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VOLBA TEPELNÉHO IZOLANTU  
VE SKLADBĚ ŠIKMÉ STŘECHY 
JE PRO AKUSTICKÝ KOMFORT INTERIÉRU ZÁSADNÍ

Konstrukce šikmé 
střechy s minerální vatou 
a polyuretanovou pěnou byly 
podrobeny akustickému testu 
v laboratoři Univerzitního 
centra energeticky efektivních 
budov (UCEEB). Schopnost 
čelit hlukové zátěži městského 
prostředí se u zkoumaných 
materiálů značně liší. 

Zejména městské prostředí, ale i silniční a želez-
niční komunikace procházející menšími obcemi 
vyvolávají značnou hlukovou zátěž. Tyto zvuky 
pronikající do interiérů budov mohou být až nepří-
jemně rušivé a ovlivňovat naše duševní a fyzické 
zdraví. Bránit se lze dostatečnou akustickou izolací 
obvodového pláště. Na to pamatuje i norma ČSN 
73 0532, která stanovuje minimální hodnoty vá-
žené stavební neprůzvučností obvodového pláště, 
tedy schopnost konstrukcí omezit přenos zvuků 
z exteriéru dovnitř místností.

Srovnání nejpoužívanějších 
izolantů
V zateplení šikmých střech dominují dva izolanty 
– léty osvědčená minerální vata, jejíž vlastnosti 
a chování v konstrukci dlouhodobě známe, a nový 
materiál stříkané polyuretanové pěny, který oteví-
rá řadu otázek z pohledu splnění kritérií stavební 
fyziky stanovenými příslušnými normami. Asociace 
výrobců minerální izolace (AVMI) proto nechala 
provést nezávislý test v akreditované laboratoři 
ČVUT v Praze v Univerzitním centru energeticky 
efektivních budov (UCEEB) k zjištění, jak si tyto dva 
materiály ve schopnosti tlumit hluk vzájemně stojí.

Za tímto účelem byl zhotoven model šikmé střechy 
(bez střešních oken) se skladbou viz tabulka 1. Test 

cí, není hmotnost určující. Využívají „pružinového“ 
efektu hmota-pružina-hmota. Skladba konstrukce 
a vlastnosti elastického absorbéru, v našem přípa-
dě tepelného izolantu, jsou pro průběh vzduchové 
neprůzvučnosti klíčové. Hodnocení vzduchové ne-
průzvučnosti je založeno na normalizované metodě 
podle Eurokódu ČSN EN ISO 717-1  z třetinooktá-
vových veličin naměřených dle ČSN EN ISO 140-5.

Minerální vata tlumí hluk lépe
Výrazně větší hlukovou zátěž zvládne utlumit mine-
rální vata, ta vykazuje ve skladbě střešního pláště 
o 14 dB vyšší hodnotu vzduchové neprůzvučnosti 
než stříkaná polyuretanová pěna. Konstrukce stře-
chy s polyuretanovou pěnou dosáhla laboratorní 
vzduchové neprůzvučnosti 39 dB, zatímco stejná 
konstrukce s minerální vatou 53 dB. 

Vzduchová neprůzvučnost 
versus stavební vážená 
neprůzvučnost

Laboratorní model je ideální, na stavbě však takových 
poměrů nelze docílit. U reálné stavby dochází vlivem 
šíření zvuku bočními cestami ke snížení hodnoty vzdu-
chové neprůzvučnosti. Tato skutečnost se v návrhu zo-
hledňuje zavedením korekce k

1
, jejíž střední hodnota 

pro lehkou konstrukci je 6 dB, a o tu se laboratorní 
hodnota poníží. Tedy od vzduchové neprůzvučnosti 
Rw naměřené v laboratoři po odečtení korekce k

1
 zís-

káme stavební váženou neprůzvučnost R‘w.

Jak izolanty dostojí normě
Požadavky na neprůzvučnost (zvukovou izolaci) 
stavebních konstrukcí mezi místnostmi v budovách 
a obvodového pláště a jeho částí stanovuje norma 

V městské zástavbě při veřejné komunikaci do-
sahuje ekvivalentní hladina tlaku A hodnot okolo 
60 až 75 dB. Zatímco minerální vata účinně utlu-
mí zvuky z venkovního prostředí, polyuretanová 
pěna v městském prostředí neobstojí. Lze ji tedy 
akceptovat u staveb s menšími nároky na akustic-
ký komfort, jako jsou např. garáže, sklady, nebo 
v prostředí s nižší hlukovou zátěží. 

Rozhodují i další 
vlastnosti materiálů
Nezávislý test prokázal o něco lepší tepelně tech-
nické vlastnosti u střešní konstrukce s minerální va-

Vrstva
Tloušťka 

mm
Plošná hmotnost 

kg/m²

Plechová strešní krytina 0,5 4,4

Laťovaní 60/40 – osově 195 mm 40 6,5

Kontralatě 60/40 + lepící páska 40 1,7

Kontaktní difúzní fólie - 0,2

Krokve 100/180 – osově 800 mm 180 10,4

Izolace mezi 
krokvemi

MW
180

4,6

PUR 1,6

Izolace pod 
krokvemi

MW
80

2,5

PUR 0,7

Rošt pro podhled  
(profil CD + závěsy 270)

27 1,5

Parozábrana s hliníkovou fólií - 0,2

Sádrokartónové desky 12,5 9,8

Druh chráněného prostoru

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti 2 m před fasádou LAeq, 2m (dB)

≤ 50
> 50 > 55 > 60 > 65 > 70 > 75

≤ 55 ≤ 60 ≤ 65 ≤ 70 ≤ 75 ≤ 80

Obytné místnosti bytů, pokoje v ubytovnách 
(koleje, internáty apod.) 

30 30 30 33 38 43 48

k1 = 6 dB
MW R‘w,MW = 47 dB A A A A A A N

PUR R‘w,PUR = 33 dB A A A A N N N

krovu přikotvena chemicky a odstranit ji lze jen 
vyřezáváním.  

Minerální izolace, které jsou vyrobeny ze skla 
nebo kamene, svojí povahou spadají do třídy re-
akce na oheň A1 nebo A2. Jedná se o nehořla-
vé materiály nepřispívající k rozvoji požáru. Jsou 
proto vyžadovány u všech staveb se zvýšenými 
požadavky na požární bezpečnost. Polyuretano-
vé pěny naopak hoří dobře a navíc při hoření uvol-
ňují toxický kyanovodík. Nejčastěji náleží do třídy 
reakce na oheň D nebo E. Výrobky z této skupiny 
přispívají k rozvoji požáru.

Helena Marková,  
marketingová specialistka Knauf Insulation

Kvalitní zateplení šikmé střechy přináší benefity 
ve snížení nákladů na vydané energie, zajišťuje 
komfort v interiéru či umožňuje dosáhnout na fi-
nanční bonusy dotačních programů. V neposlední 
řadě musí také splnit normové hodnoty součinitele 
prostupu tepla. Od obvodových konstrukcí proto 
vyžadujeme co nejnižší tepelné ztráty. Logicky 
je tak kladen důraz na tepelně-izolační vlastnosti 
vybraných materiálů (deklarovanou hodnotu sou-
činitele tepelné vodivosti λ

D
) a stanovení optimální 

tloušťky izolantu. Pro dosažení komfortu v interiéru 
však nejsou zásadní jen teplotní poměry, ale i jeho 
akustická pohoda. 

proběhl na konstrukci zateplené minerální vatou 
o tloušťce 260 mm a na téže konstrukci zateplené 
PUR pěnou o stejné tloušťce. Deklarovaná hod-
nota součinitele tepelné vodivosti λ

D
 byla u obou 

izolantů zvolena stejná.

Materiály a konstrukce rozdělujeme podle průběhu 
vzduchové neprůzvučnosti do dvou skupin. Útlum 
zvuku u těžkých konstrukcí, např. zděných a beto-
nových, je závislý na jejich hmotnosti. Čím těžší, tím 
lepší. Naproti tomu u lehkých, sendvičových kon-
strukcí, např. sádrokartonových a střešních konstruk-

ČSN 73 0532. Jejím naplněním jsou zajištěny hy-
gienické požadavky na nejvýše přípustné hodnoty 
hluku v místnostech budov. Požadavky na zvuko-
vou izolaci obvodových plášťů budov závisí na 
ekvivalentních hladinách akustického tlaku A ve 
vzdálenosti 2 m před fasádou v denní a v noční 
době. 

Porovnejme hodnoty stavební vážené neprůzvučnos-
ti R‘w minerální vaty 47 dB a polyuretanové pěny 
33 dB s minimálními normovými hodnotami stavební 
vážené neprůzvučnosti v návaznosti na ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku A, viz tabulka 2. 

tou. Minerální vata se vyrábí v řízeném prostředí 
tovární linky, kde jsou její parametry neustále 
hlídány a kontrolovány. Zakoupený balík minerál-
ní vaty má jasně danou deklarovanou hodnotu 
součinitele tepelné vodivosti λ

D
. Polyuretanová 

pěna má hodnotu λ
D
 zapsánu v technickém lis-

tě. Provedení zateplení polyuretanovou pěnou 
klade zvýšené nároky na schopnosti a zkušenosti 
pracovníka, aplikace dále vyžaduje speciální za-
řízení. V případě polyuretanové pěny také platí 
pravidlo: „Dvakrát si to promysli a pak stříkejj.“ 
Opravy, dodatečné rekonstrukce apod. jsou 
v případě nástřiku obtížné. Pěna je ke konstrukci 


