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PROČ POUŽÍT VÝROBKY Z MINERÁLNÍ VLNY?

TEPELNÁ OCHRANA
Použití izolačních materiálů z minerálních vláken (MW) 
ORSIL a ISOVER je z hlediska vytvoření tepelné pohody 
vnitřního prostředí a dosažení minimálních tepelných 
ztrát správnou volbou při návrhu skladby jednotlivých 
stavebních konstrukcí. Nízká tepelná vodivost desek 
z minerální plsti umožňuje snížení tepelných ztrát, 
v případě obvodové stěny se jedná až o více než 50%. 

PAROPROPUSTNOST
Díky minimálnímu difúznímu odporu není bráněno 
přirozenému pohybu vodní páry minerální plstí. Minerální 
desky nezadržují vodní páru v konstrukci, ale naopak 
umožňují její průchod do exteriéru – zjednodušeně „dům 
dýchá“. 

Srovnání hodnot difúzního odporu µ (-):
vzduch µ = 1,0 (-)
tepelně izolační vláknité materiály  µ = 1,0 – 1,5 (-)
tepelně izolační pěno-plastické materiály µ = 40 – 100 (-)

OCHRANA PROTI HLUKU
Velmi dobrá absorpční schopnost vláknitých materiálů 
vložených v dutinách konstrukcí zvyšuje akustickou 
pohodu uvnitř objektu, tzn. podporuje ochranu konstrukcí 
před nežádoucím venkovním hlukem a rušivým hlukem 
ze sousedních místností. 

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
Izolační materiály ORSIL a ISOVER jsou nehořlavé 
a v případě vzniku požáru nedochází k rozvoji a šíření 
plamene na jejich povrchu a vytváření toxických 
zplodin. Minerální izolace lze použít pro izolaci konstrukcí 
v požárně nebezpečných prostorech i pro podlaží, jejichž 
stropní konstrukce je 22,5 m nad úrovní 1NP.

EKOLOGIE
Minerální vlna ISOVER a ORSIL odpovídá všem 
požadavkům, které klade moderní bydlení na tepelné 
izolace. Veškerá čedičová (ORSIL) 
a skelná (ISOVER) vlna  se vyrábí 
z prakticky nevyčerpatelných 
přírodních surovin. Šetrná výroba 
s podílem recyklátů je realizována 
podle nejpřísnějších evropských 
norem. Výsledné produkty lze 
opakovaně použít a jsou dále snadno recyklovatelné. 
Uvedené vlastnosti umožňují klasifikovat tyto výrobky 
jako ekologické a absolutně zdravotně nezávadné pro 
lidský organismus, tj. 100% BIO.

Celosvětová snaha o snižování emisí CO2 význam kvalitní 
tepelné izolace znásobila. Zateplený objekt vykazuje 
menší spotřebu tepla na vytápění, jehož výroba zatěžuje 
životní prostředí právě CO2 . Právě v oblasti domácností 
existuje nejvyšší potenciál úspor energie a obnovitelných 
zdrojů energie v ČR.

BUDOUCNOST
Jednorázovou investici do energeticky nenáročného 
obydlí můžete vždy vnímat jako výhodnou. Tepelná 
izolace vám po celou dobu životnosti vašeho domu bude 
šetřit náklady na energii. O co více si dnes zaizolujete váš 
dům o to lépe budete snášet zvyšování ceny za energii 
v budoucnu.

ŽIVOTNOST
Životnost minerálně vláknitých izolací je v prvé řadě dána 
správným výběrem výrobku pro konkrétní typ konstrukce 
a tepelně vlhkostním návrhem optimální tloušťky. Návrh 
také specifikuje použití ochranných vrstev, které izolaci 
chrání před atmosférickými vlivy a zvýšenou vlhkostí 
v interiéru. Bohužel ani sebelepší návrh projektanta 
nezmůže nic proti neprofesionálnímu zabudování izolace 
do konstrukcí.

Výrobky ORSIL a ISOVER mají dlouhou životnost, jsou 
stálé – nemění svůj tvar ani objem, neobsahují retardéry 
hoření. 

TRADIČNÍ A INOVOVANÉ
Materiály z minerálních vláken mají po dlouhá léta 
nezastupitelné místo na trhu s izolačními hmotami. 
Kvalita moderních výrobků ORSIL a ISOVER je výsledkem 
dlouholeté tradice společnosti Saint  -  Gobain a trvalého 
zlepšování vlastností výrobků z minerálních vláken Isover 
a Orsil.

KOMPLETNÍ SORTIMENT VÝROBKŮ
Naše společnost nabízí kompletní sortiment izolačních 
výrobků pro stavebnictví a průmysl, včetně doplňků, pod 
produktovými značkami Isover a Orsil.

Pro izolaci soklových částí, stěn přilehlých k terénu 
a základů doporučujeme výrobek STYRODUR C. 
Tento extrudovaný polystyren je vyráběn bez plnění 
halogenovými a freonovými plyny, viz. katalog a ceník  
STYRODUR C.

Firma Saint-Gobain poskytuje bezplatné poradenství při 
volbě vhodného výrobku do navržené skladby, pomoc 
regionálních zástupců a vyškolených prodejců.
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TEPELNÁ OCHRANA BUDOV

NÍZKOENERGETICKÝ (NED) 
A ENERGETICKY PASIVNÍ DŮM (EPD)
V současné době je trend úspory energie na vytápění, 
kvality bydlení a ochrany životního prostředí spojen 
s pojmy nízkoenergetický nebo pasivní dům. V následující 
tabulce je uvedeno porovnání roční potřeby energie na 
vytápění těchto staveb.

druh stavby
potřeba energie na užitnou 
plochu kWh.m-2 za rok

novostavba* cca. 100

nízkoenergetický dům max. 50

energeticky pasivní dům max. 15

* při splnění současných zpřísněných normativních ustanovení

Pro základní přiblížení u NED se využívá běžného systému 
ústředního vytápění a řízeného větrání. Naproti tomu 
u EPD není nutný konvenční vytápěcí systém, protože 
potřebný výkon, tj. cca 10 kWh.m-2 pokryje odpadní teplo 
(z domácích spotřebičů, teplo od osob, sluneční záření 
prostupující okny, především z jihu) a pouze v krátkém 
nejchladnějším období je potřeba využít doplňkového 
zdroje tepla (el. topení, malý kotel na dřevo s akumulační 
nádrží apod.). Větrání je zajišťováno větracím systémem 
s rekuperací tepla v tepelném výměníku (řízené větrání).

Úsilí ve státech EU ukazuje, že v dohledné době se 
stane energetická náročnost 50 kWh.m-2 horním limitem 
i v ČR. Pro zjednodušení při navrhovaní pasivních 
domů se většinou navrhuje tepelná izolace o tloušťce 
200 – 400 mm, při rekonstrukcích se doporučuje na 
stávající plášť přídavná izolace 160 – 200 mm, čímž je 
povýšen daný objekt na nízkoenergetický. Přitom náklady 
spojené s postavením pasivního domu nemusí být vyšší 
než 10-15% v porovnání s cenou běžného domu.

LEHKÉ KONSTRUKCE
Z hlediska tepelné techniky se konstrukce dělí 
jednoduchým způsobem podle tepelné setrvačnosti. 
Za „lehké“ konstrukce, tj. konstrukce s nízkou tepelnou 
setrvačností, se považují konstrukce s plošnou hmotností 
vrstev, od vnitřního líce k tepelně izolační vrstvě včetně, 
nižší než 100 kg.m-2, ostatní jsou považovány za „těžké“, tj. 
s vysokou tepelnou setrvačností.

Mezi lehké konstrukce patří zejména dřevěné 
obvodové konstrukce srubové nebo sendvičové, 
skeletové konstrukce se zavěšeným nebo předsazeným 
obvodovým pláštěm. 

POŽADAVKY NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ 
VLASTNOSTI
Požadavky na tepelně technické vlastnosti stavebních 
konstrukcí jsou uvedeny v normě ČSN 730540-2 Tepelná 
ochrana budov z roku 2002 ve znění Z1/2005. Tato norma 
stanovuje tepelně technické požadavky pro optimální 

návrh konstrukcí budov pro zajištění požadovaného 
stavu vnitřního prostředí při jeho užívání člověkem.

Tepelně technické požadavky jsou kladeny na 
konstrukce, které oddělují prostředí s rozdílnými teplotami, 
kde dochází k prostupu tepla konstrukcí. Na vnitřní dělící 
konstrukce (příčky a stěny) jsou kladeny minimální 
tepelné požadavky, pokud oddělují prostředí se stejnou 
vnitřní teplotou (tzn. čím větší teplotní spád, tím větší 
nároky na tepelně izolační schopnost). 

Z tepelně technického hlediska se posuzují tyto 
parametry:

u vnitřních dělících stěn (lehkých i těžkých):
  •  součinitel prostupu tepla
  •  nejnižší vnitřní povrchová teplota

Pokud je u vnitřní dělící stěny splněn požadavek na 
hodnotu součinitele prostupu tepla a odděluje dvě 
prostředí se stejnou vnitřní teplotou, bývá splněn 
i požadavek na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu.

u vnějších stěn (lehkých i těžkých):
  •  součinitel prostupu tepla
  •  nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce
  •  kondenzace vodní páry ve stěně

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U
Součinitel U charakterizuje tepelně izolační vlastnosti 
konstrukce. Zjednodušeně se dá říci, že čím je větší 
tloušťka tepelné izolace, tím je nižší (lepší) součinitel 
prostupu tepla U.

Konstrukce vytápěných nebo klimatizovaných budov 
musí mít v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu 
φi ≤ 60 % součinitel prostupu tepla U [W.m-2.K-1] takový, 
aby splňoval podmínku:

U ≤ UN

kde UN je normový součinitel prostupu tepla, tato 
hodnota je předepsána ve dvou úrovních, jako maxima 
předepsané normou pro budovy s převládající vnitřní 
návrhovou teplotou 20°C, viz. tabulka (čím menší U, tím 
lepší tepelně izolační schopnost).

Hodnoty součinitele prostupu tepla 
UN dle ČSN 73 0540-2 ve znění Z1/2005

Součinitel prostupu tepla 
UN  (W m-2 K-1)

Typ konstrukce
Hodnota 

požadovaná
Hodnota 

doporučená

V
ně

jší
 

st
ě

na

těžká (beton, cihla) > 100 kgm-2 0,38 0,25

lehká (ocelové konstrukce, 
lehké pláště, dřevostavby) 0,30 0,20

Pro orientační výpočet U se k součtu tepelných odporů 
jednotlivých vrtsev v konstrukci připočítá hodnota 
Rsi + Rse = 0,17 m2.K.W-1. Hodnota U je pak převrácenou 
hodnotou součtu všech tepelných odporů od 
jednotlivých vrstev včetně odporu na přestupu tepla do 
konstrukce a z konstrukce Rsi + Rse.
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Hodnoty U jsou předepsány normou ve dvou úrovních a 
jejich dodržení je povinné dle §28 odd. 3 vyhl. 137/1998 Sb.  
o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Hodnota požadovaná je chápána jako hodnota dosta-
tečná (maximální) pro novostavby s nízkými nároky na 
spotřebu energie a rekonstrukce.

Hodnota doporučená je hodnotou ekonomickou pro 
stavby se standardními nároky na spotřebu energie. 

NEJNIŽŠÍ VNITŘNÍ POVRCHOVÁ TEPLOTA 
KONSTRUKCE
Důležitým požadavkem při návrhu je dosažení teploty na 
vnitřním povrchu stavební konstrukce nad její normovou 
hodnotou.

θsi ≥ θsi,N 

kde θsi je vypočtená nejnižší vnitřní povrchová teplota 
na navržené konstrukci (°C), θsi,N je normou předepsaná 
hodnota nejnižší vnitřní povrchové teploty (°C).

Pokud požadavek není splněn, např. při vyšší relativní 
vlhkosti vnitřního vzduchu v zimním období, musí 
být splněn požadavek na součinitel prostupu tepla 
U a musí být zajištěna bezchybná funkce konstrukce při 
povrchové kondenzaci a vyloučeno nepříznivé působení 
kondenzátu na navazující konstrukce, popř. také zajištěn 
odvod kondenzátu.

Zobrazení teplotního pole lehké obvodové stěny (vliv 
tepelného mostu přes dřevěný sloupek)

KONDENZACE VODNÍ PÁRY VE STĚNĚ
U většiny stavebních konstrukcí, oddělující vnější prostředí 
od vnitřního, může docházet ke kondenzaci vodní páry 
uvnitř konstrukce během chladnějšího období roku. Dle 
výše uvedené normy se mají obvodové stěny navrhovat 
tak, aby v nich nedocházelo ke kondenzaci vodní páry. 
Pokud projektant kondenzaci připustí, musí návrhem 
a výpočtem prokázat splnění následujících podmínek:

• množství zkondenzované vodní páry neohrozí funkci 
obvodové stěny (určeno konstrukčním návrhem)

• množství zkondenzované vodní páry se během roku 
vypaří z konstrukce (výpočtem)

• množství zkondenzované vodní páry v konstrukci je 
pro konstrukci s vnějším tepelně izolačním systémem, 
vnějším obkladem, popř. jinou obvodovou konstrukcí 
s jinou obvodovou konstrukcí s difúzně málo 
propustnými vnějšími povrchovými vrstvami max. 0,1 
kg.m-2.rok-1, pro ostatní konstrukce max. 0,5 kg.m-2.rok-1 

(výpočtem)

Z hlediska prostupu vodní páry a nebezpečí kondenzace 
je nejvhodnější uspořádání vrstev se snižující se hodnotou 
difúzního odporu směrem k exteriéru. Optimální z hlediska 
dlouhodobé životnosti je skladba konstrukce, ve které 
nedochází ke kondenzaci vodní páry ani při nízkých 
teplotách vzduchu.

ZHODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
Součástí tepelně technického hodnocení budov je 
i hodnocení celého objektu z hlediska spotřeby tepla 
na vytápění - energetický audit. Vyhláška č. 291/2001 Sb. 
stanovuje požadavky na měrnou spotřebu tepla eV , 
vypočtenou na základě poměru vytápěného objemu 
budovy k ploše ochlazovaných konstrukcí.

Požadavky této vyhlášky berou úvahu tepelně izolační 
vlastnosti všech obalových konstrukcí a jejich vzájemné 
vazby (detaily potenciálních tepelných mostů). Tento 
postup při větších plochách výplní otvorů (okna, vnější 
dveře) často vede ke zvyšování požadavků na tloušťku 
tepelně izolačních vrstev nad rámec požadovaných 
hodnot součinitelů prostupu tepla UN.

U nízkoenergetických staveb je důležitým parametrem 
hodnota STN, tj. stupeň energetické náročnosti budovy. 
Dle parametru STN se klasifikuje objekt podle energetické 
náročnosti do několika tříd. Stavebně energetické 
vlastnosti budovy určují vliv stavebního řešení na úsporu 
energie na vytápění, popř. na nízkou energetickou 
náročnost budovy.

Klasifikace energetické 
náročnosti budov

Slovní vyjádření klasifikace 
budovy

A Mimořádně úsporná

B Velmi úsporná

C Úsporná

D Vyhovující
E Nevyhovující

F Výrazně nevyhovující

G Mimořádně nevyhovující

Při užití lehkých obvodových stěn je nutné řešit i otázku 
„přehřívání interiéru budovy“ v letním období. Lehké 
konstrukce většinou mají dobré tepelně izolační vlastnosti 
pro zimní období, které jsou dány tloušťkou tepelné 
izolace, ale mají horší akumulační schopnost (postačuje 
srovnat prostory podkroví – lehká konstrukce a prostory 
typicky zděného podlaží – těžká konstrukce). A pokud 
se v lehké obvodové konstrukci nachází větší prosklené 
plochy může docházet k nežádoucímu nárůstu teploty 
vnitřního vzduchu, tj. ke zhoršení tepelné pohody 
v místnosti. S tímto problémem se lze vypořádat pomocí 
řízeného přívodu chladnějšího vzduchu.

Dle normy ČSN 73 0540-2 ve znění Z1/2005 musí kritická 
místnost (zvolená místnost s nejhoršími podmínkami 
v letním období) vykazovat:
• nejvyšší denní vzestup teploty vzduchu v místnosti 

v letním období, tak aby byl menší než je normová 
hodnota – tj. 5°C (pro nevýrobní budovy);

• nebo nejvyšší dosažená denní teplota vzduchu 
v místnosti v letním období musí být menší než je 
normová hodnota – tj. 27 °C (pro nevýrobní budovy).
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POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Výrobky z minerální plsti jsou díky svým vlastnostem 
a způsobu výroby jedním z nejvhodnějších materiálů pro 
požárně bezpečné  i požárně odolné konstrukce.

Naše výrobky pro izolaci 
obvodových stěn a příček jsou 
podle platné normy ČSN EN 
13501-1 na posuzování požární 
klasifikace výrobků zařazeny do 

třídy reakce na oheň A1 a dle souběžně platné původní 
ČSN 730862 do třídy hořlavosti B v případě plsti ORSIL. 
Hodnota indexu šíření plamene is = 0 mm.min-1 (u výrobků 
bez polepu netkanou skelnou textilií) - platnost původní 
ČSN do 31.12.2007). Čedičové vlákno má bod tavení nad 
1000°C, skelné vlákno pod 1000°C.

Výrobky Saint  -  Gobain pro izolace lehkých stěn splňují 
kritéria dle ČSN EN 13501-1 pro zařazení do třídy reakce 
na oheň A1:

Přehled zkoušek a kritérií pro třídu reakce na oheň A1
ČSN EN 13 501-1

ORSIL
a ISOVER

třída

A1

zkouška
nehořlavosti
dle prEN ISO 
1182

∆T ≤ 30°C  …nárůst teploty

∆m ≤ 50% …úbytek hmotnosti
tf ≤ 0 s        …doba trvalého    
                      plamenného hoření

stanovení 
kalorického 
potenciálu 
dle prEN ISO 
1716

PCS ≤ 2,0 MJ/kg … latentní teplo 
obsažené v jakýchkoliv vodních 
parách uvolňovaných z materiá-
lu v průběhu jeho hoření (množ-
ství uvolněného tepla)

Požární odolnost konstrukčního dílce v minutách se  
hodnotí jako odolnost celé skladby, tj. systému složeného 
z nosné konstrukce, izolace, opláštění, včetně uchycení 
k pevné stavební konstrukci v případě skládaných 
stěn. Nikdy nelze hodnotit samostatnou izolační desku. 
Proto při klasifikaci požární odolnosti doporučujeme 
využít podklady výrobců kompletních (systémových) 
konstrukcí např. sendvičových stěn (deska – plst – deska), 
předsazených lehkých stěn (deska – plst – původní 
stěna, příčka) a systémových zateplovacích systémů. 
Pokud naleznete vhodnou systémovou konstrukci se 
specifikovanou izolační vrstvou, vždy si ze sortimentu 
izolací Saint - Gobain vyberete vhodný výrobek. 

Obvodové stěny se posuzují ze dvou hledisek. Buď požár 
probíhá uvnitř objektu nebo naopak požár působí 
z vnější strany. Namáhání požárem zvenčí jsou vystaveny 
obvodové stěny v požárně nebezpečném prostoru jiných 
objektů v blízkosti jejich otvorů, nebo stěny požárních 
úseků. Nosné obvodové stěny musí vždy vykazovat 
požární odolnost požadovanou projektantem v oblasti 
požární bezpečnosti staveb. Nenosné (výplňové) 
obvodové stěny, pokud nevykazují dostatečnou požární 
odolnost, lze považovat za požárně otevřené plochy 
(zcela nebo částečně otevřené) s vlivem na velikost 
odstupových vzdáleností (bezpečná vzdálenost pro 
okolní zástavbu od hořícího objektu). Za částečně 

požárně otevřenou plochu se považuje i stěna, která 
vykazuje požadovanou požární odolnost, ale má vnější 
povrch opatřen hořlavým povrchem (nosná konstrukce 
je doplněna zateplením, které obsahuje tepelnou izolaci 
z hořlavých hmot), jež je schopno uvolnit během požáru 
více tepla než 150 MJ z 1 m2 obvodové stěny.

Při použití tepelné izolace z minerální plsti je množství 
uvolněného tepla menší a stěna se nepovažuje ani 
za částečně požárně otevřenou plochu. K zamezení 
přenosu požáru do sousedních požárních úseků se 
u nových objektů s požární výškou větší než 9 metrů 
(u nevýrobních objektů) resp. 12 metrů (u výrobních 
objektů) navrhují nehořlavé požární pásy a to v místě 
kontaktu obvodové stěny s požární stěnou nebo stropem 
a nad nechráněným vstupem do objektu. Povrchová 
úprava nesmí šířit plamen po povrchu (tj. nešíří požár, ani 
k němu nepřispívá). 

Pro izolaci obvodových stěn jsou často navrhovány 
materiály, které jsou dobrými izolanty (např. polystyren, 
polyuretan – plastické hmoty), ale z požárně 
bezpečnostního hlediska se vyznačují naprosto 
nežádoucími vlastnostmi (vysoký stupeň hořlavosti, 
měknutí při nízkých teplotách, odpadávání nebo 
odkapávání těchto hmot, uvolňování jedovatých plynů). 
Z těchto důvodů jsou požárně příznivější tepelně izolační 
materiály na bázi minerálních vláken, které lze použít 
i pro požární úseky stávajících objektů (podlaží), jejichž 
stropní konstrukce je více než 22,5 m nad úrovní 1NP. Nad 
touto hranicí se výslovně zakazuje použití plastických 
hmot (polystyren, polyuretan apod.). Použití těchto hmot 
pod hranicí 22,5 m je z bezpečnostního hlediska také 
diskutabilní, a to díky možnosti uvolnění velkého množství 
jedovatých zplodin, které ohrožují podlaží, pod kterými 
požár vznikl.

BOD TÁNÍ
nad 1000 °C



7

OCHRANA PROTI HLUKU

LEHKÉ OBVODOVÉ STĚNY
Nadměrný hluk nebo jakékoliv zvuky nás po celý život 
obklopují. Abychom zajistili pohodu interiéru budov, musí 
jednotlivé konstrukce splňovat požadavky na vzduchovou 
neprůzvučnost stanovené v ČSN 730532 : 2000. 

Neprůzvučnost jednoplášťové stěny, např. omítka – cihelné 
zdivo – omítka, je určena hlavně její plošnou hmotností
v kg.m-2. To obecně znamená, že čím je stěna „těžší“, tím je 
větší vzduchová neprůzvučnost (dále jen neprůzvučnost). 
Ale pokud se u jednoplášťových stěn (keramických, 
betonových atd.) zdvojnásobí její plošná hmotnost (stejný 
materiál a dvojnásobná tloušťka), neprůzvučnost se zvýší 
pouze o 6 dB za cenu nadměrného přitížení stavby.

Akusticky účinnější a ekonomicky vhodnější řešení je 
využití fasádního systému (předvěšené, samonosné 
předsazené fasády s možností provětrávání), který se 
zároveň podílí na tepelně izolační funkci. Ideální je 
volba měkkého vláknitého materiálu ORSIL nebo ISOVER 
bez tuhého nalepení k podkladu. Saint-Gobain izolace 
v provětrávané vzduchové vrstvě pohlcuje zvukové vlny 
proudící dutinou mezi pohledovým pláštěm fasády 
a nosnou konstrukcí stěny.

Z hlediska zlepšení zvukoizolačních vlastností obvodových 
plášťů je naprosto nevhodný tuhý materiál s uzavřenými 
póry (např. pěnový polystyren apod.).

Pro představu lze uvést, že neprůzvučnost obvodového 
pláště budovy se může při vhodném návrhu 
provětrávaného fasádního systému zvýšit až o ∆Rw=20dB. 
Právě návrh projektantem, který spolupracuje se 
specialistou v oblasti akustiky je prvním krokem k akustické 
pohodě, která je ve fázi návrhu často opomíjená. Pokud 
je návrh kompletní, zahrnuje řešení detailů se zřetelem na 
maximální omezení vlivu akustických mostů.

Pro obvodové pláště musí vzduchová neprůzvučnost 
vyhovovat minimálním požadavkům, které jsou pro 
hodnocení konstrukcí stanoveny váženou stavební 
neprůzvučností R´w , R´45ş,w , R´rt,s,w nebo R´tr,s,w a pro 
hodnocení ochrany místnosti před venkovním hlukem 
váženým rozdílem hladin DnT,w, Dls,2m,nT,w, Dtr,2m,nT,w v závislosti 
na venkovním hluku, vyjádřeném ekvivalentní hladinou 
akustického tlaku LAeq,2m.

Požadavky normy ČSN 730532 na zvukovou izolaci u 
obvodových plášťů budov (platí pro obytné místnosti 
bytů, pokoje hostů v ubytovacích zařízeních, pobytové 
místnosti dětských zařízení, přednáškové síně, výukové 
prostory, čítárny, lékařské ordinace) jsou uvedeny 
v tabulce.

Požadovaná zvuková izolace obvodového pláště v R’w, dB *) nebo DnT,w ,dB  *)

Ekvivalentní hladina akustického tlaku 2 m před fasádou LAeq,2m ,dB  **) - zatížení hlukem

Noc: 22.00 h až 06.00 h ≤ 40 41 až 45 46 až 50 51 až 55 56 až 60 61 až 65 66 až 70

Den: 06.00 h až 22.00 h ≤ 50 51 až 55 56 až 60 61 až 65 66 až 70 71 až 75 76 až 80

Požadovaná neprůzvučnost 30 30 30 33 38 43 48

*) Jednočíselné veličiny vážené podle ČSN EN ISO 717 – 1, odvozené z veličin v třetinooktávových pásmech definovaných v ČSN EN ISO 140-5.
**) Ekvivalentní hladina akustického tlaku A určená 2 m před fasádou s přihlédnutím k 6.6.3 ČSN EN ISO 140-5, zaokrouhlená na celé číslo.

LEHKÉ VNITŘNÍ STĚNY A PŘÍČKY
V případě vnitřních dělících stěn a příček jsou 
v ČSN 730532 uvedeny požadavky na zvukovou izolaci 
mezi místnostmi v budovách dle povahy jejich využití. 
Vážená stavební neprůzvučnost R´w se určuje pro 
místnosti se společnou celou plochou stěny, příčky nebo 
stropu. Je dána vztahem:

R´w = Rw – k  [dB]

kde Rw je vážená laboratorní neprůzvučnost, k je korekce 
závislá na vedlejších cestách šíření zvuku (zahrnuje vliv 
„akustických mostů“ přenosu hluku), pro jednovrstvé 
homogenní plošné konstrukce a klasické stavební 
materiály (cihla, beton) k = 2 dB, pro složené konstrukce 
se určuje individuálně.

Pro místnosti, které nemají společnou dělící konstrukci, tj. 
bezprostředně spolu nesousedí, se určuje normalizovaný 
rozdíl hladin DnT,w.

Zvukoizolační vlastnosti složené konstrukce nezávisí 
pouze na jednotlivých materiálech, z nichž je konstrukce 
složená, ale i na upevnění jednotlivých částí, těsnosti 
ve styku s dalšími konstrukcemi, na zvukoizolačních 
vlastnostech a těsnosti výplní otvorů v konstrukci a dalších 
vlivech, ovlivňující přenos zvuků.

POŽADAVKY NA OBVODOVÉ STĚNY
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POŽADAVKY NA VNITŘNÍ STĚNY A PŘÍČKY
Požadavky na váženou stavební neprůzvučnost R´w a normalizovaný rozdíl hladin DnT,w. u vnitřních stěn a příček v závislosti 
na umístění, typu objektu a prostoru dle ČSN 730532 jsou uvedeny v následující tabulce:

Chráněný prostor (přijímací)

Položka Hlučný prostor (vysílací)

Požadavky na zvukovou izolaci

Stěny

R’w, DnT,w (dB)

A. Bytové domy ( kromě rodinných domů) – Jedna obytná místnost vícepokojového bytu

1
Všechny ostatní místnosti téhož bytu pokud nejsou funkční součástí chráněného 
prostoru

42

B. Bytové domy - Byt

2 Všechny místnosti druhých bytů 52

C. Řadové rodinné domy a dvojdomy - Byt

10 Místnosti v sousedním domě 57

D. Hotely a ubytovací zařízení – Ložnicový prostor, pokoje hostů

11 Pokoje jiných hostů 47

13 Restaurace, společenské prostory a služby s provozem do 22.00 h 57

14 Restaurace s provozem i po 22.00 h (LA,max ≤85 dB) 62

E. Nemocnice, sanatoria apod. – Lůžkové pokoje, vyšetřovny, operační sály, pokoje lékařů

15 Lůžkové pokoje, vyšetřovny apod. 47

G. Kanceláře a pracovny

22 Kanceláře a pracovny 37

23 Pracovny se zvýšenými nároky na ochranu před hlukem 47

U vnitřních stěn a příček doporučujeme z konstrukčního 
i funkčního hlediska úplné zaplnění dutiny příčky či lehké 
stěny. Tímto se lze vyhnout špatnému provedení fixace 
užších izolačních vrstev a následnému sesunutí izolace 
ve stěně. Tyto „nehody“ naprosto degradují očekávané 
akustické parametry „odbyté“ konstrukce.

Konečná stavební vzduchová neprůzvučnost je 
výslednicí poměrně složitých jevů. Je určena například 
kombinací materiálů s rozdílnou objemovou hmotností, 
konstrukčním řešením napojení na ohraničující prvky, 
těsností opláštění, vzdáleností desek, vlastnostmi výplně 
mezi deskami atp. 

Pro nalezení nejvhodnější skladby vnitřních stěn a příček 
včetně detailů doporučujeme vycházet z podkladů pro 
navrhování výrobců systémových lehkých konstrukcí 
(např. RIGIPS), kteří nabízejí širokou škálu skladeb 
s definovanou neprůzvučností a požární odolností 
s použitím minerálních izolací ISOVER a ORSIL. Volbu 
systémové konstrukce doporučujeme svěřit specialistovi, 
protože při užití příček je třeba počítat s určitým 
zhoršením zvukoizolačních vlastností, které je zapříčiněno 
mimo kvality stavebních prací hlavně typem stavby 
a vzájemnou konstrukční návazností.
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LEHKÉ OBVODOVÉ STĚNY

Se stále se zvyšujícími požadavky na úspory energie, resp. 
snižování celkové spotřeby energie na objekt, přestávají 
vyhovovat jednovrstvé konstrukce obvodového zdiva 
(cihelné, pórobetonové apod.). Dosažení požadovaných 
tepelně-technických parametrů pomocí jednovrstvých 
konstrukcí se tak stává technologicky i finančně 
neefektivní. Do popředí se tudíž dostávají konstrukce 
složené z více vrstev - tzv. konstrukce sendvičového typu. 
Mezi tyto konstrukce patří i lehké konstrukce, příklady 
skladeb lehkých konstrukcí na str. 14

POUŽITÍ
Po zjednodušení lze lehké obvodové konstrukce dělit na  
dvě základní skupiny:

• Dřevostavby: obvodovou i vnitřní nosnou konstrukci 
tvoří dřevěná rámová konstrukce (skelet) v kombinaci 
s konstrukcí fasády obvodových stěn, dřevěné 
prostorové bloky nebo dřevěný masiv (sruby); 

Dřevostavby jsou vhodné pro výstavbu rekreačních 
objektů, rodinných a obytných domů do 5 podlaží. 

• Moderní obvodové pláště: tvořené zavěšeným 
nebo předsazeným obvodovým pláštěm s tepelnou 
izolací před nosnou konstrukci, např. z ocelového 
nebo betonového 
skeletu a případnou 
vyzdívkou z lehkých 
zdících materiálů.

V současnosti jsou tyto 
fasádní konstrukce 
používané převážně 
u staveb občanské vy-
bavenosti a staveb prů-
myslového charakteru. 
Ale je otázkou času, kdy 
kombinace konstrukce 
fasády a nosného ske-
letu resp. stěny s akumu-
lační schopností budou v návrzích projektantů převažo-
vat i u staveb bytových a rekreačních.

I moderní obvodový plášť dokáže působit tradičně 
a zapadnout mezi původní „roubené stavby“. Vše 
se odvíjí od materiálu a jeho zapracování u finální 
pohledové vrstvy fasády.

VÝHODY
• menší tloušťky stěn vyhovující předpisům = zachování 

užitné plochy
• variabilnost vzhledem k požadavkům kladených 

na konstrukci
• rychlá a jednoduchá montáž
• dřevo – obnovitelná surovina
• nízká hmotnost konstrukce
• možnost rozebrání a modernizace fasádního pláště 

včetně zvětšení tloušťky izolace
• možnost recyklace jednotlivých částí, tzn. šetrnost 

k životnímu prostředí

TEPELNÁ IZOLACE
Tepelná izolace může být v lehkých obvodových pláštích 
umístěna:

1. před nosnou konstrukcí (stěna, skelet) – z vnější strany 
v předvěšeném nebo předsazeném systému fasádní 
konstrukce

2. v prostoru nosné konstrukce (skelet)
3. za nosnou konstrukcí (častěji skelet) – přídavná vnitřní 

izolace

Ne vždy se navrhuje tepelná izolace současně před, mezi 
a za nosnou konstrukcí. Důležitý je návrh dostatečné 
tloušťky tepelné izolace s eliminací tepelných mostů 
a návazností na ostatní vrstvy obvodové konstrukce 
(parozábrana, uchycení jednotlivých prvků). Jde 
o sladění logických konstrukčních podmínek 
s předpisy o energetické náročnosti, ochraně před 
hlukem a požárem. Návrh takovéto konstrukce je plně 
v kompetenci projektanta nebo týmu projektantů, 
přičemž úroveň projektové dokumentace postačující 
pro stavební povolení neřeší klíčové detaily. Ty jsou 
obvykle řešeny až při samotné realizaci, narychlo 
a nekompetentními osobami.
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1. VNĚJŠÍ ZATEPLENÍ
Umístění tepelné izolace na vnější líc konstrukce 
patří v ČR k nejrozšířenějšímu způsobu zateplení 
obvodových konstrukcí. Vnější zateplovací systém je 
spojitý po celé obvodové ploše objektu a tím dochází 
k eliminaci tepelných mostů. Chrání celý objekt před 
teplotními výkyvy vnějšího prostředí, v zimě nedochází 
k prochlazení, v létě nedochází k přehřívání obvodové 
stěnové konstrukce.

Konstrukce vnějšího zateplení lze rozdělit na 
jednoplášťové a víceplášťové, kdy jsou jednotlivé pláště 
od sebe odděleny provětrávanou vzduchovou vrstvou 
(mezerou), která slouží k odvětrání vodní páry. Pohledový 
obklad chrání fasády před nepříznivými vnějšími vlivy, je 
tvořen z různých materiálů (omítka, dřevo, kov, plast). Na 
obr. je příklad jednoplášťové vícevrstvé lehké stěny.

Typy vnějšího zateplení pro novostavby i rekonstrukce:

• Kontaktní fasádní systémy - dodatečně zateplený 
původní nebo nový obvodový plášť (zdivo, beton, 
nebo lehká stěna)

 • lepené tuhé izolační desky Orsil NF
 • lepené a kotvené tuhé izolační desky Orsil NF, Orsil TF

• „Nekontaktní“ fasádní systémy – vkládané nebo 
mechanicky kotvené měkké fasádní desky  do 
konstrukce fasády:

 • předvěšené (i provětrávané) – vložený Isover 
MERINO, Orsil UNI (do 2 podlaží s jištěním á 30cm), 
nebo kotvený FASSIL, HARDSIL

 • samonosné předsazené (i provětrávané) – kotvený 
FASSIL, HARDSIL

 • kazetové prvky – vložený Isover MERINO, Orsil UNI, 
FASSIL, HARDSIL - není třeba kotvit

Vnější kontaktní zateplovaní systémy označované VKZS se 
dnes častěji dostávají do podvědomí označením ETICS 
(External Thermal Insulation Composite Systems). Jako 

výrobce tepelného izolantu přebíráme za výrobek záruku 
jen v případě zabudování výrobku v certifikovaném 
systému. Certifikovaný systém je ověřená konkrétní 
skladba kvalitních materiálů od izolace přes kotvení až 
po povrchovou úpravu.

KONTAKTNÍ SYSTÉMY
Pro kontaktní způsob zateplení vnějších stěn (lehkých 
i těžkých) jsou vyráběny desky ORSIL NF a TF. Tyto výrobky 
splňují podle kriterií na VKZS vydaných Cechem pro 
zateplení budov (CZB) kvalitativní třídu A.

Desky ORSIL NF a TF se lepí (Orsil TF se vždy mechanicky 
kotví) k podkladu a přímo na ně se nanáší další 
vrstvy zateplovacího systému. Desky ORSIL TF jsou 
vyráběny s podélnou orientací vláken a desky ORSIL 
NF s kolmou orientací vláken vůči fasádě. Přednostmi 
lamel NF (200 x 1000 mm, 330 x 1000 mm) s kolmými 
vlákny jsou vedle dobrých mechanických vlastností 
také schopnost přizpůsobit se zakřivenému podkladu 
a možnost zbroušení povrchu izolantu po nalepení. Dle 
technologického standardu výrobce zateplovacího 
systému, resp. sendvičové lehké stěny, není potřeba 
lamely ORSIL NF mechanicky kotvit.

1. Nosná konstrukce stěny vyplněná tepelnou izolací
2. Dřevotřísková, dřevovláknitá systémová deska, dřevěné 

bednění
3. Lepící tmel
4. Minerální desky ORSIL NF lepené nebo TF lepené 

a kotvené držáky s průměrem talířku 65mm (např. EJOT 
SBH - T 65/25) a šroubem do dřevitého podkladu (např. 
EJOT CLIMADUR-DABO)

5. Tmel
6. Výztužná mřížka
7. Vyrovnávací tmel s penetračním nátěrem
8. Vrchní omítka s fasádním nátěrem

Dodatečné kontaktní zateplení lze využít u stávajících 
objektů, kde je třeba zlepšit tepelně technické vlastnosti 
obvodové konstrukce. Tento požadavek zákonitě plyne 
z rozdílných tepelně technických požadavků, které byly 
kladeny na konstrukce před několika desetiletími a dnes.
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V České republice je obvyklé provádět vnější kontaktní 
zateplení u těžkých obvodových stěn přímo na stavbě. 
V případě dřevostaveb je většinou součástí panelu, 
který je zhotoven ve výrobně a montuje se na stavbě. 
V zahraničí, kde je vyšší podíl dřevostaveb, se také provádí 
kontaktní zateplení lehkých stěn přímo na stavbě.

Přesný technologický postup uvádí výrobci zateplovacích 
systémů resp. lehkých sendvičových systémů. Obecný 
postup je uveden v prospektu SAINT-GOBAIN ORSIL 
„Izolace obvodových stěn“.

V tabulce jsou uvedeny hodnoty součinitele prostupu tepla U (z normy ČSN 73 0540 – Tepelná technika budov) ve 
vybraných obdobích a určeny odpovídající tloušťky tepelné izolace ORSIL, aby splňovaly dnešní požadavky. To za 
předpokladu, že stavba byla provedena v určitém období podle platných normativních požadavků.

Hodnoty součinitele prostupu tepla pro kontaktní zateplení lehké stěny – použití tepelné izolace ORSIL NF

období platnosti 
normy

hodnota U dle 
normy

Výsledný součinitel prostupu tepla U (W.m-2.K-1) po zateplení ORSILEM NF tloušťky
40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm

1964 – 1979 1,45 0,61 0,53 0,47 0,43 0,39 0,33 0,28 0,25 0,22 0,20

1979 – 1992 0,89 0,48 0,43 0,39 0,36 0,33 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18

1992 – 1994 0,46 0,32 0,30 0,28 0,26 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15

1994 – 2002* 0,33 0,25 0,23 0,22 0,21 0,20 0,18 0,17 0,16 0,14 0,13

Hodnoty součinitele prostupu tepla pro kontaktní zateplení lehké stěny – použití tepelné izolace ORSIL TF

období platnosti 
normy

hodnota U dle 
normy

Výsledný součinitel prostupu tepla U (W.m-2.K-1) po zateplení ORSILEM NF tloušťky
40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm

1964 – 1979 1,45 0,57 0,50 0,45 0,40 0,36 0,30 0,26 0,23 0,20 0,18

1979 – 1992 0,89 0,46 0,41 0,37 0,34 0,31 0,27 0,23 0,21 0,19 0,17

1992 – 1994 0,46 0,31 0,29 0,27 0,25 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,14

1994 – 2002* 0,33 0,24 0,23 0,22 0,21 0,19 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13

 - nesplnění součastného normového požadavku   - splnění současné minimální hodnoty UN   

 - splnění doporučené hodnoty UN 

Vysvětlivky:
*od roku 2002 je platná změna normy, kde pro vnější stěnu lehkou je požadovaná hodnota UN = 0,30 W.m-2.K-1 a doporučená 
hodnota UN = 0,20 W.m-2.K-1. Hodnoty tepelného odporu jednotlivých tlouštěk tepelné izolace byly převzaty z technických 
listů výrobků. Pro výpočet součinitele prostupu tepla U byla použita hodnota Rsi + Rse = 0,17 m2.K.W-1.

PŘEDVĚŠENÉ SYSTÉMY
Z vnější strany nosné konstrukce je připevněn nosný rošt 
(dřevo, kov), který nese finální obklad fasády (šablony, 
fošny, systémové desky, plech, keramické či kamenné 
desky apod.). Desky Orsil UNI nebo Isover MERINO, Isover 
ROLLINO se vkládají do nosného roštu obkladu nebo se 
použijí desky FASSIL a HARDSIL, které lze mechanicky 
kotvit (např. držák měkké izolace EJOT DH, DMF nebo 
DMH/DMT při kotvení do plné těžké stěny a EJOT SBHT-T 
65/25 v kombinaci s EJOT Climadur – Dabo k opláštění 
lehké stěny – systémové desky na bázi dřeva).

Předvěšené fasádní systémy je možno použít u velkých 
staveb občanského charakteru (FASSIL, HARDSIL) nebo 
pro zateplení objektů bytového charakteru (ORSIL UNI, 
ISOVER MERINO, ISOVER ROLLINO). Pokud není mezi 
tepelnou izolací a obkladem vzduchová dutina a finální 
obklad nevylučuje namáhání izolace povětrnostními 
vlivy, je potřeba použít kontaktní difúzní fólii, která ochrání 
izolaci proti vlhkosti a zafoukávaným srážkám.

Doporučené výrobky:

Mechanicky kotvené – ORSIL FASSIL, ORSIL HARDSIL 
(bytové stavby, občanské stavby, stavby nad 2NP)

Vkládané do roštu – ORSIL UNI, ISOVER MERINO, ISOVER 
ROLLINO (bytové stavby do 2NP)

Poznámka: Desky MERINO, resp. desky balené do role 
ROLLINO jsou vhodné max. do výšky 2. NP s jištěním 
pomocí laťování po 300 mm.

Rozmístění kotev:

vodorovné laťování svislé laťování

FASSIL
3 - 5 ks / desku

HARDSIL
3 - 4 ks / desku
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PŘEDSAZENÉ SAMONOSNÉ SYSTÉMY
Před nosnou konstrukcí obvodové stěny je předsazena 
samonosná nebo zavěšená přizdívka. Obvykle se mezi 
nosnou konstrukcí s tepelnou izolací na vnějším povrchu 
a samonosnou přizdívkou navrhuje odvětrávaná 
vzduchová mezera. Je možné vynechat vzduchovou 
dutinu, ale s ověřením míry vlivu vlhkosti na tepelnou 
izolaci v zimním období (výpočet). Stabilita desek ORSIL 
se zajistí pomocí spon (např. HALFEN DEHA), které zajišťují 
spolupůsobení nosné stěny s přizdívkou a polohu izolace 
pomocí plastové příchytky na sponě. Viz. obrázek: 
příchytka ke kotvě 60 mm stabilizuje polohu izolace 
a provádí se přizdívka bez nebo s větranou mezerou. 
Při vyzdívání přizdívky je nutné chránit izolaci proti 
nadměrnému kontaktu se zdící maltou.

Pokud je navržena větrací dutina, je třeba vyloučit 
zapadání malty mezi izolaci a přizdívku. V případě, že by 
v kotvícím rastru spon došlo k přichycení izolační desky 
v méně než dvou bodech, deska se stabilizuje talířovými 
držáky izolace (např. EJOT DH, DMF nebo DMH/DMT).

Doporučenými výrobky:
FASSIL a HARDSIL (velkoplošné fasády, nad 2NP).

Přehled počtu kotev a průměru talířků dle konstrukce fasády

Konstrukce fasády
Doporučená izolace z řady ORSIL

ORSIL UNI FASSIL HARDSIL

vkládané izolace do systémových kazet nekotví se nekotví se nekotví se

kotvené držáky 
zateplení v roštu

horizontální rošt - 2 ks / Ø 80 až 90 mm 2 ks / Ø 80 až 90 mm

vertikální rošt - 3 - 5 ks / Ø 80 až 90 mm 3 - 4 ks / Ø 80 až 90 mm

jištěné zateplení sponami u fasád
z lícových cihel

-
při použití spon s příchytným talířkem Ø 60 mm a přichycení 

desky alespoň ve třech bodech není třeba přídavných držáků

Vysvětlivky:
Doporučený počet kotevních prvků na desku / průměr hlavy hmoždinky.
Desky FASSIL A HARDSIL mohou být dodány také s povrchovou úpravou polepem netkanou textilií (NT). Minimální odběr nutno konzultovat 
s výrobcem.

KAZETOVÉ SYSTÉMY
Kazetový systém je tvořen vnitřním plechovým pláštěm 
s vodorovnými výztuhami, které zároveň jistí polohu 
vkládaných izolačních desek. Tloušťka tepelné izolace 
se navrhuje větší než tloušťka kazety, tudíž předstupuje 
před nos kazety. Nos kazety tedy není výrazným tepelným 
mostem. Venkovní plášť je tvořen většinou kovovými 
plechy (trapézové) nebo umělohmotnými deskami. Mezi 
kazetou a vnějším plechem je vložen distanční prvek, 
který však není v dotyku s nosy kazet a leží přírubami na 
vnější straně izolace. Tento fasádní systém se používá 
u budov halového typu s nižším počtem podlaží. 
Výhodou je jednoduchost, rychlost montáže a variabilita 
prvků.

Doporučené výrobky:
ORSIL UNI, u vyšších požár-
ních požadavků lze použít 
se zřetelem na přitížení 
konstrukce desky FASSIL 
nebo HARDSIL.
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2. IZOLACE V PROSTORU NOSNÉ 
KONSTRUKCE
V případě nosných dřevěných rámů platí pravidlo: 
„jakou má nosná konstrukce (sloupek) šířku, taková je 
tloušťka tepelné izolace“. Přibližně se pohybuje v rozmezí 
160 – 220 mm. Pro vkládání izolace platí pravidla uvedená 
v kapitole LEHKÉ VNITŘNÍ STĚNY A PŘÍČKY. Pro vyloučení 
tepelných mostů, je třeba precizní vyplnění prostoru mezi 
sloupky skeletu omezených jednotlivými podlažími. Zde 
se zúročuje výhoda vláknitých izolací. Jednotlivé desky 
a přířezy nevytvářejí tuhé hrany a následně tepelné 
mosty spárami mezi nimi. Přířezy o 1 až 2 cm širší se 
vynaložením přiměřeného tlaku rozepřou mezi nosnou 
konstrukcí a v místech napojení izolace/izolace mezi 
sebe okrajová vlákna „zapadnou“.

Druhým případem dřevostaveb jsou rámové skelety 
spojené s tuhým „srubovým“ opláštěním stavby. Nosná 
konstrukce je na vnějším lící, uvnitř sendvičové konstrukce 
je vložena izolace mezi stojky a vnitřní část je tvořena 
například sádrokartonovými deskami nebo palubkami 
na přídavném roštu.

Na obr. je příklad lehké konstrukce stěny zakončené 
externí „srubovou“ konstrukcí. Jde o detail svislého řezu, 
který řeší napojení svislé stěny na základovou konstrukci 
a navazující tradiční konstrukci podlahy na polštářích. 
Podrobnost řeší detail rohu v půdorysu, kde jsou patrné 
sloupky skeletu a masivní vodorovné prvky. Izolace je 
vložena v prostoru skeletu a směrem do interiéru.

Následující obr. řeší napojení lehké konstrukce stěny na 
konstrukci základovou včetně přechodu na upravený 
terén. Podrobnost znázorňuje napojení lehké konstrukce 
podlahy na nosnících vynášených distančními stojkami.

Doporučené výrobky:
FASSIL a HARDSIL (λD = 0,035 W.m-2.K-1), 
Orsil UNI (λD = 0,036 W.m-2.K-1)

Použitelné výrobky u menších staveb:
MERINO (resp. ROLLINO), DOMO/DOMO 035.

3. VNITŘNÍ PŘÍDAVNÁ IZOLACE
Při návrhu a posouzení je snaha dosáhnout správné 
funkce obvodové konstrukce vzhledem k riziku 
kondenzace vlhkosti. 

Konstrukčně je vnitřní zateplení lehkých obvodových 
stěn obdobné jako u přídavné izolace pod krokvemi. 
Nedílnou součástí je pečlivé provedení a napojení 
parotěsnící vrstvy. Na rozdíl od zateplování šikmé střechy 
je u lehkých stěn velmi často splněn požadavek poměru 
tlouštěk izolace před parotěsnící brzdou v interiéru a za 
parotěsnící vrstvou směrem k exteriéru: 1:4,5 (ideálně 
1:5). Mezi přídavnou tepelnou izolací a pohledovou 
konstrukcí (sádrokarton, dřevo) lze ponechat vzduchovou 
vrstvu nebo položit pohledovou konstrukci na přídavnou 
izolaci.  Mezera lze využít pro pohodlné vedení instalací 
bez narušení povrchu minerální izolace. 

Přídavná izolace ze strany exteriéru u lehké stěny je 
patrná na obrázcích výše.

Doporučené výrobky:
viz. kapitola LEHKÉ VNITŘNÍ STĚNY, PŘÍČKY A PŘEDSTĚNY 
str. 15.
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PŘÍKLADY SKLADEB OBVODOVÝCH STĚN

Skladba pro objekt bez vyšších energetických nároků
dvouplášťová konstrukce - provětrávaná
bez přídavné vnější a vnitřní izolace

U = 0,23 W/m2.K
celková tloušťka izolace 200mm

obklad z prken tl. 19 mm
vzduchová mezera – podélný dřevěný profil 30 x 50 mm 
dřevotřísková deska tl. 19 mm
izolace ORSIL / ISOVER (tl. 200 mm) mezi nosnými stojkami 
200 x 200 mm
parobrzda – VARIO KM
příčný dřevěný profil 30 x 50 mm
sádrokartonová protipožární deska RF (tl. 12,5 mm)

Standardní skladba pro nízkoenergetický dům
dvouplášťová konstrukce - provětrávaná
s přídavnou vnitřní izolací

U = 0,17 W/m2.K
celková tloušťka izolace 260mm

obklad z prken tl. 19 mm
vzduchová mezera – podélný dřevěný profil 30 x 50 mm 
dřevotřísková deska tl. 19 mm
izolace ORSIL / ISOVER (tl. 200 mm) mezi nosnými stojkami 
200 x 200mm
parobrzda – VARIO KM
izolace ORSIL / ISOVER (tl. 60 mm) mezi dřevěnými profily 
30 x 60mm
kovový profil pro uchycení sádrokartonu tl. 24 mm
2 x sádrokartonová protipožární deska RF (tl. 25 mm)

Standardní skladba pro energeticky pasivní dům
dvouplášťová konstrukce - provětrávaná
s přídavnou vnější i vnitřní izolací

U = 0,10 W/m2.K
celková tloušťka izolace 380mm

obklad z prken tl. 19 mm
vzduchová mezera – podélný dřevěný profil 30 x 50 mm 
difúzní fólie TYVEK SOFT
izolace ORSIL / ISOVER (tl. 80 mm) mezi dřevěnými profily 
40 x 80mm
dřevotřísková deska tl. 19 mm
izolace ORSIL / ISOVER (tl. 200 mm) mezi nosnými stojkami
200 x 200mm
parobrzda – VARIO KM
izolace ORSIL / ISOVER (tl. 100 mm) mezi dřevěnými profily 
60 x 100mm
podélný dřevěný profil 30 x 50 mm 
sádrokartonová protipožární deska RF (tl. 12,5 mm)

exteriér - konstrukce - interiér
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LEHKÉ VNITŘNÍ STĚNY, PŘÍČKY A PŘEDSTĚNY

Vnitřní stěny a příčky slouží k oddělení dvou a více 
prostorů (místností) s co nejlepší ochranou proti hluku, 
šířícího se z místností. Pokud se mezi oddělenými prostory 
uvažují rozdílné vnitřní teploty – teplotní spád, taková 
stěna (příčka) je navíc podřízena tepelně technickým 
požadavkům, viz. kapitola TEPELNÁ OCHRANA str. 4.

Obecně pro jednoduché konstrukce (např. zděné 
s oboustrannou omítkou) platí, že čím je konstrukce 
hmotnější (těžší), tím má vyšší vzduchovou neprůzvučnost. 
Pokud je kladen požadavek na zvýšení vzduchové 
neprůzvučnosti, lze použít stěny větších tlouštěk. Při 
zdvojnásobení plošné hmotnosti stěny (tj. zdvojnásobení 
tloušťky) je však nárůst neprůzvučnosti ∆Rw pouhých 
6 dB. Je třeba upozornit, že hledisko hmotnosti není 
jediné, existují další vlivy (např. kritický kmitočet), které 
mohou nárůst vzduchové neprůzvučnosti omezit.

DVOJITÉ KONSTRUKCE - STĚNY A PŘÍČKY
Pro požadované zvukoizolační vlastnosti vnitřních stěn 
a příček je místo zvyšování plošné hmotnosti výhodnější 
volbou použití lehkých dvojitých konstrukcí. Pokud 
hovoříme o lehké vnitřní stěně je její plošná hmotnost do 
100 kg.m-2, u lehkých příček je hranicí 40 kg.m-2.

Taková konstrukce se skládá:
• z nosných prvků 
    • u stěn jsou součástí nosného systému objektu, proto  

jsou na ně kladeny zvýšené akustické a požárně 
bezpečnostní požadavky, obvykle dělí požární 
úseky (např. 2 byty);

    •  u příček jde o dřevěné nebo kovové profily nezávislé 
na nosném systému objektu, obvykle dělí prostor 
v jednom požárním úseku (např. v bytě)

• opláštění deskami z obou stran (jednoduché, dvojité 
opláštění systémovými deskami na bázi sádry, 
cementu)

• mezeru mezi opláštěním je ideální vyplnit pohltivým 
materiálem ISOVER nebo ORSIL. Nejlépe v celé 
tloušťce. 

Výhodou dvojitých příček je vyšší zvukoizolační 
schopnost v porovnání s plošnou hmotností tradiční 
konstrukce. Při návrhu dvojité konstrukce (stěny nebo 
příčky) lze variabilně přistupovat k požadavkům na 
zvukové vlastnosti a navrhnout optimální konstrukci 
vyhovující předepsaným požadavkům. 

Zlepšení ∆Rw (dB) je závislé na vzdálenosti jednotlivých 
plášťů, tuhosti jejich omezenému spojení, typu a tloušťce 
pohltivé výplně mezery:

• V rozmezí šířky vzduchové mezery 30 – 70 mm je 
zlepšení ∆Rw vlivem zdvojení rovno vzdálenosti 
dílčích stěn (např. pro vzdálenost stěn 50 mm je ∆Rw 

~ 5 dB). Nárůst je velmi výrazný zvláště v porovnání 
s minimálním navýšením hmotnosti. 

• Vliv pohltivé výplně tl. 40 - 180 mm na ∆Rw může být 
v rozsahu 5 až 14 dB.

Toto tvrzení však platí pouze za podmínky užití pohltivé 
výplně do mezery mezi opláštění.

Další neopomenutelnou výhodou dvojitých konstrukcí 
je snadná montáž i demontáž s možností opětovného 
využití izolačního materiálu. U příček je variabilní volba 
tloušťky, u dvojitých stěn navíc záleží na konstrukčních 
a požárně bezpečnostních požadavcích.

ZABUDOVÁNÍ POHLTIVÉ VÝPLNĚ A JEJÍ 
VLASTNOSTI
Do mezery se obvykle doporučuje vložit izolant o tloušťce 
min. 40mm, ale nejlepších zvukově izolačních výsledků 
je dosaženo úplným vyplněním dutiny. Při úplném 
vyplnění vzduchové mezery pak odpadá povinné jištění 
polohy izolace v dutině u materiálů UNI, FASSIL, HARDSIL. 
Jinak je minerální výplň vždy nutné jistit cca po 0,5 m 
příchytkami PENDEX 

Pokud se poloha izolace nezajistí nebo jištění přestane plnit 
svoji funkci, dochází k sesouvání a tím totální akustické 
nefunkčnosti dvojité konstrukce. Což je prokazatelné až 
při využití prostorů, tj. např. po nastěhování. Při úplném 
zaplnění dutiny se poloha minerálních desek nebo 
pásů lépe stabilizuje díky přilnavosti k nosným profilům 
i opláštění.

Při vkládání větších tlouštěk izolace než je dutina dochází 
ke stlačení izolace bez významnějšího pozitivního vlivu 
na konečnou hodnotu vážené stavební neprůzvučnosti.
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Výplní dvojitých stěn a příček musí být měkký nebo 
vláknitý materiál, nejlépe z minerálních vláken (skelné, 
čedičové), které vykazují ideální požárně technické 
vlastnosti. Materiály ISOVER a ORSIL vyráběné speciálně 
pro lehké dvojité příčky mají fyzikální vlastnosti 
odpovídající účelu jejich použití. Účinnost výplně je 
charakterizována odporem proti proudění vzduchu 
(AF resp. AFr – Air Flow resistence), která úzce souvisí 
s útlumem zvuku ve vláknitém materiálu. Jeho účinná 
hodnota byla stanovena min. 5 kN.s.m-3 (AF 5 resp. AFr 5), 
kterou materiály ISOVER a ORSIL splňují.

Vyšší hustota vláknitých izolací se velmi pozitivně 
projevuje v případech, kdy se jedná o konstrukci, která 
je součástí lehké stavby (např. půdní vestavba s několika 
bytovými jednotkami). Hodnota 40 kg.m-3 je obvykle 
spodní hranicí pro objemovou hmotnost vláknitých 
materiálů používaných u takových konstrukcí.

Efekt zaplnění mezery lehké dvojité příčky minerální 
izolací znázorňuje graf. Potvrzuje význam minerální vlny 
jako tlumiče ve dvojitých konstrukcích. Z grafu plyne, 
že při úplném zaplnění dutiny se vážená laboratorní 
neprůzvučnost příčky zlepší o 18  dB, a při částečně 
zaplněné dutině až o 12dB v porovnání s příčkou 
bez izolace. Graf je informativní, protože porovnává 
laboratorní hodnoty, které nejsou sníženy o korekci 
v dB, která by zohledňovala konstrukční napojení příčky 
na stávající konstrukci, vliv akustických mostů atd. Ale 
pro představu o vlivu vláknitého jádra v lehké dvojité 
konstrukci ve srovnání s navyšováním hmotnosti těžkých 
konstrukcí je naprosto postačující.

KDE HMOTNOST „PŘEKÁŽÍ“
Například železobetonová stěna tl. 150 mm o plošné 
hmotnosti cca. 350 kg.m-2 má prakticky stejnou váženou 
stavební neprůzvučnost jako dvojitá stěna složená ze 
dvou desek sádrokartonu s mezerou 100 mm vyplněnou 
deskami z minerální vlny s celkovou plošnou hmotností 
30 kg.m-2 (Rw = 52 dB). Úspora plošné hmotnosti je v tomto 
případě více než 300 kg.m-2!!

Pokud je třeba dosáhnout jistých a vyšších hodnot 
vážené stavební neprůzvučnosti, doporučujeme zesílené  
dvojité opláštění (u sádrokartonových desek 1x18mm 
nebo  2x15mm, 2x12,5mm), jednotlivým plášťům vytvořit 
nezávislý nosný rošt a mezeru vyplnit v celé tloušťce 
a ploše materiálem s vyšší objemovou hmotností, např. 
Orsil UNI, FASSILL nebo HARDSIL. Popřípadě do mezery 
vložit další systémovou desku, která vytvoří 2 dutiny pro 
zaplnění minerálním izolantem.

ŠÍŘENÍ HLUKU VE DVOJITÉ KONSTRUKCI
Lehké dvojité konstrukce představují systém, složený 
ze dvou tuhých plošných prvků (opláštění) a pružiny 
(vláknitým materiálem vyplněná vzduchová mezera), což 
představuje ideální střídání akusticky tvrdých a měkkých 
materiálů. Ideální proto, že akustická energie snížená 
o energii vynaloženou na průnik tuhým opláštěním je 
pohlcována měkkou a pružnou vložkou z minerální vlny.

ČEHO SE VYVAROVAT?
Jako tlumící výplň do mezery dvojité příčky je naprosto 
nevhodný tuhý materiál s uzavřenými póry (polystyren, 
polyuretanová pěna). Užitím těchto výrobků vznikne 
zcela jiný typ konstrukce - jednoduchá stěna nebo 
příčka, jejíž povrchové desky jsou spojené tuhým jádrem. 
Na straně zdroje hluku dojde k rozechvění povrchové 
desky a vibrace jsou tuhým jádrem přenášeny do 
druhé povrchové desky. Z ní se snadno šíří do vzduchu 
v sousední místnosti.

Další chybou je nedostatečné:
• pružné přiložení nosných profilů svislé dvojité konstrukce 

ke stávající těžké konstrukci
• navázání izolační výplně v rozích a přechodech svislé 

dvojité konstrukce na navazující dvojité konstrukce 
stropu nebo podlahy

• přetmelení spár v ploše opláštění, mezi opláštěním 
a navazujícími konstrukcemi, kdy je narušena 
vzduchotěsnost

Také použití akusticky neúčinných výplní a nevhodné 
zabudování zhoršuje výsledné akustické parametry 
konstrukce.

Doporučené výrobky:
Isover (skelné vlákno):
PIANO (AKUSTO) nebo DOMO 
(dále MERINO, resp. ROLLINO)
Orsil (čedičové vlákno):
ORSET nebo ORSIK (dále ORSTROP)

Pro konstrukce s vyššími akustickými i požárními nároky: 
Orsil UNI, FASSIL a HARDSIL (dále desky ORSTECH z řady 
technických izolací).
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• úplně vyplněná 
příčka ISOVER 
PIANO 75 mm 
Rw = 52 dB

• částečně vyplněná 
příčka ISOVER 
MERINO 40 mm 
Rw = 46 dB

• příčka bez zvukové 
izolace Rw = 34 dB
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OPLÁŠTĚNÍ A NOSNÉ PRVKY DVOJITÝCH 
KONSTRUKCÍ
Pro akusticky účinnou konstrukci je třeba zvolit vhodný 
materiál na opláštění, který by měl mít vysokou hmotnost 
a přitom být ohybově měkký (např. sádrokarton). Nosné 
konstrukce tvoří buď lehké kovové nebo masivní dřevěné 
profily. Akusticky výhodnější jsou dva konstrukčně nezávislé 
lehké kovové rošty, které nepůsobí jako tzv. „akustické 
mosty“. 

Pro opláštění se používají desky na bázi dřevní hmoty 
(sádrovláknité, cementotřískové, cementoštěpkové, 
dřevotřískové apod.) a sádry. Nejčastěji jsou používány 
např. sádrokartonové desky (9,5 – 20 mm) nebo 
kalciumsilikátové desky (8 - 25 mm) v jednoduchém nebo 
vícenásobném opláštění, protože vykazují vysokou plošnou 
hmotnost a zároveň příznivou ohybovou pružnost.

Při dodržení zásad pro montáž příček (uvedeny 
v podkladech výrobců sádrokartonů) a použití minerální 
vlny lze postavit příčky pro různý účel a požadavky, 
od bytových a mezibytových příček až po stěny pro 
multikina.

skladba
tl. 

příčky
(mm)

index vzduchové 
neprůzvučnosti 

Rw (dB)

sádrokartonová deska 12,5 mm
ISOVER MERINO 60 mm
(dřevěný profil 60 x 60 mm)
sádrokartonová deska RB (RF) 12,5 mm

85 38

2 x sádrokartonová deska (25 mm)
ISOVER MERINO 60 mm
(dřevěný profil 60 x 60 mm)
2 x sádrokartonová deska RB (RF) (25 mm)

110 46

sádrokartonová deska 12,5 mm
ISOVER PIANO (AKUSTO) 50 mm
(kovový profil 50 mm)
sádrokartonová deska RB (RF) 12,5 mm

75 45

2 x sádrokartonová deska (25 mm)
ISOVER PIANO (AKUSTO) 75 mm
(kovový profil 75 mm)
2 x sádrokartonová deska RB (RF) (25 mm)

125 55

Hodnoty vážené neprůzvučnosti orientačně stanoveny výpočtem.

Konstrukce Složení stěny Celková 
tloušťka
d [cm]

Plošná 
hmotnost
m [kg/m2]

Vážená 
neprůzvučnost

Rw [dB]

Celková 
hmotnost stěny 

2,7 x 3 m

Příčka s kovovými stojnami
ISOVER-PIANO (AKUSTO) 100 mm

2 x 2 RF 12,5 mm
15,0 50 56 ca. 400 kg

Příčka s kovovými stojnami
ISOVER-PIANO (AKUSTO) 100 mm

2 x RF 12,5 mm
12,5 25 50 ca. 200 kg

Příčka z děrovaných cihel 
1000 kg/m3

tl. 10 cm + 2 x 1 cm omítka
12,0 140 43 ca. 1,1 t

Porovnání parametrů a vlastností různých skladeb příček

Sádrokarton

Kovový profil/dutina

Sádrokarton RB (RF)

12,5 mm

50,0 mm

12,5 mm

Sádrokarton

Kovový profil/dutina

Sádrokarton RB (RF)

12,5 mm

75,0 mm

12,5 mm

Sádrokarton

Kovový profil/dutina

Sádrokarton RB (RF)

12,5 mm

100,0 mm

12,5 mm

Vliv tloušťky izolace na výslednou neprůzvučnost
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PŘÍKLADY SKLADEB
Skladby jsou uvedeny s orientačními hodnotami neprůzvučnosti podle požadavků ČSN 730532, doplněné požární 
odolností konstrukce (čerpáno z podkladů výrobců systémových SDK).

použití
požadavek 

R´w(dB)

skladba
Rw (dB)

požární 
odolnost 

(min)schéma popis tl. (mm)

Bytové domy – všechny ostatní 
místnosti téhož bytu, pokud nejsou 
funkční součástí chráněného prostoru 42

sádrokarton. deska
izolace ORSIL/ISOVER
(kovový profil)
sádrokarton. deska RB (RF)

12,5
60

(75)
12,5

48 30

Školy, výukové prostory – veřejně 
užívané prostory (schodiště, chodby)

Kanceláře a pracovny – pracovny se 
zvýšenými nároky na ochranu před 
hlukem 47

sádrokarton.deska
izolace ORSIL/ISOVER
(kovový profil)
sádrokarton. deska  RB (RF)

12,5
100

(100)
12,5

52 30

Nemocnice, sanatoria – lůžkové 
pokoje, vyšetřovny apod.

Bytové domy – všechny místnosti 
druhých bytů

52

2x sádrokarton.deska
izolace ORSIL/ISOVER
(kovový profil)
2x sádrokarton. deska  RB (RF)

25
100

(100)
25

59 60Bytové domy – veřejně používané 
prostory domu (schodiště, vestibuly, 
chodby, terasy)

Řadové domy a dvojdomy (byt) 
– místnosti v sousedním domě

57

2x sádrokarton. deska
izolace ORSIL/ISOVER
(kovový profil)
izolace ORSIL/ISOVER
(kovový profil)
2x sádrokarton. deska  RB (RF)

25
100

(100)
100

(100)
25

67 60
Hotely a ubytovací zařízení – 
restaurace, společenské prostory
a služby s provozem do 22 hod.

Hotely a ubytovací zařízení 
– restaurace s provozem i po 22 hod. 
(LA.max ≤ 85 dB)

62

3x sádrokarton. deska
izolace ORSIL/ISOVER
(kovový profil)
izolace ORSIL/ISOVER
(kovový profil)
3x sádrokarton. deska  RB (RF)

37,5
100

(100)
100

(100)
37,5

74 90
Nemocnice, sanatoria – hlučné 
prostory (kuchyně, technické zařízení)
(LA.max ≤ 85 dB)

DVOJITÉ KOMBINOVANÉ KONSTRUKCE - 
PŘEDSAZENÉ STĚNY
Lehké předstěny vytvářejí zvláštní případ dvojité kon-
strukce, složené ze stávající hmotné stěny a dodatečně 
realizované lehké předstěny. Těžké předstěny provedené 
tradiční zděnou konstrukcí lze dodatečně s ohledem na 
statické posouzení realizovat jen výjimečně.  

Použití skleněné nebo čedičové vlny podstatně zvyšuje 
v oblasti nad rezonančním kmitočtem neprůzvučnost 
konstrukce. Předstěny užité na boční konstrukce snižují 
významně podélný přenos zvuku mezi místnostmi.

KONSTRUKCE PŘEDSTĚNY
Čeho lze dosáhnout návrhem předstěny?
• zlepšení akustických vlastností – mezibytové příčky, 

stěny mezi řadovými domy, obvodové stěny;
• zvýšení požární odolnosti – především dělící 

konstrukce jednotlivých požárních úseků;
• zlepšení tepelně technických vlastností – obvodové 

konstrukce při dodatečném zateplení z vnitřní strany.
• volně stojící lehká předsazená stěna – řešená nezávisle 

na stávající stěně s jednostranným opláštěním, se 
vzduchovou mezerou (20 - 50 mm) mezi předstěnou 
a stávající konstrukcí – maximální omezení akustických 
mostů;

• zavěšená na třmenech nebo přímých závěsech nosná 
konstrukce dřevěná nebo z ocelových profilů nesmí být 
připevněna přímo k základní stěně. Pevné spojení by 
znamenalo snížení zvukové izolace. Proto se používají 
spojovací třmeny nebo závěsy, které kontakt roštu 
s původní stěnou omezí na minimum

• volně stojící těžká předsazená stěna, kdy vložená 
izolace vyplňuje prostor mezi dvěmi nosnými 
konstrukcemi, např. dvojitá štítová stěna mezi objekty 
(dodatečná realizace je podmíněna statickým 
posouzením, proto se v těchto příkladech upřednostňují 
předstěny lehké).
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PŘEDSTĚNY S VLASTNÍ NOSNOU 
KONSTRUKCÍ
Všechny zásady, uvedené pro lehké dvojité 
konstrukce, platí i pro předstěny. Návrh konstrukce opět 
doporučujeme svěřit specialistovi, který musí vzít v úvahu 
všechny okrajové podmínky (materiálové řešení stěny 
stávající, konstrukční vazby na navazující konstrukce, 
typ provozu). V případě obvodové stěny je navíc třeba 
tepelně technické posouzení na kondenzaci vzdušné 
vlhkosti s použitím parobrzdy VARIO KM ve skladbě. 
Výpočet by měl být zaměřen na tepelné mosty v místech 
styku vnitřních stěn a stropu s obvodovou stěnou.

Znovu bychom chtěli upozornit, stejně jako v části 
„1 Lehké dvojité konstrukce“, že jako tlumící výplň do 
mezery předstěny je naprosto nevhodný tuhý materiál 
s uzavřenými póry.

Akusticky výhodná je materiálová rozdílnost obou stěn 
(stávající a předstěny), nebo alespoň významně rozdílná 
tloušťka obou konstrukcí. 

Tloušťku dutiny mezi původní stěnou a dodatečně 
realizovanou předstěnou doporučujeme min. 20 mm. 
Mezeru lze vyplnit materiálem ORSIL N.

Na obr. je patrné vložení izolace v cca. 10 cm pásech mezi 
původní stěnou a dřevěným roštem předstěny (vlastní 
- nezávislá nosná konstrukce předstěny) a umisťování 
hlavní vrstvy izolace mezi dřevěný rošt ve druhé fázi. Úzké 
pásy omezují tvrdý kontakt roštu s původní stěnou.

Opláštění (jako u lehkých stěn a příček) musí být 
provedeno vzduchotěsně, protože předpokladem 
dosažení dobré neprůzvučnosti je dokonalá těsnost. Při 
izolaci obvodových stěn jsou častou příčinou poruch 
např. trhliny mezi panelem příčky a meziokenní vložkou 
u některých typů panelových domů, u vnitřních stěn 
průchozí krabice elektroinstalace.

VLIV PŘEDSTĚNY NA NEPRŮZVUČNOST 
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
Provedením předstěny ze sádrokartonu a výplní 
z minerální plsti ORSIL nebo ISOVER lze docílit zlepšení 
∆Rw = 11 dB.

Pro srovnání, pokud použijeme uvedenou předstěnu 
ke stávající pórobetonové stěně o tloušťce 200 mm 
nemusíme čtyřnásobně zvýšit plošnou hmotnost stávající 
konstrukce, abychom dosáhli odpovídajícího zvýšení 
zvukové izolace ∆Rw .

VLIV PŘEDSTĚNY NA NEPRŮZVUČNOST 
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
V případě dvojité štítové stěny mezi domy se ponechává 
průběžná spára od základové spáry až po hřeben. 
Plošná hmotnost jedné stěny musí být větší než 150kg.m-2 
a šířka mezery minimálně 30mm. Pro tlumení akustického 
vlnění v mezeře a k eliminaci akustických mostů při zdění 
se mezera vyplňuje na sraz uloženými a celoplošně 
přiléhajícími deskami z čedičové plsti (např. Orsil N,  
nebo HARDSIL u objektů s mezerou 50 mm). Ve srovnání 
s použitím pěnoplastických materiálů je ∆Rw až o 9 dB 
vyšší.

Doporučené výrobky:
Isover (skelné vlákno):
AKUSTO nebo DOMO (dále MERINO, resp. ROLLINO)
Orsil (čedičové vlákno):
ORSET nebo ORSIK (dále ORSTROP)

Pro konstrukce s vyššími akustickými i požárními nároky:
Orsil UNI, FASSIL a HARDSIL (dále desky ORSTECH z řady 
technických izolací).

Při výběru mezi řadou Orsil a Isover je vhodné brát v potaz 
doporučení projektanta, při hledání správného výrobku 
v jedné či druhé skupině volte dle vhodných rozměrů či 
balení, viz. kapitola Výrobky Isover/Orsil, str. 20.
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VÝROBKY ISOVER/ORSIL PRO LEHKÉ STĚNY

ORSIL NF
Fasádní desky vyráběné z minerální plsti ORSIL s kolmou orientací vláken pro užití v kontaktních zateplovacích systémech (CZB kvalitativní 
třída VKZS: A). Přednostmi kolmých vláken jsou vedle velmi dobrých mechanických vlastností a nízkého difúzního odporu také schopnost se 
přizpůsobit zakřivenému podkladu a možnost zarovnání (zabroušení) povrchu izolantu po nalepení na stěnu. 
 λD = 0,042 (W.m-1K-1)

µ = 1,5 (-)

Označení Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

Tepel. odpor
RD (m2.K/W)

ORSIL NF 20 1000 x 200 8,00 0,16 0,45

ORSIL NF 30 1000 x 200 4,80 0,14 0,70

ORSIL NF 40 1000 x 200 4,80 0,19 0,95

ORSIL NF 50 1000 x 200 3,60 0,18 1,20

ORSIL NF 60 1000 x 200 2,40 0,14 1,45

ORSIL NF 70 1000 x 200 2,40 0,17 1,65

ORSIL NF 80 1000 x 200 2,40 0,19 1,90

ORSIL NF 100 1000 x 200 1,60 0,16 2,40

ORSIL NF 120 1000 x 200 1,60 0,19 2,90

ORSIL NF 140 1000 x 200 1,20 0,17 3,35

ORSIL NF 160 1000 x 200 1,20 0,19 3,85

ORSIL NF * 180 1000 x 200 0,80 0,14 4,35

ORSIL NF * 200 1000 x 200 0,80 0,16 4,80

*) Minimální množství pro tloušťky 180 a 200 mm nutno konzultovat s výrobcem.

ORSIL TF
Fasádní desky vyráběné z minerální plsti ORSIL s podélnou orientací vláken pro užití v kontaktních zateplovacích systémech (CZB kvalitativní 
třída VKZS: A). Na tyto desky se nanáší lepící tmel po obvodu a na terče a výhodou je především snadná a rychlá montáž.

λD = 0,039 (W.m-1K-1)
µ = 1,5 (-)

Označení Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

Tepel. odpor
RD (m2.K/W)

ORSIL TF 40 1000 x 500 2,00 0,12 1,05

ORSIL TF 50 1000 x 500 2,00 0,12 1,30

ORSIL TF 60 1000 x 500 1,50 0,12 1,55

ORSIL TF 70 1000 x 500 1,50 0,12 1,80

ORSIL TF 80 1000 x 500 1,00 0,12 2,10

ORSIL TF 100 1000 x 500 1,00 0,12 2,65

ORSIL TF 120 1000 x 500 1,00 0,12 3,15

ORSIL TF 140 1000 x 500 1,00 0,12 3,70

ORSIL TF 160 1000 x 500 0,50 0,12 4,20

ORSIL TF * 180 1000 x 500 0,50 0,12 4,75

ORSIL TF * 200 1000 x 500 0,50 0,12 5,30

*) Minimální množství nutno konzultovat s výrobcem.

Materiály Orsil NF a TF splňují požadavky kladené na MW izolaci užívanou v ETICS dle článku 4.5 v normě ČSN EN 13500 
Tepelně izolační výrobky ve stavebnictví - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z minerální vlny - Specifikace. 

Požadavky na kotvení viz. ČSN 73 7103 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Provádění systémů s tepelnou 
izolací z pěnového polystyrenu (EPS) nebo z minerální vlny (MW) a s konečnou povrchovou úpravou omítkou. Dále 
doporučujeme postupovat dle pokynů výrobce kotvící techniky (např. EJOT) a dle pokynů výrobce zateplovacího 
systému.

KONTAKTNÍ SYSTÉMY VNĚJŠÍHO ZATEPLENÍ
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ORSIL HARDSIL

Speciální desky z minerální plsti ORSIL vhodné pro izolace 
vnějších stěn suchým způsobem:
•  do provětrávaných fasád pod obklad (s netěsnými spá-

rami - kamenné obklady, keramické obklady v kombinaci 
s difúzní fólií  apod.)

• do vícevrstvého zdiva (sendvič)
• do lehkých stěn, příček a předsazených stěn

Desky je možné ke stěně mechanicky kotvit. (držáky měkké 
izolace nebo přídržné talířky spon v sendvičovém zdivu). Pro 
zpevnění povrchu izolačních desek je možné vyrábět tyto 
desky také s polepem netkanou textilií černé barvy. Minimální 
množství k odběru nutno konzultovat s výrobcem.

λD = 0,035 (W.m-1K-1)
µ = 1,4 (-)

Označení
Tloušťka

(mm)
Rozměry

(mm)
Balení 
(m2) 

Balení 
(m3)

Tepel. odpor
RD (m2.K/W)

ORSIL UNI 40 1200 x 600 8,64 0,35 1,10

ORSIL UNI 50 1200 x 600 7,20 0,36 1,40

ORSIL UNI 60 1200 x 600 5,76 0,35 1,65

ORSIL UNI 80 1200 x 600 4,32 0,35 2,25

ORSIL UNI 100 1200 x 600 3,60 0,36 2,80

ORSIL UNI 120 1200 x 600 2,88 0,35 3,35

ORSIL UNI 140 1200 x 600 2,16 0,30 3,90

ORSIL UNI 160 1200 x 600 2,16 0,35 4,50

ORSIL UNI 180 1200 x 600 1,44 0,26 5,05

ORSIL UNI 200 1200 x 600 1,44 0,29 5,60

Označení
Tloušťka

(mm)
Rozměry

(mm)
Balení 
(m2) 

Balení 
(m3)

Tepel. odpor
RD (m2.K/W)

ORSIL HARDSIL 50 1200 x 600 7,20 0,35 1,40

ORSIL HARDSIL 60 1200 x 600 5,76 0,35 1,70

ORSIL HARDSIL 80 1200 x 600 4,32 0,35 2,25

ORSIL HARDSIL 100 1200 x 600 3,60 0,36 2,85

ORSIL HARDSIL 120 1200 x 600 2,88 0,35 3,40

ORSIL HARDSIL 140 1200 x 600 2,16 0,30 4,00

ORSIL UNI
Univerzální desky z minerální plsti ORSIL vhodné pro izolace vnějších stěn:
• do provětrávaných fasád pod obklad s vkládáním izolantu do kazet, nekotví se
• pro izolace příček, šikmých střech, stropů a podhledů

ORSIL FASSIL
Speciální desky z minerální plsti ORSIL vhodné pro izolace vnějších stěn suchým způsobem:
• do provětrávaných fasád pod obklad 
• do vícevrstvého zdiva (sendvič)
• do lehkých stěn, příček a předsazených stěn

Označení
Tloušťka

(mm)
Rozměry

(mm)
Balení
(m2) 

Balení
(m3)

Tepel. 
odpor

RD (m2.K/W)
ORSIL FASSIL 50 1200 x 600 7,20 0,35 1,40

ORSIL FASSIL 60 1200 x 600 5,76 0,35 1,70

ORSIL FASSIL 80 1200 x 600 4,32 0,35 2,30

ORSIL FASSIL 100 1200 x 600 3,60 0,36 2,85

ORSIL FASSIL 120 1200 x 600 2,88 0,35 3,45

ORSIL FASSIL 140 1200 x 600 2,16 0,30 4,00

ORSIL FASSIL 160 1200 x 600 2,16 0,35 4,60

PŘEDVĚŠENÉ, PŘEDSAZENÉ A KAZETOVÉ SYSTÉMY
IZOLACE V PROSTORU NOSNÉ KONSTRUKCE VNĚJŠÍCH STĚN

Vhodné pro požárně bezpečnostní konstrukce 
s předepsanou minimální objemovou hmotností 
minerální výplně 40 kg.m-3.

Vhodné pro požárně bezpečnostní konstrukce s předepsanou 
minimální objemovou hmotností minerální výplně 60 kg.m-3.

Desky je možné ke stěně mechanicky kotvit (držáky měkké izolace nebo přídržné talířky spon 
v sendvičovém zdivu). Pro zpevnění povrchu izolačních desek je možné vyrábět tyto desky 
také s polepem netkanou textilií černé barvy. Minimální množství k odběru nutno konzultovat 
s výrobcem. Vhodné pro požárně bezpečnostní konstrukce s předepsanou minimální 
objemovou hmotností minerální výplně 50 kg.m-3.

λD = 0,035 (W.m-1K-1)
µ = 1,4 (-)

λD = 0,036 (W.m-1K-1) 
µ = 1 (-)
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Označení Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

MPS 
(m2)

Tepel. odpor
RD (m2.K/W)

MERINO  40 1200 x 625 18,00 0,34  216 1,00

MERINO  50 1200 x 625 15,00 0,34  180 1,25

MERINO  60 1200 x 625 12,00 0,34  144 1,50

MERINO  80 1200 x 625 9,00 0,34  108 2,05

MERINO  100 1200 x 625 7,50 0,34  90 2,55

MERINO  120 1200 x 625 6,00 0,34  72 3,05

MERINO  140 1200 x 625 4,50 0,34  54 3,55

Dodává se v MPS balení (1MPS = 12 balíků). 
Po dohodě s výrobcem je možno dodat i volné balení.

ISOVER MERINO (šířka 625 mm)

λD = 0,039 (W.m-1K-1)

Desky MERINO jsou pružné a tvarově stálé. Jsou vhodné pro jakékoli tepelné, zvukové, nezatíže-
né izolace, zejména pro zabudování do příček, dále jako výplně stropů, zavěšených podhledů 
a dutin (zvýšení izolační schopnosti konstrukce proti hluku), pro větrané fasády (do max.výšky 
dvou podlaží s jištěním pomocí laťování se světlou vzdáleností max. 300 mm). Vlákna jsou po 
celém povrchu hydrofobizována. 

ISOVER DOMO
Role Isover DOMO jsou vhodné pro jakékoli tepelné, zvukové, nezatížené izolace pro zabudování 
do konstrukcí zavěšených pohledů, k izolaci dutin (zvýšení protihlukové izolace), na nepochůzí 
stropní konstrukce. λD = 0,039 (W.m-1K-1)

Dodává se v MPS balení (1 MPS = 24 rolí, objem 3,67 m3). Po dohodě s výrobcem je možno dodat 
i volné balení. Při aplikaci materiálu na izolaci šikmých střech a při použití bezkontaktní difuzní folie, 
nutno zabezpečit funkční provětrávací mezeru. Tepelně technicky výhodnější varianta DOMO 035 
v šíři 1300 mm s λD = 0,039 (W.m-1K-1) - viz. Katalog 2006.

Označení Tloušťka
(mm)

Rozměry
délka x šířka (mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

MPS
(m2)

Tepel. odpor
RD (m2.K/W)

DOMO TWIN 10/5 50 2 x 7500 x 1200  18,0 0,17  432,0 1,25

DOMO TWIN 12/6 60 2 x 6000 x 1200  14,4 0,17  345,6 1,50

DOMO 8 80 9000 x 1200  10,8 0,17  259,2 2,05

DOMO 10 100 7500 x 1200  9,0 0,17  216,0 2,55

DOMO 12 120 6000 x 1200  7,2 0,17  172,8 3,05

DOMO 14 140 5000 x 1200  6,0 0,17  144,0 3,55

DOMO 16 160 5000 x 1200  6,0 0,17  144,0 4,10

DOMO 18 180 4000 x 1200  4,8 0,17  115,2 4,60

DOMO 20 200 3500 x 1200  4,2 0,17  100,8 5,10

ISOVER AKUSTO (šířka 625 mm)
Role Isover AKUSTO jsou vhodné jako tepelné, zvukové a nezatížené izolace pro zabudování do lehkých konstrukcí příček. V obytných, 
administrativních budovách, v podkroví, hotelích, nemocnicích a v průmyslových budovách Isover AKUSTO zvýší zvukoizolační schopnosti 
konstrukce (může být dosaženo zlepšení neprůzvučnosti až o 18 dB), zvláště při zaplnění celé šířky dutiny (o 5 až 7 dB vyšší neprůzvučnost 
oproti polovičnímu zaplnění dutiny). Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována.      

 λD = 0,039 (W.m-1K-1)

Označení Tloušťka
(mm)

Rozměry
délka x šířka (mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

MPS
(m2)

Tepel. odpor
RD (m2.K/W)

AKUSTO TWIN 8/4  40  15000 x 625  22,50 0,23  540  1,00

 80  7500 x 625  11,25 0,23  270  2,05

AKUSTO TWIN 10/5  50  12000 x 625  18,75 0,23  450  1,25

 100  6000 x 625    9,375 0,23  225  2,55

AKUSTO TWIN 12/6  60  10000 x 625  16,25 0,23  390  1,50

 120  5000 x 625    8,125 0,23  195  3,05

AKUSTO 7,5  75  9000 x 625  11,25 0,23  270  1,90

IZOLACE V PROSTORU NOSNÉ KONSTRUKCE VNITŘNÍCH STĚN, PŘÍČEK A PŘEDSTĚN
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Označení Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

Tepel. odpor
RD (m2.K/W)

ORSET 40 1000 x 625 7,500 0,30 1,00

ORSET 50 1000 x 625 6,250 0,30 1,25

ORSET 60 1000 x 625 5,000 0,30 1,50

ORSET 80 1000 x 625 3,750 0,30 2,05

ORSET 100 1000 x 625 3,125 0,30 2,55

ORSET 120 1000 x 625 2,500 0,30 3,05

ORSET 140 1000 x 625 1,875 0,30 3,60

ORSET 160 1000 x 625 1,875 0,30 4,10

ORSET
Desky Orsil ORSET jsou vhodné zvláště pro nezatížené tepelné, zvukové a protipožární izolace 
šikmých střech s vkládáním mezi krokve s roztečí do 1 m, dále pod krokve do přídavného pod-
hledového roštu (rozměr 625 mm), dále pro izolace stropů, příček, podhledů a dutin. 
λD = 0,039 (W.m-1K-1)

ORSIL Identifikační kód deklarovaných vlastností podle ČSN EN 13162
ORSET MW EN 13 162 - T2 - MU1

Orsil UNI MW EN 13 162 - T4 - DS(T+) - CS(10)5 - MU1 

FASSIL MW EN 13 162 - T4 - DS(T+) - CS(10)5 - MU1 

HARDSIL MW EN 13 162 - T4 - DS(T+) - CS(10)5 - MU1 

Orsil NF MW EN 13 162 - T5 - DS(TH) - CS(10)40 - TR90 - WS - WL(P) - MU1

Orsil TF MW EN 13 162 - T5 - DS(TH) - CS(10)40 - TR15 - WS - WL(P) - MU1

ISOVER Identifikační kód deklarovaných vlastností podle ČSN EN 13162
MERINO MW EN 13 162 - T1 - MU1 - AFr5

ROLLINO MW EN 13 162 - T1 - MU1 - AFr5

DOMO MW EN 13 162 - T1 - MU1 - AFr5

DOMO 035 MW EN 13 162 - T1 - MU1 - AFr5

AKUSTO MW EN 13 162 - T1 - MU1 - AFr5

PIANO MW EN 13 162 - T2 - MU1 - AFr5

TLOUŠŤKY IZOLACÍ Z HLEDISKA PROSTUPU TEPLA
Orientační minimální tloušťky pro požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN dle ČSN 730540 
Tepelná ochrana budov jsou v KATALOGU STAVEBNÍCH A TECHNICKÝCH IZOLACÍ na straně 35.

Další citované výrobky viz. Katalog stavebních a technických izolací.

Deklarované hodnoty součinitele tepelné vodivosti λD  jsou stanoveny podle normy ČSN EN 13162 a vlastní měření lambdy 
bylo provedeno při střední teplotě 10 ± 0,03°C na suchých vzorcích (sušených do konstantní hmotnosti - EN 12667).

ISOVER PIANO (šířka 625 mm)
Role Isover PIANO jsou vhodné jako tepelné, zvukové a nezatížené izolace pro zabudování
do lehkých konstrukcí příček. Dodává se v MPS balení (1 MPS = 18 rolí, objem 3,67 m3).

Označení Tloušťka
(mm)

Rozměry
délka x šířka (mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

MPS
(m2)

Tepel. odpor
RD (m2.K/W)

PIANO TWIN 8/4  40  15000 x 625  18,75 0,23  337,50  1,05

 80  7500 x 625  9,38 0,23  168,84  2,10

PIANO TWIN 10/5  50  12000 x 625  15,00 0,23  270,00  1,30

 100  6000 x 625     7,50 0,23  135,00  2,60

PIANO TWIN 12/6  60  10000 x 625  12,50 0,23  225,00  1,55

 120  5000 x 625     6,25 0,23  112,50  3,15

λD = 0,038 (W.m-1K-1)
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. . . Š E T Ř Í M E  V A Š E  P E N Í Z E  A  N A Š E  Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

KONTAK TUJTE SVÉHO PRODEJCE

SAINT-GOBAIN ORSIL s.r.o., Masarykova 197 • 517 50 Častolovice

Obchodní ředitelství + zákaznický servis Čechy • Čermákova 7 • 120 00 Praha 2 - Vinohrady • tel.: 221 429 610 • fax: 221 429 677 

Zákaznický servis Morava • Dolní 100 • P.O. Box č. 184 • 796 40 Prostějov • tel.: 582 344 340, 582 332 809 • fax: 582 344 491

Bezplatná faxová linka

  •  Praha  •  800 1ORSIL (800 167 745)

•  Prostějov  •  800 2ORSIL (800 267 745)

www.isover.cz  •  e-mail: info@isover.cz

Informace uvedené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Tyto informace 
nemohou být předmětem právního sporu. Při jakémkoli užití musí být zohledněny podmínky konkrétní aplikace, zvláště 
podmínky týkající se fyzických, technických a právních aspektů konstrukce. Ručení a záruky se řídí našimi obecnými 
obchodními podmínkami. Všechna práva vyhrazena

Brno a Vysočina: 606 609 259

Východní Čechy: 724 027 964


