mezi zateplovanou konstrukcí a izolací, ale i z druhé strany mezi izolací a krycím 

povrchovým materiálem, jako jsou například OSB nebo SDK desky. Šířka mezery je z obou 

stran izolace totožná, činí 20 až 30 mm a potlačuje šíření tepla prouděním. Díky uzavřené 

vzduchové mezeře se stává dominantní složkou šíření tepla, od vyhřáté stěny objektu sálání. 

   Termoreflexní izolace  

  složená z několika fólií 

Šíření tepla mezi dvěma uzavřenými 

vzduchovými póry 

 

Obr. 2.5 Šíření tepla vícevrstvou termoreflexní fóliovou izolací [33]. 
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Funkce termoreflexní fóliové izolace je následující. Teplo z vyhřátého interiéru uniká 

přes obvodovou stěnu vedením, čímž se dostane do uzavřené vzduchové mezery, kde se 

nachází nepohyblivý vzduch. V této části se teplo šíří sáláním a po dopadu na první vrstvu 

reflexní hliníkové fólie je odraženo zpět k obvodové konstrukci, kterou tím postupně 

prohřívá, až na teplotu podobnou teplotě uvnitř objektu. Tímto jevem se tepelný tok, který 

prochází obvodovou stěnou, prakticky zastaví. Odražená složka tepla by měla být přibližně  

90 %, což vypovídá o emisivitě hliníkové fólie ε = 0,1. To znamená, že pouhých 10 % 

sálavého tepla vstupuje do struktury termoreflexní izolace. Vyhřátá obvodová konstrukce 

ohřívá vzduch v uzavřené mezeře s velkým teplotním gradientem, který společně 

s přestupovým odporem způsobí prohřátí první vrstvy tepelné izolace na teplotu nižší, než je 

teplota obvodové konstrukce. Pokud předpokládáme vícevrstvé termoreflexní izolace, teplo, 

proniklé první vrstvou, se šíří sáláním k další hliníkové fólii v pořadí, která má emisivitu  

ε = 0,05. Sálavé teplo z druhé vrstvy je z 95 % odraženo zpět do první vrstvy izolace.  

Ve vrstvách s bublinkovou fólií vzniká další podstatný teplotní gradient. V bublinkách se 

teplo nešíří pouze sáláním, ale v místech dotyku dochází i k vedení tepla. To probíhá  

ve srovnání se sáláním, které se šíří rychlostí světla, velmi pomalu a je zanedbatelné. Složka 

tepla oslabeného z předchozí vrstvy překonává další přestupový odpor do nadcházející vrstvy. 

Tato vrstva je opět prohřáta na značně nižší teplotu, a tento totožný princip postupuje 

s každou další vrstvou termoreflexní izolace. Konečný tepelný tok, který vychází ze struktury 

izolace do prostoru exteriéru, je nyní minimální, a tím i tepelné ztráty konstrukce, jak 

znázorňuje červená křivka na obrázku 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.6 Průběh tepelného toku stěnou  

s vícevrstvou bublinkovou reflexní izolací [33]. 
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C. Praktická část 

4. Cíl práce 

Cílem práce je stanovit hodnoty tepelných odporů vybraných vzorků termoreflexních 

bublinkových izolací, vhodné skladebné uspořádání, vliv jednotlivých vrstev na výsledné 

tepelně izolační vlastnosti a určit, do jaké míry jsou tyto vlastnosti ovlivněny reflektancí 

použitých hliníkových folií. 

  

5. Metody užívané k určení tepelně izolačních vlastností termoreflexních izolací 

Pro zjištění tepelně izolačních vlastností termoreflexních izolací nelze použít všechny 

známé metody, které se běžně provádí u klasických izolací jako EPS, MW a dalších. 

Výhradně pro tyto izolace byla navržena měřící metoda s názvem Hot Box. U těchto izolací je 

rozhodujícím faktorem hodnota tepelného odporu, nikoliv součinitel tepelné vodivosti, jako je 

tomu u běžných izolací. Metodu Hot Box popisuje norma ČSN EN 16012+A1 tepelné izolace 

budov – Reflexní izolační výrobky – Stanovení deklarovaných tepelných vlastností, vydaná 

v roce 2015 (prEN 16012, Thermal insulation for buildings). Tato norma udává, mimo 

metody Hot Box, ještě další tři možnosti, jak získat hodnotu tepelného odporu [34]: 

 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. 

 

K získání tepelného odporu termoreflexních izolací je nutné znát nominální tloušťky 

výrobku včetně jeho skutečné tloušťky zjištěné dle postupů uvedených v normě ČSN EN 823, 

která je překladem evropské normy EN 823. Měření provádíme pouze tehdy, pokud je 

tloušťka vrstvy větší jak 2 mm. Další podmínkou je stabilizace vzorků před provedením 

zkoušky.  

 

5.1. Hot Box – EN ISO 8990 

Jak už bylo řečeno, tato metoda slouží ke stanovení hodnoty tepelného odporu 

termoreflexních izolací. Název Hot Box můžeme do češtiny volně přeložit jako chráněná teplá 

skříň. Toto zařízení je určeno pro stanovení celkového množství tepla, které projde vzorkem 
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termoreflexní izolace ze strany o vyšší teplotě na stranu o teplotě nižší. Je tedy nutné vytvořit 

určitý teplotní spád, přičemž hodnota celkového množství procházejícího tepla je nezávislá  

na jednotlivých způsobech šíření. Měřící zařízení se skládá z teplé a chladné části o určité 

teplotě, imitující podmínky prostředí. Jak udává norma, rozdíl teplot by měl být 10 ± 1 K. 

Mezi tyto dvě komory je upevněn vzorek izolace. Teplá část skříně je vyhřívána pomocí 

termočlánků na požadovanou konstantní teplotu pro dané měření a je rozdělena na dvě části. 

Vnější část plní funkci kompenzační, která pouze vyrovnává teplotu vnitřní měřící části. To je 

důležité z hlediska minimalizace ztrátového tepelného toku stěnami vnitřní části teplé skříně. 

Proto je důležité celou konstrukci navrhovat z materiálů, které mají velmi dobré tepelně 

izolační vlastnosti. Většinou se jako konstrukční materiál skříně volí polystyren (EPS či 

XPS). Teplota v jednotlivých částech zařízení a na povrchu vzorku je snímána pomocí čidel, 

která jsou rovnoměrně rozmístěna v prostoru [35].  

 

 

Obr. 2.7 Schematický pohled na měřící zařízení Hot Box [35]. 

 

5.1.1. Návrh, uspořádání a sestavení vlastní měřící skříně Hot Box 

Prvním krokem praktické části diplomové práce bylo navrhnout a sestrojit novou 

měřící skříň Hot Box. Návrh byl proveden v souladu s normou EN ISO 8990 a přenesen  

do počítačové podoby, podle které byla skříň následně sestavena.  

Větrák 
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Obr. 2.8 Návrh měřící skříně Hot Box. 

 

Zařízení je plnohodnotně vybaveno, aby se výsledky měření maximálně přiblížily 

skutečnosti. Jako materiál pro výrobu byl zvolen extrudovaný polystyren, kvůli jeho dobrým 

tepelně izolačním vlastnostem a větší pevnosti na rozdíl od klasického EPS. Jako dostačující 

byla navržena tloušťka obvodového pláště 100 mm a vnitřní měřící skříně 60 mm. Vnější 

rozměry skříně jsou 1,2 x 1,2 x 1,0 m, aby vzorek, který se do skříně ukládá, mohl mít rozměr 

1 x 1 m. 

 

Obr. 2.9 Realizace návrhu Hot Box – kompenzační skříň a vnitřní teplá měřící skříň  

(fáze lepení). 

 

Odvod teplého vzduchu 

 

Chladná skříň 

 

Přívod studeného vzduchu 

      Kompenzační  

      skříň 

 

      Teplá měřící  

      skříň 

 

 

 

 

 

Pohon homogenizátoru   

teploty vzduchu 

 

Řídící jednotka 
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Z desek XPS byly nařezány požadované tvary dle návrhu, a následně lepeny 

polyuretanovou pěnou a sešroubovány pomocí vrutů, které byly následně po vytvrdnutí pěny 

demontovány, aby netvořily tepelné mosty v konstrukci skříně. Přesahující pěna byla ořezána 

a prvky začištěny. Po vytvoření hrubé části konstrukce se přešlo na montáž chladícího 

zařízení, topných fólií, ventilátorů, teplotních čidel, homogenizačního zařízení a řídící 

jednotky. Mrazák, který temperuje vzduch v chladné části skříně, byl připojen ke skříni 

pomocí dvou trub. Jedna z nich za pomoci větráku nasávala teplejší vzduch ze skříně, který 

prošel mrazákem, pro lepší účinky chlazení vyskládaným PET lahvemi se zamraženou vodou, 

a následně druhou troubou vháněn do konstrukce skříně. Tento cyklus se opakoval vždy, když 

teplotní čidlo zaznamenalo změnu teploty v chladné části skříně. Trouby byly z důvodu úniku 

chladu zaizolovány pomocí termoreflexních bublinkových izolací, aby si vzduch vedený 

z mrazáku do skříně udržel co nejnižší teplotu, viz obrázek 3.0. 

 

 

Obr. 3.0 Realizace návrhu Hot Box – instalace chladícího zařízení. 

 

Pro vytápění teplé a kompenzační skříně byly zvoleny topné, ohebné a samolepící PES 

fólie. Do teplé měřící skříně byly umístěny 2 fólie o výkonu 36 W a s napájením 12 V. 

Velikost topné fólie je 320 x 136 mm. Funkci topného elementu ve fólii plní slitina 
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odporového polovodiče, plášť fólie je z polyesteru. V kompenzační skříni byla umístěna fólie 

o velikosti 330 x 230 mm s napájením 12 V a výkonem 15 W. 

 

Obr. 3.1 Realizace návrhu Hot Box – umístění topných fólií. 

 

Z důvodu zajištění stanovené teploty vzduchu v jednotlivých částech skříně bylo nutné 

zejména do teplé a kompenzační skříně nainstalovat homogenizátor vzduchu. Ten byl 

vytvořen tak, že do těla motůrku, který je upevněn na kompenzační části skříně z venkovní 

strany, byla zasunuta plastová hřídel, na kterou se v teplé a kompenzační skříni připevnily 

lopatky. Při otáčení hřídele dochází pomocí lopatek k homogenizaci vzduchu a zajištění 

požadované teploty. 

 

 

 

Obr. 3.2 Realizace návrhu Hot Box – instalace homogenizačního zařízení. 

Topné fólie 
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Přesnou teplotu v jednotlivých částech skříně snímají velmi přesná platinová teplotní 

čidla PT 1000 o rozměrech 3 x 2 x 1,25 mm a rozsahu měřené teploty -50 °C až +500 °C 

s přesností ± 0,12 %. V celé konstrukci měřícího zařízení Hot Box jsou 3 teplotní čidla, 

rozmístěna v chladné, teplé a kompenzační části skříně. Čidla přenáší odečtené hodnoty teplot 

z prostředí skříně do programu, který byl vytvořen ve vývojovém prostředí Delphi, kde se 

s nimi dále pracuje. Pokud se teploty liší od nastavených teplot, sepnou se požadovaná relátka 

řídicího systému a v dané části dojde k ochlazení nebo ohřátí na předepsanou teplotu. 

 

Obr. 3.3 Realizace návrhu Hot Box – platinové teplotní čidlo PT1000. 

 

Vzorek termoreflexní izolace se vkládá mezi teplou a chladnou část skříně. Je nutné 

vzorek dostatečně připevnit k teplé části skříně, aby nedocházelo k profouknutí vzduchu 

z chladné části do teplé či naopak. Toho je dosaženo pomocí oboustranné lepicí pásky, která 

se aplikuje po celém obvodu izolace a následným přelepením fasádní lepicí pásky na styku 

vzorku s XPS. Takto připevněný vzorek se ještě následně přirazí dřevěným rámem  

s výpletem, z důvodu vyrovnání izolace do roviny. 

 

  

 

Obr. 3.4 Realizace návrhu Hot Box – upevnění vzorku izolace. 

 

Z výše uvedených komponentů byla následně sestavena kompletní měřící skříň Hot 

Box. Měření probíhá pomocí programu ve vývojovém prostředí Delphi, do kterého je zadán 

Dřevěný rám  

s výpletem 
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požadovaný teplotní spád, působící na vzorek termoreflexní izolace. Po ustálení teplot se 

z programu odečítají hodnoty tepelného odporu vzorku izolace. 

 

Obr. 3.5 Realizace návrhu Hot Box – kompletní stav. 

 

5.1.2. Kalibrace teplotních čidel PT 1000 

Ověření správnosti měření teplotních čidel PT 1000 bylo provedeno pomocí 

odporového teplotního měřidla AHLBORN, které plnilo roli etalonu. Měření se provádělo  

za teploty tání ledu, tedy 0 °C, a při teplotě +55 °C. Jako první byla ověřena správnost měření 

při teplotě 0 °C, pro tuto zkoušku byl využit kalorimetr, který byl naplněn ledem. Led byl 

zalit vodou, aby došlo k tání ledu a do tohoto prostředí byly uloženy tři čidla PT 1000 a 

teplotní čidlo z přístroje AHLBORN. Vše bylo uloženo v PE sáčku, tak aby čidla nebyla 

v přímém kontaktu s vodou a nedošlo tak ke zkratu. Po ustálení teploty tání ledu byla 

odečtena teplota naměřená přístrojem AHLBORN a teplota naměřená jednotlivými čidly  

PT 1000, které byly napojeny na externí měřící jednotku od firmy JanasCard. Teplota čidel 

byla definována programem v prostředí DELPHI a lišila se od teploty naměřené přístrojem 

AHLBORN o 0,10 °C. 

 

Obr. 3.6 Odporové teplotní měřidlo Ahlborn. 
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Pro kalibraci při teplotě 55 °C byla využita sušárna, kdy stejným způsobem jako  

u teploty 0 °C byla naměřena teplota na všech čidlech. Opět odchylka čidel činila 0,10 °C. 

Tato odchylka byla zohledněna při pozdějším měření tepelného odporu termoreflexních 

fóliových izolací. 

 

5.2. Vzorky termoreflexních fóliových izolací 

Vzorky termoreflexních izolací, které byly použity pro měření v zařízení Hot Box, 

byly vyrobeny z LDPE bublinkové fólie s velkými bublinkami o průměru 30 mm a výšce  

10 mm v kombinaci s různými druhy hliníkové fólie. Vzorky izolací jsou v rozsahu  

od základní skladby ABBA (Al fólie – bublinková fólie – Al fólie) až po několik vrstev. 

Použité značení souvrství izolace bude označeno zkratkami jednotlivých vrstev A – hliníková 

fólie a BB – „big  bubble“ (bublinková fólie): 

 

 Vzorek č. 1 – ABBA – klasické uspořádání (2 x Al, 1 x BB)  

Jedná se o nejtenčí vzorek termoreflexní izolace, jehož uspořádání je hliníková fólie – 

LDPE bublinková fólie – hliníková fólie (metalická) a celková tloušťka činí 15 mm. 

Pro lepší soudržnost vrstev je bublinková fólie natavena na jednu z hliníkových fólií, 

což zlepšuje i manipulaci s izolací. Z venkovní strany hliníkové fólie jsou na jedné 

straně patrné obrysy bublin, které směřují do vnitřní části izolace. Průměr bublin je 

přibližně 30 mm. Vzorek izolace je pevný, netrhá se, a po stranách je oblepený 

hliníkovou páskou. 

  

Obr. 3.7 Klasické uspořádání termoreflexní izolace ABBA. 

 

 Vzorek č. 2 – ABBABBA – vícevrstvé uspořádání (3 x Al, 2 x BB) 

Jedná se o vícevrstvý vzorek termoreflexní izolace, jehož skladbu tvoří hliníková  

fólie – LDPE bublinková fólie – hliníková fólie – LDPE bublinková fólie – hliníková 
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fólie a celková tloušťka činí přibližně 23 mm. Obě bublinkové fólie jsou nataveny  

na okrajové fólie hliníku, což způsobuje lepší soudržnost vrstev a manipulaci s izolací. 

Z venkovních stran hliníkové fólie jsou opět viditelné obrysy bublin průměru 30 mm, 

tedy není dokonale hladký. Vzorek izolace je pevný, netrhá se a po stranách je 

oblepený hliníkovou lepicí páskou. 

 

Obr. 3.8 Vzorek termoreflexní izolace ABBABBA. 

 

 Vzorek č. 3 – ABBBBABBBBA – vícevrstvé uspořádání (3 x Al, 4 x BB) 

(pozn. bublinková fólie není natavena na hliníkovou fólii) 

Jedná se o silnější vícevrstvou termoreflexní izolaci, jejíž skladbu tvoří hliníková  

fólie – LDPE bublinková fólie – LDPE bublinková fólie – hliníková fólie – LDPE 

bublinková fólie – LDPE bublinková fólie – hliníková fólie a celková tloušťka činí 

přibližně 40 mm. Bublinkové fólie nejsou nataveny na hliníkové fólie, tudíž z vnější 

strany nejsou viditelné obrysy bublin a vnější strana je hladká a lesklá. Nevýhodou 

tohoto vzorku je horší soudržnost jednotlivých vrstev a manipulace z důvodu 

nenatavení bublinkových folií. Povrch vzorku byl nerovnoměrný, jak je vidět  

na obrázku č. 3.9., což může zhoršit jeho reflexní vlastnosti. 

 

Obr. 3.9 Vzorek termoreflexní izolace ABBBBABBBBA. 
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 Vzorek č. 4 – ABBBBABBBBA – vícevrstvé uspořádání (3 x Al, 4 x BB) 

(pozn. bublinková fólie je natavena na hliníkovou fólii) 

Silnější vícevrstvý vzorek termoreflexní izolace, jejíž skladba je hliníková fólie – 

LDPE bublinková fólie – LDPE bublinková fólie – hliníková fólie – LDPE bublinková 

fólie – LDPE bublinková fólie – hliníková fólie a celková tloušťka činí přibližně  

38 mm. Na povrchových fóliích hliníků jsou zřetelné obrysy bublin průměru 30 mm 

z důvodu natavení vedlejších bublinkových folií. Vnitřní bublinková fólie je natavena 

na jednu ze středových hliníkových fólií a druhá se nachází ve skladbě samostatně. 

Natavení zapříčiní lepší manipulaci s izolantem a soudržnost jednotlivých vrstev. 

Vzorek izolace byl po stranách oblepen lepicí hliníkovou páskou. 

 

Obr. 4.0 Vzorek termoreflexní izolace ABBBBABBBBA. 

 

 Vzorek č. 5 – ABBBBABBBBABBBBA – vícevrstvé uspořádání (4 x Al, 6 x BB) 

Tento vzorek je jedním z nových typů termoreflexních izolací firmy Dape. Jde  

o silný vícevrstvý vzorek termoreflexní izolace, jejíž skladba je hliníková fólie – 

LDPE bublinková fólie – LDPE bublinková fólie – hliníková fólie – LDPE bublinková 

fólie – LDPE bublinková fólie – hliníková fólie – LDPE bublinková fólie – LDPE 

bublinková fólie – hliníková fólie a celková tloušťka činí přibližně 70 mm. 

Bublinkové fólie nejsou nataveny na hliníkové fólie a z vnější strany tak nejsou 

viditelné obrysy bublin. Povrchová strana má vysoký lesk. Nevýhodou vzorku je horší 

soudržnost vrstev a manipulace. Povrch vzorku je nerovnoměrný, viz obrázek č. 4.1. 
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Obr. 4.1 Vzorek termoreflexní izolace ABBBBABBBBABBBBA. 

 

 Vzorek č. 6 – ABBABBABBABBA – vícevrstvé uspořádání (5 x Al, 4 x BB) 

Jedná se o silnější vícevrstvý vzorek termoreflexní izolace jejíž skladba je hliníková 

fólie – LDPE bublinková fólie – hliníková fólie – LDPE bublinková fólie – hliníková 

fólie – LDPE bublinková fólie – hliníková fólie – LDPE bublinková fólie – hliníková 

fólie a celková tloušťka činí přibližně 48 mm. Na povrchových fóliích hliníků jsou 

zřetelné obrysy bublin průměru 30 mm z důvodu natavení vedlejších bublinkových 

folií. Vnitřní bublinkové fólie jsou nataveny na vedlejší hliníkové fólie. Fólie hliníku 

ve středu skladby působí samostatně. S izolantem se dobře manipuluje a jednotlivé 

vrstvy vykazují dobrou soudržnost.  

 

Obr. 4.2 Vzorek termoreflexní izolace ABBABBABBABBA. 

 

 Vzorek č. 7 – ABBBBABBBBABBBBABBBBA – vícevrst. uspoř. (5 x Al, 8 x BB) 

Tento vzorek se svou tloušťkou podobá izolacím z MW nebo EPS, jedná se  

o nejsilnější vzorek termoreflexní izolace, jejíž skladba je hliníková fólie – LDPE 

bublinková fólie – LDPE bublinková fólie – hliníková fólie – LDPE bublinková  

fólie – LDPE bublinková fólie – hliníková fólie – LDPE bublinková fólie – LDPE 
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bublinková fólie – hliníková fólie – LDPE bublinková fólie – LDPE bublinková fólie 

– hliníková fólie a celková tloušťka je přibližně 85 mm. Bublinkové fólie nejsou 

nataveny na hliníkové fólie a z vnější strany tak nejsou viditelné obrysy bublin. 

Povrchová strana má vysoký lesk. Nevýhodou vzorku je horší soudržnost vrstev a 

manipulace. Povrch vzorku je nerovnoměrný a okraje izolace jsou oblepeny 

hliníkovou lepicí páskou. 

 

Obr. 4.3 Vzorek termoreflexní izolace ABBBBABBBBABBBBABBBBA. 

 

 Vzorek č. 8 – ABBABBABBABBABBA – vícevrstvé uspořádání (6 x Al, 5 x BB) 

Jedná se o silný vícevrstvý vzorek termoreflexní izolace se skladebným uspořádáním, 

hliníková fólie – LDPE bublinková fólie – hliníková fólie – LDPE bublinková fólie – 

hliníková fólie – LDPE bublinková fólie – hliníková fólie – LDPE bublinková fólie – 

hliníková fólie – LDPE bublinková fólie – hliníková fólie a celková tloušťka činí 

přibližně 50 mm. Na hliníkové fólii na povrchu jsou viditelné obrysy bublin průměru 

30 mm z důvodu natavení vedlejších bublinkových folií. Vnitřní bublinkové fólie jsou 

nataveny na vedlejší hliníkové fólie. Fólie hliníku ve středu skladby působí 

samostatně. Se vzorkem je dobrá manipulace a jednotlivé vrstvy vykazují dobrou 

soudržnost.  

 

Obr. 4.4 Vzorek termoreflexní izolace ABBABBABBABBABBA. 
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 Vzorek č. 9 – ABBA – použití fólie se zlatým vzhledem (2 x Al, 1 x BB) 

Jeden z nejtenčích vzorků termoreflexní izolace, jehož uspořádání je hliníková fólie – 

LDPE bublinková fólie – hliníková fólie a celková tloušťka činí 15 mm. Na jedné 

straně je klasická hliníková fólie stříbrného vzhledu a na straně druhé je hliníková 

fólie zlatého vzhledu působící směrem ven. Bublinková fólie není natavena  

na hliníkové fólie. Průměr bublin je přibližně 30 mm. Vzorek izolace je pevný, netrhá 

se a dobře se s ním manipuluje. 

 

Obr. 4.5 Vzorek termoreflexní izolace ABBA - hliník se zlatým vzhledem. 

 

 Vzorek č. 10 – šedý polystyren – ověření správnosti měření  

            Pro ověření správného měření byl změřen i vzorek šedého polystyrenu EPS, který 

obsahuje nanočástice grafitu. Je to efektivnější způsob zateplení oproti klasickému 

bílému polystyrenu. Nanočástice odráží teplo nazpět ke zdroji, čímž navyšují tepelně 

izolační schopnost. Pro šedý polystyren uvádějí výrobci hodnotu součinitele tepelné 

vodivosti λ = 0,032 W∙m
-1

∙K
-1

, která byla ověřena porovnávacím měřením v přístroji 

dle metody chráněné teplé desky pro teplotní rozdíl 10 K.  

 

Obr. 4.6 Měření součinitele tepelné vodivosti metodou chráněné teplé desky. 
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 Poté byl vyroben vzorek o stejné velikosti jako u termoreflexní izolace, tedy 1 m x 1 m 

a změřen ve skříni Hot Box. Jedná se o 30 mm silný vzorek šedého EPS. 

 

Obr. 4.7 Referenční vzorek šedého EPS. 

 

5.3. Měření tepelného odporu vzorků termoreflexních izolací 

Pro měření bylo vybráno 7 vzorků termoreflexních izolací a jeden referenční vzorek  

ze šedého polystyrenu. Jedná se o vzorky různé tloušťky a skladby, aby se mohlo co nejlépe 

odpozorovat chování jednotlivých vrstev a určit tak vhodnou skladbu izolace. Byl dodržován 

přesný postup měření, aby byly pro všechny vzorky stejné podmínky měření a nedošlo tak 

k výrazné chybě. Vzorky byly měřeny v poloze svislé, kdy představovaly zateplení obvodové 

stěny. Dle možností rozsahu měření zařízení Hot Box byly stanoveny 3 teplotní rozdíly, které 

simulovaly podmínky teplot v exteriéru a interiéru během zimního a letního období. 

 

      Tab. 3 Stanovení teplotních gradientů pro měření metodou Hot Box.  

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

20 5 15 

15 -2 17 

35 20 15 

 

 

5.3.1 Postup měření 

Postup měření, který byl pro všechny vzorky identický, je následující: 

 

 na teplou vnitřní skříň byla po celém obvodu nalepena oboustranná lepicí páska, která 

zabezpečila napnutí a uchycení vzorku ke skříni. Zároveň plnila funkci těsnící, aby 

nedošlo k profouknutí chladného či teplého vzduchu z jedné části skříně na druhou, 
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 přiložení vzorku termoreflexní izolace na lepicí pásku, 

 oblepení styku izolace a teplé skříně pomocí speciální fasádní lepicí pásky, která 

doplňuje oboustrannou lepicí pásku a napomáhá k lepší těsnosti, 

 doražení dřevěného roštu s výpletem na vzorek izolace, aby došlo k jeho vypnutí a 

vyhlazení povrchu, 

 sražení teplé a chladné části skříně, 

 aplikace stahovacího popruhu kolem celé měřící skříně a jeho dotažení, aby 

nedocházelo k úniku vzduchu na styku teplé a chladné části, 

 propojení počítače s čidly, relátky a dalším měřicím zařízením, 

 zapojení motorku pohánějící homogenizační zařízení do sítě, 

 spuštění programu ve vývojovém prostředí Delphi na počítači, 

 nastavení uvedeného teplotního gradientu, 

 zahájení měření, 

 doba potřebná k vytemperování teplé a chladné části dle nastavených podmínek a 

jejich následné ustálení. Doba ustálení je čas, za který se teploty výrazně neměnily  

od nastavených hodnot po dobu minimálně 5 minut. K vytemperování a ustálení teplot 

byla potřeba u všech vzorků přibližně 1 hodina, 

 po tomto kroku následuje vynulování dosud naměřených hodnot stiskem tlačítka 

„Nuluj čas měření“, čímž se aktivuje měření konečné hodnoty tepelného odporu  

pro daný vzorek izolace, 

 samotné měření probíhá přibližně dalších 60 až 90 minut, kdy každých deset minut je 

zapsána hodnota tepelného odporu, celkového času měření, času topení a poměru času 

topení a celkového času měření, 

 ukončení měření (v okamžiku, kdy se posledních 5 zapsaných hodnot od sebe téměř 

neliší), 

 uzavření okna pro měření, vypnutí programu, 

 otevření skříně a vyjmutí vzorku termoreflexní izolace. 
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Obr. 4.8 Vzhled okna řídícího programu sestaveného ve vývojovém prostředí Delphi 

s okamžitými hodnotami měření a se stavy měření. 

 

Na obrázku je znázorněno: 

1 – naměřená teplota θ1 v teplé měřící části skříně [°C], 

2 – naměřená teplota θ2 v kompenzační části skříně [°C], 

3 – naměřená teplota θ3 v chladné části skříně [°C], 

4 – nastavená teplota pro teplou a kompenzační skříň [°C], 

5 – nastavená teplota pro chladnou skříň [°C], 

6 – čas topení [s], 

7 – celkový čas měření [s], 

8 – poměr času topení k celkovému času měření [-]. 

 

5.3.2. Orientace uložení vzorků izolací v měřící skříni Hot Box 

Následující obrázky představují uložení vzorků termoreflexních izolací a orientaci 

bublin vůči teplé a chladné části skříně. Bylo potřeba ověřit, zda orientace vzorku izolace  

s nesymetrickou skladbou vrstev bude mít vliv na výslednou hodnotu tepelného odporu. Tato 

skutečnost byla prokázaná na vzorku číslo 4, při teplotách +20 °C v chladné části a +35 °C 

v teplé části skříně. Rozdíl hodnot není výrazný, ale je třeba ho brát v úvahu, při návrhu 

skladebného uspořádání. 

 

                  Obr. 4.9 Popis skladby termoreflexní bublinkové izolace. 

1 

2 

7 

3 

6 8 

4 

5 

Hliníková fólie 

Bublinková fólie 

Hliníková fólie 

    θ1 

    θ2 

     θ3 
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 Vzorek č. 1 ABBA s metalickým povrchem 

   

Obr. 5.0 Schéma uložení vzorku izolace ABBA s metalickým povrchem. 

 

 Vzorek č. 2 ABBABBA 

   

Obr. 5.1 Schéma uložení vzorku izolace ABBABBA. 

 

 Vzorek č. 3 ABBBBABBBBA (nenatavená bublinková fólie) 

   

Obr. 5.2 Schéma uložení vzorku izolace ABBBBABBBBA s nenatavenou bublinkovou fólií. 
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 Vzorek č. 4 ABBBBABBBBA (natavená bublinková fólie) 

   

Obr. 5.3 Schéma uložení vzorku izolace ABBBBABBBBA s natavenou bublinkovou fólií. 

 

Při uložení vzorku izolace č. 4 viz obr. 5.3 pro teploty +20 °C a +35 °C byla stanovena 

hodnota tepelného odporu RT = 0,710 m
2
∙K∙W

-1
. Posléze byl vzorek otočen o 180° a hodnota 

tepelného odporu poklesla na RT = 0,636 m
2
∙K∙W

-1
. 

 

 Vzorek č. 5 ABBBBABBBBABBBBA 

 

 

 

Obr. 5.4 Schéma uložení vzorku izolace ABBBBABBBBABBBBA. 

 

 Vzorek č. 7 ABBBBABBBBABBBBABBBBA 

   

Obr. 5.5 Schéma uložení vzorku izolace ABBBBABBBBABBBBABBBBA. 
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 Vzorek č. 9 ABBA z jedné strany se zlatým vzhledem 

 
  

Obr. 5.6 Schéma uložení vzorku izolace ABBA s fólií se zlatým vzhledem. 

 

5.3.3. Odvození vzorce pro výpočet tepelného odporu 

Z naměřených hodnot bylo potřeba vyjádřit hodnotu tepelného odporu, která je 

odvozena a vyjádřena pomocí následujících vztahů: 

 

Stejnosměrný elektrický výkon pro dobu topení v teplé části skříně vypočítáme jako 

součin napětí, proudu a doby topení dle: 

                      [J]                         1.1 

 

Elektrický proud procházející obvodem vyjádříme dle následujícího vzorce a dosadíme  

do 1.1:  

     
  

  
     [A],           

  

  
        [J] 

  úpravou dostaneme:       
  

 

  
        [J]                 1.2 

 

Pro vyjádření hustoty tepelného toku, který prochází vzorkem izolace, použijeme vzorec: 

      
     

  
  [W m2]         1.3 

 

Za předpokladu, že:    , kde Q vyjadřuje teplo, které vzniklo přeměnou elektrické energie, 

dostaneme sloučením 1.2 a 1.3 rovnici: 

 

             
  

 

  
     

     

  
                1.4  
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a úpravou 1.4: 

                         
                                            1.5 

 

Konečnou úpravou 1.5 dostáváme vzorec pro vyjádření tepelného odporu RT daného vzorku 

termoreflexní izolace v měřícím zařízení Hot Box: 

 

                                          
             

  
   

   

   
              [m2

∙K∙W
-1

]                     1.6 

 

kde: RT… tepelný odpor vzorků izolací [m
2
∙K∙W

-1
], 

 θ1… teplota v teplé části skříně [°C], 

 θ3… teplota v chladné části skříně [°C], 

 Av… plocha vzorku ve styku s teplou částí skříně 0,740 x 0,735 m [m
2
], 

 Re… elektrický odpor teplotních čidel 5,04 [ohm], 

 Uč… napětí přivedené na teplotní čidla 11,697 [V], 

 Δτc… čas, po který se provádělo měření [s], 

 Δτt… čas činnosti vytápění během měřícího intervalu Δτc [s], 
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5.3.4. Tepelný odpor proměřených vzorků izolací 

Po dosazení naměřených hodnot do vzorce 1.6 bylo dosaženo následujících hodnot  

pro dané teplotní rozdíly. Je třeba vzít v úvahu, že tyto hodnoty tepelného odporu definují 

pouze tepelně izolační schopnost termoreflexní izolace, do níž nejsou zahrnuty 

neprovětrávané vzduchové mezery, které vznikají při aplikaci izolace mezi dřevěný rošt, jež 

hodnotu tepelného odporu ještě zvýší. 

 

Tab. 4 Stanovení tepelného odporu metodou Hot Box pro θEX = -2 °C a θIN = 15 °C. 

Vzorek termoreflexní izolace RT [m
2
∙K∙W

-1
], θEX = -2 °C a θIN = 15 °C 

3 x Al + 4 x BB nenatavené 
(Al + BB + BB + Al + BB + BB + Al) 

1,563 

1,555 ± 0,018 

1,546 

1,554 

1,551 

1,559 

4 x Al + 6 x BB 
(Al + BB + BB + Al + BB + BB + Al + BB + BB + Al)  

2,805 

2,804 ± 0,033 

2,807 

2,799 

2,804 

2,807 

5 x Al + 8 x BB 
(Al + BB + BB + Al + BB + BB + Al + BB + BB + Al + BB + BB + Al) 

2,449 

2,448 ± 0,029 

2,443 

2,451 

2,448 

2,450 

Metalická Al fólie ABBA 
(Al + BB + Al) 

0,761 

0,760 ± 0,009 

0,758 

0,763 

0,760 

0,758 

3 x Al + 4 x BB natavené 
(AlBB + BBAl + BB + BBAl) 

2,421 

2,424 ± 0,028 

2,418 

2,430 

2,424 

2,426 

3 x Al + 2 x BB 
(AlBB + Al + BBAl) 

1,668 

1,661 ± 0,020 

1,651 

1,663 

1,660 

1,663 

2 x Al + 1 x BB („zlatá fólie“) 
(AlBB + Al/Au) 

1,008 

1,003 ± 0,012 

1,003 

0,999 

1,005 

1,002 
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Tab. 5 Stanovení tepelného odporu metodou Hot Box pro θEX = 5 °C a θIN = 20 °C. 

Vzorek termoreflexní izolace RT [m
2
∙K∙W

-1
], θEX = 5 °C a θIN = 20 °C 

3 x Al + 4 x BB nenatavené 
(Al + BB + BB + Al + BB + BB + Al) 

0,877 

0,866 ± 0,012 

0,857 

0,867 

0,864 

0,866 

4 x Al + 6 x BB 
(Al + BB + BB + Al + BB + BB + Al + BB + BB + Al)  

1,376 

1,369 ± 0,018 

1,368 

1,371 

1,366 

1,365 

5 x Al + 8 x BB 
(Al + BB + BB + Al + BB + BB + Al + BB + BB + Al + BB + BB + Al) 

1,520 

1,550 ± 0,020 

1,574 

1,551 

1,555 

1,552 

Metalická Al fólie ABBA 
(Al + BB + Al) 

0,508 

0,506 ± 0,007 

0,504 

0,509 

0,507 

0,502 

3 x Al + 4 x BB natavené 
(AlBB + BBAl + BB + BBAl) 

0,944 

0,942 ± 0,013 

0,942 

0,940 

0,944 

0,942 

Šedý polystyren s grafitem tl. 30 mm 
(Porovnávací materiál) 

1,178 

1,175 ± 0,016 

1,170 

1,180 

1,172 

1,176 

3 x Al + 2 x BB 
(AlBB + Al + BBAl) 

0,751 

0,754 ± 0,010 

0,748 

0,756 

0,754 

0,759 

2 x Al + 1 x BB („zlatá fólie“) 
(AlBB + Al/Au) 

0,658 

0,657 ± 0,009 

0,661 

0,657 

0,655 

0,656 
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Tab. 6 Stanovení tepelného odporu metodou Hot Box pro θEX = 35 °C a θIN = 20 °C. 

Vzorek termoreflexní izolace RT [m
2
∙K∙W

-1
], θIN = 20 °C a θEX = 35 °C 

3 x Al + 4 x BB nenatavené 
(Al + BB + BB + Al + BB + BB + Al) 

0,708 

0,709 ± 0,009 

0,711 

0,708 

0,709 

0,710 

4 x Al + 6 x BB 
(Al + BB + BB + Al + BB + BB + Al + BB + BB + Al)  

0,825 

0,831 ± 0,011 

0,828 

0,834 

0,831 

0,835 

5 x Al + 8 x BB 
(Al + BB + BB + Al + BB + BB + Al + BB + BB + Al + BB + BB + Al) 

0,988 

0,996 ± 0,013 

0,992 

0,998 

1,003 

0,997 

Metalická Al fólie ABBA 
(Al + BB + Al) 

0,442 

0,446 ± 0,006 

0,448 

0,451 

0,444 

0,445 

3 x Al + 4 x BB natavené 
(AlBB + BBAl + BB + BBAl) 

0,712 

0,710 ± 0,009 

0,710 

0,708 

0,709 

0,710 

3 x Al + 2 x BB 
(AlBB + Al + BBAl) 

0,712 

0,715 ± 0,010 

0,713 

0,718 

0,717 

0,716 

2 x Al + 1 x BB („zlatá fólie“) 
(AlBB + Al/Au) 

0,613 

0,616 ± 0,008 

0,618 

0,617 

0,615 

0,618 

 

Nejistota měření naměřených tepelných odporů zohledňuje odchylku měření teplot 

odporovými čidly 0,10 °C, která byla stanovena při kalibraci teplotních čidel, viz kapitola 

5.1.2. U ostatních vedlejších vlivů, jako je například nestabilita měřidel či lidský faktor, nelze 

skutečnou míru působení na hodnoty tepelného odporu R vyjádřit. Konkrétně míra projevu 

lidského faktoru byla eliminována tak, že jsem všechny zkoušené vzorky sama proměřila 

stejným zkušebním postupem. 
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Srovnání vzorků termoreflexních bublinkových izolací 

3 x Al + 4 x BB 

4 x Al + 6 x BB 

5 x Al + 8 x BB 

Metalická Al fólie ABBA 

3 x Al + 4 x BB 

3 x Al + 2 x BB 

2 x Al + 1 x BB („zlatá 

fólie“) 

Tab. 7 Srovnání hodnot tepelných odporů jednotlivých vzorků v závislosti na teplotním 

gradientu. 

Vzorky izolací 
RT [m

2
∙K∙W

-1
] 

θEX = -2 °C, 

θIN = 15 °C 

θEX = 5 °C, 

θIN = 20 °C 

θIN = 20 °C, 

θEX = 35 °C 

3 x Al + 4 x BB nenatavené 1,555 ± 0,018 0,866 ± 0,012 0,709 ± 0,009 

4 x Al + 6 x BB 2,804 ± 0,033 1,369 ± 0,018 0,831 ± 0,011 

5 x Al + 8 x BB 2,448 ± 0,029 1,550 ± 0,020 0,996 ± 0,013 

Metalická ABBA 0,760 ± 0,009 0,506 ± 0,007 0,446 ± 0,006 

3 x Al + 4 x BB natavené 2,424 ± 0,028 0,942 ± 0,013 0,710 ± 0,009 

3 x Al + 2 x BB 1,661 ± 0,020 0,754 ± 0,010 0,715 ± 0,010 

2 x Al + 1 x BB („zlatá fólie“) 1,003 ± 0,012 0,657 ± 0,009 0,616 ± 0,008 

 

 

Graf 1 Pohled na změnu hodnot tepelného odporu se změnou teplotního gradientu. 

 

5.3.5. Diskuze výsledků naměřených tepelných odporů 

Z grafu je patrné, že všechny vzorky vykazují nejvyšší hodnoty tepelného odporu  

při teplotním rozdílu θEX = -2 °C a θIN = 15 °C. Čím dále postupujeme do plusových hodnot 

teplotního rozdílu, hodnota tepelného odporu klesá, tedy tepelně izolační schopnost izolací se 

zhoršuje. Můžeme říci, že tyto izolace dosahují lepších hodnot tepelného odporu v zimních 

měsících, kdy se venkovní teploty pohybují v minusových hodnotách. Při aplikaci izolace  

ve stavbě by byly s těmito izolacemi velmi dobře splněny požadavky zimní tepelné ochrany 

θEX = -2 °C         θEX = 5 °C                θEX = 35 °C 

θIN = 15 °C         θIN = 20 °C                θIN = 20 °C 

nenatavené 

natavené 
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budov. Naopak při letní tepelné ochraně klesne hodnota tepelného odporu u některých vzorků 

i o více jak polovinu, oproti hodnotám při teplotách simulujících chladné počasí. Dále když 

porovnáme izolaci 5 x Al + 8 x BB viz zelená křivka, která představuje nejširší vzorek 

izolace, se vzorkem 4 x Al + 6 x BB viz červená křivka vidíme, že při teplotním rozdílu  

θEX = -2 °C a θIN = 15 °C nedosahuje vyššího tepelného odporu nejširší vzorek izolace 5 x Al 

+ 8 x BB, jak by se dalo předpokládat, ale s hodnotou RT = 2,80 m
2
∙K∙W

-1
 má nejlepší tepelně 

izolační schopnost vzorek, který má o 2 bublinkové a 1 hliníkovou fólii méně. Pokud ale tyto 

dva vzorky porovnáme v teplotním rozdílu θEX = 5 °C, θIN = 20 °C a θEX = 35 °C,  

θIN = 20 °C, dosahuje vyšších hodnot tepelného odporu nejširší vzorek 5 x Al + 8 x BB. Také 

vidíme rozdíl u vzorku 3 x Al + 4 x BB nenatavené a natavené. Za teplotního rozdílu  

θEX = -2 °C a θIN = 15 °C má tento vzorek s natavenými bublinkovými fóliemi hodnotu 

tepelného odporu téměř o 1,00 m
2
∙K∙W

-1
 vyšší, než s nenatavenými fóliemi. Tuto skutečnost 

může způsobit právě natavení fólií, kdy vzorek mnohem lépe drží tvar a lze ho lépe napnout 

při měření v Hot Boxu. Naopak pokud fólie nejsou nataveny, vzorek se mačká a nelze ho 

dobře napnout, tudíž lesklé odrazové plochy hliníku neodráží teplo přímo nazpět do teplé 

skříně, ale volně do prostoru. Za plusových teplotních rozdílů jsou hodnoty tepelného odporu 

pro tyto dva vzorky téměř totožné. Nejhůře dopadly nejtenčí vzorky a to metalická ABBA 

fólie a 2 x Al + 1 x BB „zlatá fólie“. Avšak vzorek s fólií zlatého vzhledu má hodnoty 

tepelného odporu vyšší, než vzorek s metalickou fólií. Fólie zlatého vzhledu má lepší hodnoty 

reflektance (jak je uvedeno v kapitole 5.4.), jež má významný vliv na výslednou hodnotu 

tepelného odporu, což může mít za následek právě vyšší hodnoty tepelného odporu pro tuto 

izolaci. 

 

5.4. Stanovení reflektance hliníkových fólií proměřených vzorků izolací 

Reflektance výrazně ovlivňuje výslednou hodnotu tepelného odporu termoreflexních 

bublinkových izolací. Z tohoto důvodu byly z některých vzorků izolací, které se měřily  

na tepelný odpor, odejmuty části hliníkových fólií, aby bylo možné změřit jejich hodnotu 

odrazivosti. Jak už bylo řečeno v kapitole 3.2., reflektance definuje schopnost materiálu 

odrážet záření a její výsledná hodnota se odvíjí od mnoha faktorů. Většina výrobců 

termoreflexních izolací udává identické hodnoty reflektance jen s minimálními rozdíly. Pokud 

se používá hliníková fólie s vysokou čistotou hliníku až 99,9 %, je schopna odrazit 95 až 97 

% záření. V některých případech je hliníková fólie chráněna lakem z HDPE, tudíž se hodnota 

odrazivosti sníží na 80 až 90 % z důvodu poklesu lesklosti hliníku vlivem HDPE vrstvy. 

Obecně PE fólie mají velmi malou hodnotu reflektance, například 12,7 μm silná HDPE fólie 
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dosahuje hodnoty okolo 10 %, jak uvádí [36]. Je zřejmé, že výše uvedené hodnoty odrazivosti 

byly změřeny na fóliích s určitými parametry, jako je tloušťka, materiálové složení a další, 

tudíž jakákoliv změna těchto parametrů ovlivní výslednou hodnotu odrazivosti. 

Ze vzorku č. 1 byl odříznut vzorek hliníkové metalické fólie, která má větší tloušťku 

než ostatní vzorky hliníkových fólií. 

 

Obr. 5.7 Vzhled hladké hliníkové metalické fólie v měřítku 1:1. 

 

Ze vzorku č. 3 byly odříznuty dva vzorky hliníkové fólie, a to povrchová hliníková 

fólie, na které je z vnitřní strany natavena hladká vrstva PE fólie a středová hliníková fólie – 

klasický alobal. 

 

Obr. 5.8 Hliníková povrchová fólie                Obr. 5.9 Hliníková středová fólie  

v měřítku 1:1.                                                v měřítku 1:1.           

 

Ze vzorku č. 4 byl odříznut vzorek hliníkové fólie, na kterou je z vnitřní strany 

natavena bublinková fólie. 

 

Obr. 6.0 Hliníková fólie s natavenou bublinkovou fólií v měřítku 1:1. 
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Ze vzorku č. 9 byl odříznut vzorek hliníkové fólie, která je z vnější strany zlatého 

vzhledu a z vnitřní strany stříbrného vzhledu. 

 

Obr. 6.1 Hliníková fólie zlatého vzhledu v měřítku 1:1. 

 

Pro stanovení hodnoty reflektance byl použit víceúčelový spektrometr Thermo Nicolet 

380 FTIR. Jde o infračervený spektrometr, který využívá Fourierovy transformace – FTIR. 

Měření se provádí Taylorovou metodou přiložením vzorku k měřícímu otvoru už při měření 

pozadí. Vzorky jsou proměřeny proti vnitřnímu povrchu koule tvořeného zlatem. Při změně 

polohy primárního zrcátka dojde k přesměrování měřícího paprsku na principu integrační 

sféry. Podstatou metody je změřit vzorek na odraz paprsku infračerveného záření v intervalu 

od 2,5 do 18 μm vlnové délky. Infračervené záření je v rozsahu vlnových délek 780 nm až  

1 mm. Pod úhlem 8° dopadá paprsek na měřený vzorek a interaguje s jeho povrchem, kdy část 

dopadající energie je pohlcena a část odražena, přičemž odražená část se dále difúzně odráží 

od povrchu integrační sféry. Hodnoty pro jednotlivé vlnové délky se zaznamenávají  

na dusíkem chlazeném senzoru. 

 

Obr. 6.2 Spektrometr Thermo Nicolet 380 FTIR. 
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Vyhodnocení reflektance se provedlo pomocí spektroskopického programu OMNIC. 

Výstupem z tohoto programu je infračervené spektrum, které zobrazuje funkční závislost 

energie vyjádřené v procentech reflektance. Závislost energie na vlnové délce je logaritmická 

a z toho důvodu se využívá vlnočet, jehož definicí je převrácená hodnota vlnové délky [37].  

V grafu 2 je zobrazen výstup z programu OMNIC pro vzorek metalické hliníkové fólie. 

 

Graf 2 Výstup z programu OMNIC pro metalickou hliníkovou fólii. 

 

 

5.4.1. Porovnání naměřených hodnot reflektance 

Z naměřených hodnot reflektancí pro jednotlivé vzorky hliníkových fólií je patrné, že 

správná volba hliníkové fólie do souvrství izolace je velmi důležitá, jak je zobrazeno v grafu 

3. Hodnoty reflektance u některých vzorků byly nižší než 50 %, což je pro hliníkové fólie 

velmi málo.  

 

Tab. 8 Naměřené hodnoty reflektancí vzorků hliníkových fólií. 

Hliníková fólie Reflektance [%] Emisivita [%] 

Vzorek č. 1 – metal – 1 93 7 

Vzorek č. 1 – metal – 2 19 81 

Vzorek č. 3 – povrch – Al 99 1 

Vzorek č. 3 – povrch – PE 55 45 

Vzorek č. 3 – alobal – 1 – Al 88 12 

Vzorek č. 3 – alobal – 2 – PE 58 42 

Vzorek č. 4 – PE 1 99 

Vzorek č. 4 – Al 88 12 

Vzorek č. 9 – zlatá – vnitřní Al 99 1 

Vzorek č. 9 – zlatá – vnější Au 40 60 
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Graf 3 Srovnání naměřených hodnot odrazivosti (reflektance) vzorků hliníkových fólií.  

 

 

5.4.2. Diskuze výsledků naměřených reflektancí 

Z grafu je patrné, že prakticky všechny hliníkové fólie stříbrného vzhledu mají vysoké 

hodnoty odrazivosti, které se pohybují okolo 90 %. Při poplastování hliníkové fólie dochází 

ke značnému snížení reflektance až o 40 %. U vzorku č. 4, kde je na hliníkovou fólii natavena 

bublinková fólie, klesla hodnota reflektance takřka na 0 %. Tato fólie má tedy nejvyšší 

schopnost vyzařovat sáláním, čímž vykazuje chování blízké fyzikálně černému tělesu. 

Nejlépe dopadla vnitřní strana hliníkové fólie vzorku č. 9, která je stříbrného vzhledu. Naopak  

u vnější strany zlatého vzhledu této fólie došlo k poklesu odrazivosti o více jak polovinu. 

Metalická fólie vzorku č. 1 má z venkovní strany velmi dobré výsledky, avšak z vnitřní matné 

strany byla naměřena hodnota reflektance pouhých 19 %. Metalická fólie, která má větší 

tloušťku než ostatní vzorky, nedosáhla tak vysokých hodnot, jako například vzorek č. 3  

ze strany nepotažené vrstvou PE. To nasvědčuje tomu, že i tloušťka hliníkové fólie může mít 

vliv na výslednou hodnotu odrazivosti. Z výsledků vyplývá, že nejlepší volbou pro účely 

termoreflexních izolací jsou klasické hliníkové fólie stříbrného vzhledu, které mají menší 

tloušťku. 

Z výsledků reflektancí vzorků hliníkových fólií se následně provedl výpočet 

pohltivosti A [%] pro dané kombinace vzorků a byla stanovena hustota tepelného toku 

probíhajícího mezi dvěma vzorky. Tyto hodnoty jsou návodem, jak efektivně poskládat 

jednotlivé vrstvy  termoreflexní izolace, aby se dosáhlo co nejvyššího tepelného odporu. 

Z výsledků je patrné, že nejlepší volbou je aplikovat proti sobě vzorek č. 9, tak aby plochy 
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stříbrného vzhledu byly postaveny proti sobě (v tab. 9 označeno zeleně). Tato kombinace 

vzorků vykazuje hustotu tepelného toku 2,1 W∙m
-2

, což je nejnižší hodnota, které se dosáhlo. 

Naopak nejhorší volbou je proti sobě postavit vzorek č. 4 z PE strany, kdy hustota tepelného 

toku dosáhla hodnoty 414,5 W∙m
-2

, jak je uvedeno v tabulce 9 červeným písmem. 

 

Tab. 9 Stanovení hustoty tepelného toku pro jednotlivé kombinace vzorků hliníkových fólií. 

Kombinace vzorků hliníkových fólií 
Pohltivost 

A [-] 

Pohltivost 

A [%] 

Hustota 

tepelného 

toku q 

[W∙m
-2

] 

Vzorek č. 4 – Al : Vzorek č. 4 – PE 0,117 11,675 48,9 

Vzorek č. 4 – Al : Vzorek č. 4 – Al 0,062 6,203 26,0 

Vzorek č. 4 – Al : Vzorek č. 3 – povrch – Al  0,009 0,948 4,0 

Vzorek č. 4 – Al : Vzorek č. 3 – povrch – PE 0,102 10,218 42,8 

Vzorek č. 4 – Al : Vzorek č. 3 – alobal – 1 – Al 0,063 6,327 26,5 

Vzorek č. 4 – Al : Vzorek č. 3 – alobal – 2 – PE 0,101 10,066 42,2 

Vzorek č. 4 – Al : Vzorek č. 1 – metal – 1 0,044 4,375 18,3 

Vzorek č. 4 – Al : Vzorek č. 1 – metal – 2 0,114 11,367 47,6 

Vzorek č. 4 – Al : Vzorek č. 9 – zlatá – vnitřní Al 0,009 0,912 3,8 

Vzorek č. 4 – Al : Vzorek č. 9 – zlatá – vnější Au 0,108 10,838 45,4 

    

Vzorek č. 3 – povrch – Al : Vzorek č. 4 – PE 0,010 1,021 4,3 

Vzorek č. 3 – povrch – Al : Vzorek č. 3 – povrch – PE 0,010 1,008 4,2 

Vzorek č. 3 – povrch – Al : Vzorek č. 3 – alobal – 1 – Al 0,010 0,951 4,0 

Vzorek č. 3 – povrch – Al : Vzorek č. 3 – alobal – 2 – PE 0,010 1,007 4,2 

Vzorek č. 3 – povrch – Al : Vzorek č. 1 – metal – 1 0,009 0,891 3,7 

Vzorek č. 3 – povrch – Al : Vzorek č. 1 – metal – 2 0,010 1,018 4,3 

Vzorek č. 3 – povrch – Al : Vzorek č. 9 – zlatá – vnitřní Al 0,005 0,503 2,1 

Vzorek č. 3 – povrch – Al : Vzorek č. 9 – zlatá – vnější Au 0,010 1,014 4,2 

Vzorek č. 3 – povrch – Al : Vzorek č. 3 – povrch – Al 0,005 0,513 2,1 

    

Vzorek č. 3 – alobal – 1 – Al : Vzorek č. 4 – PE 0,121 12,122 50,8 

Vzorek č. 3 – alobal – 1 – Al : Vzorek č. 3 – povrch – PE 0,106 10,559 44,2 

Vzorek č. 3 – alobal – 1 – Al : Vzorek č. 3 – alobal – 1 – Al 0,065 6,456 27,0 

Vzorek č. 3 – alobal – 1 – Al : Vzorek č. 3 – alobal – 2 – PE 0,104 10,397 43,5 

Vzorek č. 3 – alobal – 1 – Al : Vzorek č. 1 – metal – 1 0,044 4,437 18,6 

Vzorek č. 3 – alobal – 1 – Al : Vzorek č. 1 – metal – 2 0,118 11,791 49,4 

Vzorek č. 3 – alobal – 1 – Al : Vzorek č. 9 – zlatá – vnitřní Al 0,009 0,915 3,8 

Vzorek č. 3 – alobal – 1 – Al : Vzorek č. 9 – zlatá – vnější Au 0,112 11,222 47,0 

    

Vzorek č. 1 – metal – 1 : Vzorek č. 1 – metal – 1 0,034 3,379 14,2 

Vzorek č. 1 – metal – 1 : Vzorek č. 4 – PE 0,065 6,536 27,4 

Vzorek č. 1 – metal – 1 : Vzorek č. 3 – povrch – PE 0,061 6,053 25,3 

Vzorek č. 1 – metal – 1 : Vzorek č. 3 – alobal – 2 – PE 0,060 5,999 25,1 

Vzorek č. 1 – metal – 1 : Vzorek č. 1 – metal – 2 0,064 6,438 27,0 

Vzorek č. 1 – metal – 1 : Vzorek č. 9 – zlatá – vnitřní Al 0,009 0,860 3,6 

Vzorek č. 1 – metal – 1 : Vzorek č. 9 – zlatá – vnější Au 0,063 6,265 26,2 
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Vzorek č. 9 – zlatá – vnitřní Al : Vzorek č. 4 – PE 0,010 0,980 4,1 

Vzorek č. 9 – zlatá – vnitřní Al : Vzorek č. 3 – povrch – PE 0,010 0,968 4,1 

Vzorek č. 9 – zlatá – vnitřní Al : Vzorek č. 3 – alobal – 2 – PE 0,010 0,967 4,1 

Vzorek č. 9 – zlatá – vnitřní Al : Vzorek č. 1 – metal – 2 0,010 0,978 4,1 

Vzorek č. 9 – zlatá – vnitřní Al : Vzorek č. 9 – zlatá – vnitřní 
Al 

0,005 0,492 2,1 

Vzorek č. 9 – zlatá – vnitřní Al : Vzorek č. 9 – zlatá – vnější 
Au 

0,010 0,974 4,1 

    

Vzorek č. 4 – PE : Vzorek č. 4 – PE 0,990 98,994 414,5 

Vzorek č. 4 – PE : Vzorek č. 3 – povrch – PE 0,448 44,821 187,7 

Vzorek č. 4 – PE : Vzorek č. 3 – alobal – 2 – PE 0,420 42,035 176,0 

Vzorek č. 4 – PE : Vzorek č. 1 – metal – 2 0,805 80,516 337,2 

Vzorek č. 4 – PE : Vzorek č. 9 – zlatá – vnější Au 0,598 59,819 250,5 

    

Vzorek č. 3 – povrch – PE : Vzorek č. 3 – povrch – PE 0,290 28,968 121,3 

Vzorek č. 3 – povrch – PE : Vzorek č. 3 – alobal – 2 – PE 0,278 27,778 116,3 

Vzorek č. 3 – povrch – PE : Vzorek č. 1 – metal – 2 0,406 40,602 170,0 

Vzorek č. 3 – povrch – PE : Vzorek č. 9 – zlatá – vnější Au 0,346 34,571 144,8 

    

Vzorek č. 3 – alobal – 2 – PE : Vzorek č. 3 – alobal – 2 – PE 0,267 26,682 111,7 

Vzorek č. 3 – alobal – 2 – PE : Vzorek č. 1 – metal – 2 0,383 38,302 160,4 

Vzorek č. 3 – alobal – 2 – PE : Vzorek č. 9 – zlatá – vnější Au 0,329 32,889 137,7 

    

Vzorek č. 1 – metal – 2 : Vzorek č. 1 – metal – 2 0,679 67,851 284,1 

Vzorek č. 1 – metal – 2 : Vzorek č. 9 – zlatá – vnější Au 0,525 52,534 220,0 

    

Vzorek č. 9 – zlatá – vnější Au : Vzorek č. 9 – zlatá – vnější 
Au 

0,429 42,859 179,5 

 

 

6. Možnosti použití termoreflexních fóliových izolací 

Termoreflexní fóliové izolace se dají takřka bez omezení použít na zateplení jakékoliv 

konstrukce. Jejich škála možností využití je široká, jako například zateplení obvodových stěn 

z venkovní i vnitřní strany, zateplení střešních plášťů, zateplení podlahových konstrukcí  

i takových, ve kterých je zabudován systém podlahového vytápění, zateplení stropních 

konstrukcí, ale také se dají použít pro zateplení sportovních či výrobních hal nebo 

zemědělských staveb. Tyto izolace jsou vhodné k zateplení novostaveb nízkoenergetických a 

pasivních domů, ale i pro dodatečné zateplení stávajících staveb. Termoreflexní izolace je 

možné kombinovat i s konvenčními tepelnými izolanty. Výhodou při montáži termoreflexní 

izolace je poměrně vysoká rychlost provedení díky tomu, že je dodávána v pásech potřebné 

délky, a také její nízká objemová hmotnost umožňující snadnou manipulaci. Další výhodou je 

zákryt izolantu SDK či OSB deskami, který jej chrání před možným poškozením, jako k tomu 
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dochází například u relativně měkkých polystyrenových izolací, do kterých si ptáci často 

dělají svá hnízda nebo je lze při neopatrném zacházení porušit promáčknutím. Ve střešních 

konstrukcích plní termoreflexní izolace zároveň funkci parozábrany, což je také velmi 

výhodné. V následujících kapitolách jsou představeny některé z možností použití 

termoreflexní fóliové izolace pro zateplení jednotlivých konstrukcí objektu v českých 

klimatických podmínkách a postup, jakým jsou izolace upevňovány dle podkladního 

materiálu uvedeného v [26]. 

 

6.1. Zateplení obvodové konstrukce 

Obvodové stěny z jakýchkoliv materiálů lze zateplit termoreflexní fóliovou izolací 

z venkovní i vnitřní strany. Lze ji využít jako hlavní izolaci nebo jako přídavnou, která doplní 

jiný typ izolace. Montáž začíná připevněním svislých dřevěných latí na obvodovou 

konstrukci, čímž vytvoříme první uzavřenou vzduchovou mezeru, která se nachází mezi 

izolací a zateplovanou stěnou. Tato mezera zamezuje proudění vzduchu a tím dává přednost 

přenosu tepla sáláním. Latě jsou připevněny pomocí hřebíků nebo vrutů a vytváří mezeru  

o obvyklé tloušťce 20 až 30 mm, přičemž latě je vhodné na obvodovou stěnu osadit  

na hmoždinky v osové vzdálenosti okolo 720 mm, aby bylo při následném upevňování pásů 

termoreflexní izolace dosaženo požadovaného přesahu. Na vrstvu dřevěných latí se aplikuje 

první pás izolace potřebné délky a připevní se pomocí kovových sponek nebo hřebíků.  

U obvodových konstrukcí je třeba dbát na správné uložení pásů, tak aby reflexní hliníkový 

povrch izolantu směřoval k interiéru a odrážel tak uniklé teplo z objektu zpět. V rohové části 

konstrukce se ponechá volná část pásu přibližně 50 až 80 mm při vnitřním zateplení,  

pro provedení ukončujícího detailu, popřípadě i více jak 80 mm pro venkovní zateplení.  

Na tento pás se na odlehlé straně od rohu konstrukce nalepí po celé délce ve vzdálenosti  

od okraje izolace asi 30 mm oboustranná lepicí páska, na kterou se přiloží další pás izolace a 

přitlačí se, aby došlo k důkladnému spojení obou pásů a soudržnosti skladby. Tento pás je 

opět připevněn pomocí sponek či hřebíků k dřevěným latím. Přesah pásů izolace by měl být 

30 až 50 mm, jak uvádí [26]. Sponky či hřebíky se přelepí hliníkovou lepicí páskou, protože 

jejich hodnota emisivity je velmi vysoká. Přesah izolací je také přelepen hliníkovou lepicí 

páskou, aby byla zajištěna parotěsná a vzduchotěsná funkce izolantu, protože každou 

netěsností dochází k úniku teplého vzduchu, a tím ke zvýšení tepelných ztrát. Tímto postupem 

se zateplí celá stěna a zajistí se rohové přesahy pásů izolace. Pod tyto přesahy se nalepí těsnící 

páska, čímž dojde ke spojení izolace se stěnou. Následně pomocí přítlačné lišty, například UD 

profilu z pozinkovaného ocelového plechu, je izolace k pásce přitlačena. Lišta je poté 
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připevněna ke stěně do hmoždinky. Po dokončení nabývá těsnící páska na objemu, což zajistí 

vyplnění mezery mezi stěnou a izolací. Spoj je tedy proveden parotěsně. Dalším krokem 

montáže je upevnění vodorovných dřevěných latí, popřípadě UD profilů na vrstvu izolace 

pomocí vrutů, které se opět přelepí hliníkovou lepicí páskou, ze stejného důvodu jako sponky 

či hřebíky. Vodorovné latě se upevňují v osových vzdálenostech, které definuje rozměr prvků 

fasádní konstrukce. Jako finální vrstvu montážního systému termoreflexních fóliových izolací 

lze použít OSB desky, popřípadě při zateplení z interiérové strany SDK desky, pod které lze 

do vzduchové mezery umístit rozvody elektroinstalací či vodoinstalací, aniž by došlo 

k porušení fóliové izolace. Na desky je možné nanést některé z omítkových systémů. 

Nedostatkem montážní konstrukce termoreflexních izolací jsou bodové mosty, které vznikají 

v místech křížení dřevěných latí. Pokud však vezmeme do úvahy celou plochu izolačního 

obalového systému, je tento vliv tepelných mostů zanedbatelný, činí pouhé 1 %. Od některých 

jiných izolací se termoreflexní liší tím, že jsou bezkontaktní, tedy z obou stran izolantu vzniká 

vzduchová mezera, která zlepšuje tepelně izolační vlastnosti samotné fóliové izolace.  

 

Obr. 6.3 Montážní systém termoreflexních izolací pro obvodové stěny. 

 

6.1.1. Výpočet součinitele prostupu tepla U pro naměřené hodnoty RT 

Pro posouzení izolační schopnosti termoreflexní izolace uvádím porovnání obvyklých 

případů zateplení obvodové stěny budovy. V prvním případě je obvodová stěna z cihelných 

broušených bloků Porotherm tloušťky 300 mm zateplena 40 mm fasádního EPS 70F a  

v druhém případě je stejná obvodová stěna zateplena s využitím termoreflexní fóliové izolace 

tloušťky 40 mm, jejichž schematické uspořádání je uvedeno na obrázku 6.4. Tepelně-reflexní 

izolace se upevňuje podle návrhu výrobce na dřevěný rošt. Výrobce cihelných bloků uvádí 
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hodnotu součinitel tepelné vodivosti  = 0,175 W∙m
-1

∙K
-1

, pěnový polystyrén EPS   = 0,039 

W∙m
-1

∙K
-1

, přestupové tepelné odpory pro vnitřní a vnější povrch konstrukce činí  

Rsi = 0,125 m
2
∙K∙W

-1
, Rse = 0,04 m

2
∙K∙W

-1
. Z těchto hodnot se po dosazení do vzorců vyjádří 

hodnota součinitele prostupu tepla konstrukce U. 

 

Obr. 6.4 Příklady zateplení obvodové stěny. 
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Tedy zateplená stěna se 40 mm EPS dosahuje součinitele prostupu tepla  

U = 0,344 W∙m
-2

∙K
-1

. Pokud stejným způsobem vypočítáme U konstrukce se zateplením 

termoreflexní fóliovou izolací, kde Rizolace = 1,555 m
2
∙K∙W

-1
 (hodnota tepelného odporu 

Rizolace získaná měřením v Hot Box skříni), λ vzduchové mezery o tloušťce 30 mm činí  

0,176 W∙m
-1

∙K
-1

 (dle ČSN 73 0540-3) a OSB deska tloušťky 15 mm má λ = 0,100 W∙m
-1

∙K
-1

. 
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Konstrukce zateplená 40 mm termoreflexní izolace dosahuje příznivější hodnoty U, 

než konstrukce s EPS, a to U = 0,255 W∙m
-2

∙K
-1

. Abychom dosáhli u konstrukce s EPS stejné 

hodnoty U jako u konstrukce s termoreflexní izolací, museli bychom přidat dalších 40 mm 

EPS. Z tohoto výpočtu vyplývá, že 40 mm termoreflexní izolace typu ABBBBABBBBA 

odpovídá stejným tepelně izolačním schopnostem jako 80 mm EPS. 

Pokud bychom u termoreflexní izolace vynechali dřevěný rošt a OSB desku, hodnota 

součinitele prostupu tepla by činila U = 0,291 W∙m
-2

∙K
-1

, tedy i v tomto případě by měla 

konstrukce s termoreflexní izolací lepší tepelně izolační schopnosti. Doporučenou hodnotu 

pro pasivní budovy pro vnější stěnu z temperovaného prostoru k venkovnímu prostředí  

Upas,20 = 0,25 – 0,38 W∙m
-2

∙K
-1

 splňuje obvodová konstrukce s EPS i s termoreflexní fóliovou 

izolací. 

 

6.2. Zateplení stropní konstrukce 

Zateplení stropních konstrukcí se provádí na stejném principu jako zateplení 

obvodových stěn, tedy pokud se jedná o klasický strop s rovným podhledem, je konstrukce 

naprosto stejná. U trámových stropů, které nalezneme například u dřevostaveb, se pásy 

termoreflexní izolace umístí mezi tyto trámy, jak je uvedeno na obrázku 6.7. Pásy se spojí 

pomocí těsnící pásky s boční stranou trámu a následně se dotlačí dřevěnou lištou, která je 

připevněna vruty k nosnému trámu. Kolmo na nosné dřevěné trámy se ukotví dřevěné latě 

nebo UD profily z pozinkovaného ocelového plechu, na které se nainstalují OSB nebo SDK 

desky. 

 

Obr. 6.7 Detail konstrukční skladby zateplení stropní trámové konstrukce. 
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6.3. Zateplení střešní konstrukce 

Skladebné uspořádání střech má mnoho řešení, záleží na konstrukci jako celku, zda je 

pod střechou vytápěný prostor či nikoliv, a mnoho dalších kriterií. Proto jsou na následujících 

obrázcích zobrazeny pouze vybrané skladby střešního pláště. Doporučená hodnota součinitele 

prostupu tepla pro šikmé střešní pláště se sklonem do 45° je UN    0,16 W∙m
2
∙K

-1
, což splňují 

běžné tepelně izolační materiály až při tloušťce 250 mm, jak uvádí [38]. Proto se jeví  

za vhodné běžné izolanty doplnit termoreflexní izolací malé tloušťky. Na obrázku 6.8 je 

zobrazen podélný řez šikmou neodvětrávanou střechou za použití termoreflexní izolace, která 

zároveň plní i funkci parozábrany, v kombinaci s tepelnou izolací z minerální vlny. Pro tuto 

skladbu je vhodné použít pouze hliníkovou fólii, na kterou je z jedné strana natavena 

bublinková fólie. Bublinkami směrem ke krokvím upevníme z podhledu pásy izolace, 

tentokrát bez vzduchové mezery, stejným způsobem jako u předchozích konstrukcí. Opět 

přesah jednotlivých pásů izolace musí činit 30 až 50 mm, který se zpevní pomocí oboustranné 

lepicí pásky a spoj se přelepí hliníkovou reflexní páskou. Na tuto vrstvu přišroubujeme 

vodorovné dřevěné latě nebo UD profily, které se zakryjí sádrokartonovým, dřevěným nebo 

jiným obkladem. Vznikne vzduchová mezera o tloušťce 20 až 30 mm. Veškeré kovové 

předměty, které byly při aplikaci termoreflexní izolace použity, musí být přelepeny pomocí 

hliníkové lepicí pásky, aby nevznikaly nežádoucí tepelné mosty. U štítové stěny je třeba 

ponechat přesah izolace 50 až 80 mm, který se přilepí ke stěně pomocí těsnící pásky, 

popřípadě u složitějších detailů lze využít těsnící tmel a dotlačí se pomocí přítlačné lišty.  

Do této skladby lze použít i jiné typy termoreflexních izolací, například typ ABBA.  

 

Obr. 6.8 Podélný řez šikmou neodvětrávanou střechou – termoreflexní izolace v podhledu 

v kombinaci s MW mezi krokvemi. 
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Na obrázku 6.9 je znázorněna skladba odvětrávaného šikmého střešního pláště,  

u kterého je termoreflexní izolace umístěna také v podhledu, ale oproti skladbě viz obrázek 

6.8, má z obou stran vzduchovou mezeru, jak doporučuje výrobce. I u této skladby je mezi 

krokvemi umístěna tepelná izolace z minerální vlny. 

 

Obr. 6.9 Podélný řez šikmou odvětrávanou střechou – termoreflexní izolace v podhledu 

v kombinaci s MW mezi krokvemi. 

 

Poslední obrázek 7.0 znázorňuje skladbu střechy s uložením termoreflexní izolace 

mezi latě a kontralatě, izolace je tedy uložena přímo pod střešní krytinu. V této skladbě plní 

latě a kontralatě funkci roštu z dřevěných svislých a podélných latí, který se pro montáž 

termoreflexních izolací používá. Skladba je opět doplněna tepelnou izolací z MW mezi 

krokvemi. 

 

Obr. 7.0 Podélný řez šikmou střechou – termoreflexní izolace mezi latěmi a kontralatěmi 

doplněna MW mezi krokvemi. 

 

 . 
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Použití termoreflexních izolací, které mají z obou stran hliníkové fólie, například 

vzorek ABBA, ve střešním plášti je výhodné z hlediska letní i zimní tepelné ochrany budov. 

Odrazivost lesklé hliníkové fólie způsobuje, že teplo unikající z interiéru, se v zimním období 

odrazí zpět do místnosti. Toto je výhoda oproti klasickým izolacím, například z MW nebo 

EPS, které teplo pohltí do své materiálové struktury a pomalu ho odvedou do exteriéru. To je 

způsobeno tím, že polystyren i minerální vlna mají vysokou hodnotu emisivity. Oproti tomu 

v letním období, sluneční paprsky dopadající na střešní plášť, ohřívají jednotlivé skladby 

střechy, avšak od hliníkové fólie se odrazí zpět do exteriéru a nedojde tak k přehřátí 

podkrovních prostor. Opět klasické izolanty s vysokou emisivitou teplo pohltí a předají ho  

do interiéru, což způsobí v horkých letních dnech nepříjemně vysoké teploty v prostoru 

místnosti. 

 

6.4. Zateplení podlahové konstrukce s vytápěním 

Podlahové vytápění volí do svých domů stále více lidí, zejména proto, že nenarušuje 

vzhled interiéru a nezabírá místo na stěnách, jako klasické radiátory. Proto následující 

obrázky představují dvě možnosti uložení termoreflexní izolace v kombinaci s podlahovým 

vytápěním.  Jednou z možností je, že se na stropní konstrukci zrealizuje totožný dřevěný rošt 

s termoreflexní izolací, jako tomu bylo například u obvodové stěny. Upevnění, spoje a 

přesahy se provedou taktéž stejným způsobem, přičemž do latí, které jsou blíže nášlapné 

vrstvě, se provedou drážky pro vedení topného kabelu. Na konstrukci dřevěného roštu se 

uchytí pletivo, které je nosným prvkem kabelů podlahového vytápění. Pomocí stahovacích 

pásků se přichytí kabely k pletivu, čímž se zajistí jejich stabilita. Následně se provede vrstva 

z dřevotřískových desek, na kterou se aplikuje finální vrstva. Tuto skladbu lze doplnit i 

některým z konvenčních tepelných izolantů. 

 

Obr. 7.1 Příklad skladebného uspořádání podlahy s podlahovým vytápěním zateplené 

termoreflexní fóliovou izolací. 
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Druhou možností, jak uspořádat skladbu podlahy, představuje obrázek 7.2, kdy jsou 

rozvody podlahového vytápění umístěny v betonové mazanině, pod kterou se nachází 

termoreflexní izolace. V tomto případě je vhodné využít pěnovou fólii, na kterou je z jedné 

strany natavena hliníková reflexní fólie. Běžné bublinkové fólie jsou pro tuto konstrukci 

nepoužitelné, z důvodu popraskání bublin. 

 

Obr. 7.2 Příklad skladebného uspořádání podlahy s podlahovým vytápěním zateplené 

termoreflexní fóliovou izolací. 
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7. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo ilustrovat rozsáhlou problematiku termoreflexních 

fóliových izolací, jejichž publikované vlastnosti berou někteří lidé jako diskutabilní. 

V teoretické části je popsána legislativa a hodnocení energetické náročnosti budov, která je 

z hlediska použití tepelně izolačních materiálů klíčová. Tato část je doplněna výčtem typů 

tepelných izolantů dostupných na českém trhu a způsoby stanovení součinitele tepelné 

vodivosti, který tyto materiály charakterizuje. Dále jsou v práci shrnuty podstatné informace 

nezbytné pro studium problematiky termoreflexních fóliových izolací a s tím související 

formulace poměrů šíření tepla v tomto progresivním typu izolantu.  

Praktická část je zaměřena na identifikaci tepelně izolačních vlastností termoreflexních 

fóliových izolací. Pro tento záměr bylo nutné navrhnout, sestrojit a nakalibrovat měřící 

zařízení vhodné pro stanovení tepelného odporu termoreflexních izolantů dle EN ISO 8990 

metodou Hot Box. Jelikož zkoušené izolace nejsou homogenním materiálem, jako je 

například EPS či MW, nemohou být charakterizovány podle součinitele tepelné vodivosti,  

ale právě pomocí tepelného odporu. Jednotlivé typy vzorků termoreflexních izolací byly 

zkoušeny ve 3 různých teplotních podmínkách simulujících exteriér a interiér. Z tohoto 

experimentálního měření byla nově prokázána závislost zvyšujícího se tepelného odporu  

na klesající exteriérové teplotě do záporných hodnot. Při teplotním rozdílu θEX = -2 °C a  

θIN = 15 °C se hodnota tepelného odporu téměř u všech vzorků přibližně zdvojnásobila oproti 

hodnotám naměřených při teplotním rozdílu θEX = 5 °C a θIN = 20 °C. Pokud je teplotní rozdíl 

posunut dále do plusových hodnot θEX = 35 °C a θIN = 20 °C, simulujících letní období, 

tepelný odpor se sníží oproti θEX = 5 °C a θIN = 20 °C, ale nikoliv tak výrazně. To znamená,  

že termoreflexní izolace jsou pro zimní tepelnou ochranu, kdy teploty venkovního prostředí 

dosahují záporných hodnot, účelným izolantem.  

Dále bylo zjištěno, že vzorek izolace největší šíře při záporných teplotách nedosahoval 

nejpříznivějších hodnot tepelného odporu, z čehož plyne, že se nevyplatí vyrábět zbytečně 

silné vzorky. Od určité tloušťky termoreflexní izolace se hodnoty tepelného odporu výrazně 

nezvyšují, naopak může dojít i ke zhoršení tepelně izolačních vlastností. Také způsob spojení 

jednotlivých vrstev izolace hraje roli v naměřeném tepelném odporu. U dvou totožných 

vzorků se stejným počtem vrstev s jediným rozdílem, a to že v prvním vzorku byla LDPE 

bublinková fólie natavena na hliníkovou fólii a v druhém vzorku nikoliv, činil rozdíl 

tepelného odporu R = 1,0 m
2
∙K∙W

-1
 ve prospěch natavené fólie. Ta dosáhla vyšší hodnoty  

pro teplotní rozdíl θEX = -2 °C a θIN = 15 °C. To může být následkem lepší soudržnosti 
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jednotlivých vrstev, kdy nedojde ke zvlnění fólií, a tím i ke zhoršení odrazivých schopností 

lesklé hliníkové fólie. Avšak ve zbylých teplotních gradientech rozdíl není tak markantní. 

Výběr materiálů pro skladbu termoreflexní izolace je také velmi důležitý, a to 

především volba hliníkové fólie, u které sledujeme primárně hodnotu reflektance. Z tohoto 

důvodu byly odebrány z termoreflexních izolací vzorky hliníkových fólií a proměřeny  

ve spektrometru. Ze získaných hodnot lze říci, že klasické hliníkové fólie dosahují velmi 

vysokých hodnot odrazivosti, ale pokud je fólie z jedné strany poplastována, reflektance se 

sníží téměř o polovinu. U vzorků, které obsahují natavené bublinkové fólie na hliníkových, je 

důležité dbát na směr uložení, protože jejich hodnota reflektance je takřka 0 %. Pokud by tedy 

bublinky směřovaly k obvodové konstrukci, unikající sálavé teplo z této konstrukce by bylo 

téměř celé pohlceno, čímž by termoreflexní izolace zcela ztrácela svůj význam. Nejtenčí 

vzorky izolací typu ABBA byly porovnány právě z hlediska vlivu reflektance na výsledný 

tepelný odpor. U prvního vzorku byla použita hliníková fólie zlatého vzhledu a u druhého 

metalická hliníková fólie. Odrazivost fólie zlatého vzhledu z vnitřní strany dosahovala vyšší 

hodnoty oproti metalické fólii. To se projevilo i na tepelném odporu, kdy vzorek 

termoreflexní izolace s  hliníkovou fólií zlatého vzhledu vykazoval lepší tepelně izolační 

vlastnosti. Návodem pro optimální skladebné uspořádání termoreflexních izolací by mohl být 

výpočet tepelného toku mezi různými vzorky hliníkových fólií, který je nastíněn v kapitole 

5.4.2. Dle výsledků je nejlepší variantou proti sobě postavit hliníkové fólie zlatého vzhledu 

jejich vnitřní stranou. 

V závěru praktické části byla uvedena doporučená aplikace termoreflexních fóliových 

izolací pro zateplované konstrukční části budov v klimatických podmínkách České republiky. 

Výpočtově bylo provedeno srovnání součinitele prostupu tepla U zateplené obvodové 

konstrukce 40 mm silnou termoreflexní izolací a stejně silnou izolací z EPS, ze kterého 

vyplývá, že 40 mm termoreflexní izolace má stejné tepelně izolační vlastnosti jako 80 mm 

EPS. 

Termoreflexní izolace jsou novým, ještě důkladně neprozkoumaným materiálem, který 

má do budoucnosti vysoké cíle. Výhodou těchto izolací je jejich celková recyklovatelnost, 

tedy jsou přínosem k trvale udržitelnému rozvoji, díky snížení spotřeby primárních surovin. 

Důležité je především vysledovat přírodní fyzikální jevy, které značně ovlivňují výsledné 

tepelně izolační vlastnosti, a podle níž by se následně provedla optimální skladba 

termoreflexních izolací.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

S  plocha referenčního povrchu       [m
2
] 

A  pohltivost          [-] 

Av        plocha vzorku ve styku s teplou částí skříně 0,740 x 0,735 m  [m
2
] 

a  součinitel teplotní vodivosti        [m
2
∙s

-1
] 

C  sálavost šedého zářiče        [W∙m
-2

∙K
-4

] 

Cb  sálavost černého zářiče       [W∙m
-2

∙K
-4

] 

d tloušťka vzorku         [m] 

σ Stefan-Boltzmanova konstanta       [W∙m
-2

∙K
-4

] 

hk součinitel přestupu tepla – přirozené (nucené) proudění   [W∙m
-2

∙K
-1

] 

M  intenzita vyzařování šedého zářiče       [W∙m
-2

] 

Mb  intenzita vyzařování černého zářiče       [W∙m
-2

] 

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

] 

Q  elektrický výkon topné spirály v měřící oblasti    [W] 

q hustota tepelného toku       [W∙m
-2

] 

R tepelný odpor         [m
2
∙K∙W

-1
] 

RT tepelný odpor vzorků izolací       [m
2
∙K∙W

-1
] 

Re elektrický odpor        [ohm] 

T  termodynamická teplota       [K] 

U  součinitel prostupu tepla       [W∙m
-2

∙K
-1

] 

Uč napětí přivedené na teplotní čidla      [V] 

ε emisivita          [-] 

θ teplota          [°C] 

θ1 teplota 1. povrchu vzorku       [°C] 

θ2 teplota 2. povrchu vzorku       [°C] 

θs povrchová teplota materiálu       [°C] 

θa teplota okolního prostředí        [°C] 

θ1        teplota v teplé části skříně        [°C] 

θ3        teplota v chladné části skříně       [°C] 

θIN, EX   teplota v dané části skříně       [°C] 

λ  součinitel tepelné vodivosti       [W∙m
-1

∙K
-1

] 

ρ objemová hmotnost        [kg∙m
-3

] 

ρa  objemová hmotnost vzduchu       [kg∙m
-3

] 

τ čas          [s] 

v rychlost větru         [m∙s
-1

] 

x směr proudění tepelného toku      [m] 

 

PVC polyvinylchlorid 

SDK sádrokartonová deska 

PUR polyuretan 



79 

 

MW minerální vlna 
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UD  ocelový výztužný profil pro sádrokartonové konstrukce 
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OSB lisovaná deska z velkoplošných třísek 
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PENB  průkaz energetické náročnosti budov 

EŠOB  energetický štítek obálky budovy 
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