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Tepelná ochrana Tepelná ochrana 
podzemních částí

Tepelná izolace konstrukcí pod povrchem země:

• chrání vytápěné prostory před tepelnými ztrátami a zajišťuje trvalý komfort bydlení,

• snižuje teplotní výkyvy chlazených prostorů, 

• chrání nevytápěné části budovy před výskytem kondenzátu a následně plísní,

• chrání hydroizolaci před teplotními změnami a mechanickým poškozením a zajišťuje její trvanlivost, 

• chrání zeminu proti promrzání a následným bobtnáním a sesedáním.

Na rozdíl od ostatních lépe přístupných částí budovy je u podzemních konstrukcí nejdůležitější trvanlivost materiálů a spolehlivé
provedení. U obvodových konstrukcí v kontaktu se zeminou, především u těch pod povrchem země, se nesmíme soustředit, ať 
už jde o složení nebo o materiály, pouze na cenu investice, ale musíme myslet i na trvalou účinnost složení konstrukce, protože ji 
během životnosti budovy jen stěží obnovíme, natož pak vyměníme. 
Pečlivé provedení a odpovídající ochrana hydroizolační vrstvy je nezbytná pro zabránění vzniku poškození, která obyčejně 
zpozorujeme, až když se objekt již používá, což má za následek mimořádně vysoké náklady na sanace či nevhodná řešení. 

Takovým přístupem ovlivníme náklady po celou dobu životnosti objektu (Life Cycle Cost).

T E P E L N Ý Š T Í T . T E P E L N Ý Š T Í T .



Tepelná izolace FIBRANxps poskytuje podzemním částem budovy účinný TEPELNÝ ŠTÍT.

FIBRANxps jsou tepelně izolační desky z extrudovaného polystyrenu s uzavřenou buněčnou strukturou, 
které z důvodu zvláštních stavebních a fyzikálních charakteristik (vysoká pevnost v tlaku, výborná schopnost tepelné izolace a 
nenasákavost), tepelně izolují i ve vlhkém prostředí, kde je většina ostatních tepelně izolačních materiálů neúčinná. 

FIBRANxps a hydroizolace působí společně: 
• budova nebo objekt musí být proti průsaku vody chráněn hydroizolací, 
• hydroizolace musí být proti vzniku mechanických poškození i značným teplotním změnám chráněna pevnou 

a trvanlivou tepelnou izolací, která trvale působí i v dlouhotrvajícím vlhkém prostředí. 

Kombinace hydroizolační vrstvy a FIBRANxps tepelně izolačních desek poskytuje konstrukčním systémům, jako jsou 
střechy, fasádní a sklepní stěny nebo podlahy na terénu, trvanlivost a udržuje tepelnou stabilitu.

A proč vlastně?A proč vlastně?

podzemnih delov budovy? 
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FIBRANxps - trvale účinná tepelná ochrana podzemních částí budov

Tepelně izolační desky určené pro používání v zemi a vlhkém 
prostředí mají deklarované mimořádně vysoké pevnosti v tlaku (od 
300 do 700 kPa). Tepelné izolační desky FIBRANxps mají pravoúhlý 
tvar, hladký voděodolný povrch, hrany pro styky překrýváním 
(L-hrany) pro jednoduchou a technicky vyhovující montáž bez 
tepelných mostů.

Tepelné izolace podzemních konstrukcí jsou vystaveny těžkým 
podmínkám, jako jsou velká tzv. užitná zatížení, pasivní i aktivní 
zemní tlaky, trvalá zemní vlhkost, dlouhodobé vystavení vodě, cykly 
mrznutí a odtávání, stejně tak jako i mechanickým poškozením v 
průběhu stavby. Za takových podmínek většina tepelných izolací 
ztrácí účinnost, především však tepelně izolační vlastnosti. XPS 
izolace jsou jedny z mála tepelných izolací, které jsou vhodné 
pro používání v zemi. Pevné a téměř nenasákavé izolační desky 
z extrudovaného polystyrenu, totiž i ve vlhké zemi udržují své 
předpokládané stavebně fyzikální vlastnosti.

XPS je jednou nejekonomičtějších a nejúčinnějších tepelných 
ochran v zemi, proto ji nazýváme TEPELNÝ ŠTÍT podzemních kon-
strukcí.

Proč je zapotřebí izolačním částem pod úrovní terénu
věnovat takovou pozornost, ať již při projektování, 
tak i během provádění?

• protože jsou podzemní části budov později většinou těžce 
přístupné,

• protože se závady později jen těžko odstraňují,
• protože provádění sanací vyžaduje mnoho času,
• protože sama sanace může být i několikrát dražší než 

bezvadné provedení izolací…

T E P E L N Ý  Š T Í T  P O D Z E M N Í C H  K O N S T R U K C Í

FIBRANxps

Poznámka:
Technické vlastnosti tepelně izolačních desek FIBRANxps přesahují všechny požadavky uvedené ve standardech (DIN 4108-10, ÖN B6000...). 
Typ výrobku s ohledem na požadovanou pevnost v tlaku vybere statik. 

Podrobné technické specifikace, viz katalog výrobků FIBRANxps.

Pod ochrannou značkou FIBRANxps je vyráběno více různých typů 
tepelně izolačních desek, které se s ohledem na stavebně fyzikální 
charakteristiky vzájemně liší s ohledem na účel využití.
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I. Ochrana podzemních částí budov proti tepelným ztrátám 
 a vlhnutí
Nekvalitně hydroizolovaný prostor pod úrovní terénu působí mnoho starostí, ať již dodavatelům či uživatelům. Sanace, pokud je vůbec 
možné ji provést, představuje extrémně vysoké náklady.

Termografický snímek studené a vlhké stěny sklepního 
obytného prostoru (snímek v teplém prostoru).
Termografický snímek studené a vlhké stěny sklepního Na zdi je nepřehlédnutelná vlhkost a zdraví škodlivá 

plíseň.

Následek: značná ztráta energie a komfortu bydlení 
v místnosti. Ve vytápěných prostorech nad studeným 
sklepem jsou nepřehlédnutelné kondenzát a plíseň.

Následek: značná ztráta energie a komfortu bydlení Na termografickém snímku je nepřehlédnutelný te-
pelný most na stropě a stěně nevytápěného sklepa 
(snímek ve studeném prostoru).

Promrzání močálovité zeminy nasáklé vodou 
způsobuje škody na silnicích a kanalizaci.

Tepelně izolovaná zemina okolo základů zajišťuje 
stabilitu konstrukcí vystavených tepelným cyklům.
Tepelně izolovaná zemina okolo základů zajišťuje 

Špatně odvodněná zemina při promrzávání zvětšuje svůj objem a její nabobtnání vede k nepříznivým následkům na silnicích, mělce 
založených konstrukcích a na zpevněných plochách, zatímco u objektů je ohrožena také jejich stabilita.

Pokud hydroizolaci stěn mechanicky a tepelně chráníme voděodolnými, pevnými a velmi dobře tepelně izolujícími deskami z extru-
dovaného polystyrenu, jako jsou např. FIBRANxps, pak kvalitně provedená hydroizolační vrstva zůstane nepoškozená, sklepní prostory 
suché a tepelně izolovaná stěna udržuje teplotu prostoru a umožňuje komfort bydlení.

Stabilita dálkovodů, sloupů větrných elektráren a mostních konstrukcí, které jsou kromě ohybových, osových a torzních zatížení vystaveny 
také tepelným změnám, je podmíněna neměnnou únosností základové půdy.

II. Ochrana zeminy proti promrzání

Typy desek, jako na příklad FIBRANxps 300-L, které se pod úrovní terénu nejčastěji používají, mají hladký povrch a deklarovanou pevnost 
v tlaku 300 kPa (pevnost v tlaku desek při 10-procentní deformaci činí více než 30 tun/m2) a minimální nasákavost vlhkosti jak pod vlivem 
dlouhodobé difuze WD(V)3, tak i při dlouhodobém ponoření WL(T)0,7.

Technické charakteristiky výrobků FIBRANxps, které splňují jak lokální, tak i evropské standardy pro nejrůznější použití v zemi:

• CS(10\Y) deklarovaná pevnost v tlaku • FTi odolnost proti mrazu• WD(V)i dlouhodobé nasávání vody při difuzi

FIBRANxps l/b
[mm]

d
[mm]

CS(10\Y)i 
[kPa]

min. požadavek

CC(2/1,5/50) σc
[kPa]

WD(V)i
[obj.%]

max. požadavek 

WD(V)i
[obj.%]

 

FTi
min. požadavek

FTi

300-L 1250/600 30-200 300 90 WD(V)3 WD(V)5 FT2 FT1

400-L 2500/600 80-200 400 - WD(V)3 WD(V)5 FT2 FT1

500-L 1250/600 50-180 500 150 WD(V)3 WD(V)5 FT2 FT1

700-L 1250/600 60-120 700 200 WD(V)3 WD(V)5 FT2 FT1

T E P E L N Ý Š T Í T . T E P E L N Ý Š T Í T .
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3. Stěna v zemi
Vnější sklepní stěna, rovněž tak jako všechny ostatní prvky budov, které jsou ve styku s vlhkou zeminou nebo dokonce pod úrovní spodní 
vody, se provádějí vodotěsně anebo se dodatečně chrání proti škodlivému působení vlhkosti vodotěsnými membránami nebo nátěry. 
Protože je hydroizolace během stavby nebo z důvodu pozdějších vlivů vystavena mechanickým poškozením, obkládáme hydroizolační 
vrstvu vytápěných nebo nevytápěných sklepních prostorů vrstvou pevné, voděodolné tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu, 
jako je např.. FIBRANxps 300-L, který splňuje požadavky pro vestavby pod úrovní terénu k dosažení trvalé mechanické a energetické 
účinnosti. 

Tepelně chráněné stěny v zemi a jejich přednosti:
• zajišťujeme tepelnou stabilitu v prostoru,

• odstraňujeme rosení na vnitřním povrchu stěny,

• chráníme hydroizolaci proti vzniku mechanických poškození,

• chráníme hydroizolaci proti tepelným účinkům a následnému
   rychlejšímu stárnutí materiálu.

Tloušťka tepelné izolace
- VYTÁPĚNÉ PODZEMNÍ PROSTORY
Minimální tloušťka tepelné izolace stěn vytápěných sklepních prostorů se stanoví 
podle Předpisu o účinném využívání energie v budovách – PuRES * (stránka 9), za-
tímco u nízkoenergetických budov, zvláště u pasivních domů, se tloušťka podzemní 
izolace značně zvětší, protože musíme dosáhnout velmi výhodné energetické třídy. 
U těchto objektů má kromě zvětšené tloušťky izolace mimořádný význam také bez-
chybná vestavba bez tepelných mostů. U »téměř nulově-energetických objektů«, 
kde je zapotřebí větší tloušťky tepelné izolace, se izolační desky pokládají zdvojeně 
vzájemným lepením.

Tloušťka tepelné izolace závisí na tepelné vodivosti izolace, tepelné vodivosti stěny a 
požadované energetické účinnosti celé budovy, která se propočítává s pomocí pro-
gramu ArchiMAID. Pro zjednodušení jsou na straně 9 uvedeny orientační tloušťky 
tepelných izolací.

- NEVYTÁPĚNÉ PODZEMNÍ KONSTRUKCE
Nevytápěné sklepní prostory, kde je vliv změn vnější teploty na teplotu v hloubce 
podzemí zanedbatelný, se mohou tepelně a mechanicky chránit s minimální tloušťkou 
příslušné izolace, která slouží jako mechanická ochrana hydroizolace a současně min-
imální tepelná ochrana, kterou zabráníme rosení i vzniku plísně na stěnách sklepních 
prostorů. Tepelně izolované konstrukce nevytápěných prostor se zohledňují v tepelné 
bilanci budovy a ovlivňují energetickou třídu budovy. Způsob výpočtu předepisuje 
standard EN 13370 a kompletní výpočet se provádí s pomocí programu pro výpočet 
energetické účinnosti ArchiMAID.

Výběr tepelné izolace
Pro dostatečně pevný a účinný ENERGETICKÝ ŠTÍT stěny pod úrovní terénu obvykle 
postačují tepelně izolační desky v kvalitě FIBRANxps 300-L mající odpovídající tech-
nické charakteristiky podle standardu DIN 4108-10 i ÖN B6000, kterým je stanovena 
minimální požadovaná kvalita izolace s ohledem na účel.

Postup při pokládání tepelné izolace sklepních stěn
Tepelně izolačními deskami se pečlivě obloží kompletní povrch zasypané stěny spolu 
s bočními stranami základu, kde se jinak občas objevují zvýšené tepelné ztráty. Desky 
se osazují na rovný a čistý povrch hydroizolace těsně vedle sebe a řadově se překrývají.

1. Zelení osázená střecha
2. Fasádní sokl
3. Stěna v zemi 
4. Základy a podlahy na terénu 
5. Základová deska - zakládání nízkoenergetických budov

I. KONSTRUKČNÍ PRVKY V KONTAKTU SE ZEMÍ

1. Zelení osázená střecha

Provedení tepelné ochrany střechy trvale osázené zelení je podrobně popsáno
v brožurce čísl. 0111 - Obrácené rovné střechy – Instrukce pro stavbu.

Zelení osázená a obrácená, zelení osázená střecha, jsou konstrukční systémy, které jsou v 
bezprostředním kontaktu se zeminou anebo meteorickou vodou, proto vyžadují pečlivý 
přístup jako všechny prvky vystavené vodě. U zelení osázené střechy je část střešního 
konstrukčního systému v kontaktu se zeminou i vodou. U obrácené, zelení osázené střechy, 
je vlhkosti vystavena i tepelná izolace, protože právě ona chrání hydroizolační vrstvu proti 
velkým tepelným změnám a mechanickým poškozením a zajišťuje její trvanlivost.

2. Fasádní sokl 

Provedení tepelné ochrany fasádního soklu je podrobněji popsáno
v brožurce čísl. 0130 - Fasády – Instrukce pro stavbu.

Fasádní sokl nebo fasádní podezdívka je konstrukční prvek spojující fasádu se sklepní 
zdí či základy budovy. Sokl je v kontaktu se zemí vystaven také vlivu meteorických vod 
i vlhké zeminy. Protože je odolnost proti vlhkosti jednou z nejdůležitějších vlastností te-
pelné izolace v základech budovy, používá se pro fasádní sokl obvykle tepelná izolace z 
extrudovaného polystyrenu, jako je např. FIBRANxps ETICS.
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Poznámka:
Pokud tepelná izolace soklu FIBRANxps ETICS zasahuje hlouběji pod kótu terénu, je potřeba zajistit spolehlivé odvodňování, anebo pod 
kótou terénu použít jiný typ tepelné izolace FIBRANxps 300-L s uzavřeným povrchem (minimální nasákavostí) pro trvalou tepelnou 
ochranu i ve vlhkém prostředí.
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3. Stěna v zemi
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e.) Tepelné mosty

Tepelné mosty (zvětšený prostup tepla ve srovnání s bezprostředním okolím) mohou kromě zvýšení tepelných ztrát 
vést ke vzniku viditelného nepříjemného kondenzátu, kdy se začnou vytvářet houby, plísně… 

– Sklepní světlíky
Konstrukční prvky, jako jsou sklepní světlíky, terasy, chladné sousední prostory nebo budovy a jiné jednotlivé konstrukce, musí být 
od vytápěné části objektu odděleny respektive izolovány, abychom v těchto částech zabránili zvýšenému prostupu tepla a dalším 
nežádoucím následkům takových tepelných mostů.

Studené prvky, které musí být propojeny s vytápěnou částí budovy, kotvíme nerezovou ocelí přes tepelnou izolaci FIBRANxps, anebo 
použijeme zvláštní účelově vyrobené kotvící prvky.

Abychom se vyhnuli tepelným mostům, musíme dávat pozor,
• abychom po celém obvodového pláště vytápěné části budovy nepřerušili tepelnou izolaci,
• abychom spojovací část mezi vytápěnou a nevytápěnou částí budovy prováděli opatrně, s dostatečnou nosností a trvalou 
   tepelnou izolací.

– Betonové prvky mimo obvodový plášť vytápěné části budovy, které jsou prováděny na místě, kotvíme armaturou, která vyčnívá z 
objektu. Trvalé spojení se provede kombinací nerezové armatury, kterou spojíme svarem s oblastí tepelně izolovanou FIBRANxps.

Připevňování XPS tepelné izolace
FIBRANxps se připevňuje na hydroizolační podklad lepícími pol-
štářky z butylové gumy FIBRANstick, může se však také použít od-
povídající lepící pěna. Tepelně izolační desky, které jsou umístěny 
pod hladinou podzemní vody, je třeba lepit po celém povrchu. V 
tom případě doporučujeme vhodné voděodolné lepící pasty.

Lepení desek FIBRANxps 300-L butylovými polštářky FIBRANstick.

a.) vzájemnému styku desek, abychom zabránili zvýšenému prostupu tepla na jejich spojích,
b.) provedení přechodu mezi izolací sklepní stěny a fasádního soklu,
c.) provedení přechodu mezi izolací objektu a sklepní stěny,
d.) u špatně odvádějících zemin je třeba okolo tepelně izolovaného objektu závazně provést drenáž a odpovídající odvodnění
   meteorických i podzemních vod,
e.) tepelným mostům, jako jsou instalační otvory, sklepní světlíky, spojům mezi vytápěnou a nevytápěnou částí objektu …

Pro požadovanou tepelnou účinnost sklepních stěn musíme zvláštní pozornost věnovat:

Detail 2 - Provedení přechodu mezi izolací základové desky
objektu a sklepní stěny s drenáží.

Okolo tepelně izolovaného objektu se doporučuje provést drenáž a
odpovídající odvodnění meteorických i podzemních

vod pro co nejvyšší účinnost tepelné izolace.

c.) d.) 
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Křížové pokládání desek FIBRANxps 300-L a přizpůsobování spojů. Detail 1 - Provedení přechodu mezi izolací sklepní stěny,
fasádního soklu a fasády.

1. AB deska
2. FIBRANxps 300
3. FIBRANxpe
4. mazanina
5. parkety
6. vnitřní omítka
7. vnější zeď
8. FIBRANxps ETICS 
9. fasádní omítka
10. fasádní kotva 
11. finální vrstva 
12. FIBRANxps ETICS
13. filtrační tkanina
14. FIBRANxps 300-L 
15. hydroizolace

a.) b.) 

Detail 3 - Připevňování montážních prvků, jako je např. montážní sklepní světlík, provedeme dle návodů výrobce. Pečlivě zatěsníme otvor, který jsme způsobili 
kotvením a tepelně izolujeme část budovy od studené konstrukce sklepního světlíku.

1. AB deska
2. FIBRANxps 300
3. FIBRANxpe
4. mazanina
5. parkety
6. vnější zeď
7. hydroizolace
8. FIBRANxps ETICS 
9. fasádní omítka
10. FIBRANxps 300-L
11. odtok meteorické vody
12. sklepní světlík
13. kovová mříž
14. betonová dlažba
15. písek
16. násyp
17. štěrk
18. PU pěna
19. trvale elastický tmel
 pod podloženým pásem
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Doporučované tloušťky tepelných izolací

Jestliže je tepelná izolace FIBRANxps určena jen jako ochrana hydroizolace nevytápěných prostor a k zabránění výskytu kondenzačních jevů, vestavíme 
menší tloušťku izolačních desek. Především u obytných domů se sklepní prostory mohou časem změnit na obytné vytápěné prostory, proto se 
doporučuje, aby se také u nevytápěných sklepů vestavěla tepelná izolace v tloušťce podle platného Předpisu**.
 * Tloušťka tepelné izolace s tepelnou vodivostí λ

D
= 0,035 W/mK, respektive maximální tepelná prostupnost podle předpisu, je uvedena pro oblast, jejíž tepelná 

  ztráta (TP) je 3300, např. v Lublani.
** Předpis o účinném využití energie v budovách (PURES) v platnosti od 1. 7. 2010, uveřejněn v Ur. l. RS, čísl. 52/2010.

Minimální orientační tloušťky, vypočítané s ohledem na platný 
Předpis**: 
• střecha 20 cm Umax < 0,20 W/m2K
• fasáda a fasádní sokl 12 cm Umax < 0,28 W/m2K
• stěna proti terénu 10 cm Umax < 0,35 W/m2K
• deska na terénu 12 cm Umax < 0,30 W/m2K
• základová deska 12 cm Umax < 0,30 W/m2K

Minimální doporučené tloušťky:
• střecha 30 cm
• fasáda a fasádní “sokl” 20 cm
• stěna proti terénu 18 cm
• základová deska 20 cm

Projektovaná tloušťka tepelné izolace závisí:
• na požadovaném stupni* tepelné ochrany,
• na sestavě konstrukčního systému resp. jeho tepelné prostupnosti 

“hodnotě U”,
• na požadovaném komfortu bydlení,
• na požadované energetické účinnosti celé budovy resp. využití 

energie pro vytápění respektive chlazení, které se vypočítá pomocí 
programu ArchiMAID,

• na klimatických podmínkách. 

Nízkoenergetická stavba vyžaduje použití základové desky.  >>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zákonodárství je v našem státě rok od roku přísnější, protože povinně sleduje globální evropské směrnice. Stavebníci zákonodárství 
většinou respektují, a to nejen z důvodu snížené spotřeby energie i nižších nákladů, ale i v rámci ekologického povědomí jak investorů, 
tak i budoucích uživatelů a požadovaného komfortu bydlení. Drastické klimatické změny, jejichž svědkem během posledních let jsme, 
potvrzují reálnost předpovědí i oprávněnost zájmu o TEPELNÝ ŠTÍT a tím i o energetickou nezávislost budov.

Evropská směrnice o energetické účinnosti budov (Energy Perform-
ance of Building Directive resp. zkráceně EPBD) uvádí, že bude téměř 
nulově energetická stavba závazná pro všechny veřejné budovy po 
roce 2018 a po roce 2020 také pro všechny ostatní budovy, což zna-
mená, že se energetická účinnost budov výrazně zvýší.

Energetický průkaz stanoví energetickou třídu budovy a bude závazný 
při každé prodeji nemovitosti. Abychom zachovali určitou úroveň hod-
noty aktuálně stavěných budov i po roce 2018 resp. 2020, odborníci 
na nemovitosti radí vestavbu účinnějších tepelných izolací nebo 
vestavbu větších tlouštěk a tím dosažení nižších tepelných prostupů 
(hodnota U) než je minimálně předepsána aktuálním zákonodárstvím. 
Již veškeré stavby dokončené po 1.1.2013 v ČR budou muset splňovat 
nízkoenergetické standardy, z důvodu aby přechod pro stavby s téměř 
nulovou spotřebou energie v roce 2020 nebyl příliš náhlý.

Pro zjednodušení jsou dány orientační tloušťky tepelných izolací s 
tepelnou vodivostí λ

D
= 0,035 W/mK. Pokud jsou tepelné vodivosti 

větší, je nutná tepelná izolace větší tloušťky.

Orientační tloušťky pro téměř nulově energetické budovy:
• střecha od 30 cm do 45 cm
• fasáda a fasádní “sokl” od 20 cm do 30 cm
• stěna proti terénu od 18 cm do 30 cm
• základová deska od 20 cm do 30 cm

4. Základy a podlahy na terénu
Průmyslové, dílenské a skladové podlahy stejně tak jako i podlahy přízemí nepodsklepeného objektu nebo sklepa jsou vystaveny 
zatížením a vlhkosti mnohem více než ostatní podlahové povrchy, proto jsou oprávněné požadavky na vestavbu únosné a nenasákavé 
tepelné izolace, která by i v případě nepředvídatelných situací, jako jsou záplavy, neztratila svoji energetickou účinnost a pevnost. 

Instalace podlahového topení na pevný tepelně izolační podklad je spolehlivým a účinným řešením. Z důvodu nižší vrstvy cementové 
mazaniny nad vyhřívacím systémem je účinek vytápění podlahy velmi rychlý, trvalý tepelně izolační podklad o vhodné tloušťce snižuje 
tepelné ztráty z podlahy. U nízkoenergetické stavby se tepelné vytápění účinně provádí v základové desce, pod kterou je vestavěna pro-
jektovaná tepelná izolace odpovídající tloušťky.
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1. keramický obklad
2. mazanina s podlah. topením
3. FIBRANxpe zvuková
 izolace - těsnící folie
4. FIBRANxps 300-L
5. hydroizolace
6. deska v přízemí
7. štěrkové lože
8. podloží

Podlahové topení v podlahové konstrukci na terénu

Detail 6 - Provedení podlahového vytápění na FIBRANxps 300-L.

Ochrana základu a desky přízemí

Detail 4 - Ochrana základů a desky přízemí skladového objektu. Provedení hydroizolace před položením tepelné izolace FIBRANxps 300-L.

1. vnitřní omítka
2. vnější zeď
3. parkety
4. mazanina
5. FIBRANxpe
6. FIBRANxps 300-L
7. hydroizolace
8. podkladový beton
9. štěrkové lože
10. podloží
11. armovaný beton
12. FIBRANxps 300-L
13. písek na vyrovnání
14. betonová dlažba
15. finální vrstva soklu
16. FIBRANxps ETICS
17. fasádní kotva
18. fasádní omítka

Ochrana průmyslové desky v přízemí

1. AB deska v přízemí 
2. PE folie
3. FIBRANxps 500-L
4. hydroizolace
5. podkladový beton
6. štěrkové lože
7. podloží

Detail 5 - Tepelná ochrana průmyslové desky v přízemí FIBRANxps 500-L. V případě nerovného povrchu můžeme pro vyrovnání použít jemný písek.
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Doporučované tloušťky tepelných izolací

Jestliže je tepelná izolace FIBRANxps určena jen jako ochrana hydroizolace nevytápěných prostor a k zabránění výskytu kondenzačních jevů, vestavíme 
menší tloušťku izolačních desek. Především u obytných domů se sklepní prostory mohou časem změnit na obytné vytápěné prostory, proto se 
doporučuje, aby se také u nevytápěných sklepů vestavěla tepelná izolace v tloušťce podle platného Předpisu**.
 * Tloušťka tepelné izolace s tepelnou vodivostí λ

D
= 0,035 W/mK, respektive maximální tepelná prostupnost podle předpisu, je uvedena pro oblast, jejíž tepelná 

  ztráta (TP) je 3300, např. v Lublani.
** Předpis o účinném využití energie v budovách (PURES) v platnosti od 1. 7. 2010, uveřejněn v Ur. l. RS, čísl. 52/2010.

Minimální orientační tloušťky, vypočítané s ohledem na platný 
Předpis**: 
• střecha 20 cm Umax < 0,20 W/m2K
• fasáda a fasádní sokl 12 cm Umax < 0,28 W/m2K
• stěna proti terénu 10 cm Umax < 0,35 W/m2K
• deska na terénu 12 cm Umax < 0,30 W/m2K
• základová deska 12 cm Umax < 0,30 W/m2K

Minimální doporučené tloušťky:
• střecha 30 cm
• fasáda a fasádní “sokl” 20 cm
• stěna proti terénu 18 cm
• základová deska 20 cm

Projektovaná tloušťka tepelné izolace závisí:
• na požadovaném stupni* tepelné ochrany,
• na sestavě konstrukčního systému resp. jeho tepelné prostupnosti 

“hodnotě U”,
• na požadovaném komfortu bydlení,
• na požadované energetické účinnosti celé budovy resp. využití 

energie pro vytápění respektive chlazení, které se vypočítá pomocí 
programu ArchiMAID,

• na klimatických podmínkách. 

Nízkoenergetická stavba vyžaduje použití základové desky.  >>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zákonodárství je v našem státě rok od roku přísnější, protože povinně sleduje globální evropské směrnice. Stavebníci zákonodárství 
většinou respektují, a to nejen z důvodu snížené spotřeby energie i nižších nákladů, ale i v rámci ekologického povědomí jak investorů, 
tak i budoucích uživatelů a požadovaného komfortu bydlení. Drastické klimatické změny, jejichž svědkem během posledních let jsme, 
potvrzují reálnost předpovědí i oprávněnost zájmu o TEPELNÝ ŠTÍT a tím i o energetickou nezávislost budov.

Evropská směrnice o energetické účinnosti budov (Energy Perform-
ance of Building Directive resp. zkráceně EPBD) uvádí, že bude téměř 
nulově energetická stavba závazná pro všechny veřejné budovy po 
roce 2018 a po roce 2020 také pro všechny ostatní budovy, což zna-
mená, že se energetická účinnost budov výrazně zvýší.

Energetický průkaz stanoví energetickou třídu budovy a bude závazný 
při každé prodeji nemovitosti. Abychom zachovali určitou úroveň hod-
noty aktuálně stavěných budov i po roce 2018 resp. 2020, odborníci 
na nemovitosti radí vestavbu účinnějších tepelných izolací nebo 
vestavbu větších tlouštěk a tím dosažení nižších tepelných prostupů 
(hodnota U) než je minimálně předepsána aktuálním zákonodárstvím. 
Již veškeré stavby dokončené po 1.1.2013 v ČR budou muset splňovat 
nízkoenergetické standardy, z důvodu aby přechod pro stavby s téměř 
nulovou spotřebou energie v roce 2020 nebyl příliš náhlý.

Pro zjednodušení jsou dány orientační tloušťky tepelných izolací s 
tepelnou vodivostí λ

D
= 0,035 W/mK. Pokud jsou tepelné vodivosti 

větší, je nutná tepelná izolace větší tloušťky.

Orientační tloušťky pro téměř nulově energetické budovy:
• střecha od 30 cm do 45 cm
• fasáda a fasádní “sokl” od 20 cm do 30 cm
• stěna proti terénu od 18 cm do 30 cm
• základová deska od 20 cm do 30 cm

4. Základy a podlahy na terénu
Průmyslové, dílenské a skladové podlahy stejně tak jako i podlahy přízemí nepodsklepeného objektu nebo sklepa jsou vystaveny 
zatížením a vlhkosti mnohem více než ostatní podlahové povrchy, proto jsou oprávněné požadavky na vestavbu únosné a nenasákavé 
tepelné izolace, která by i v případě nepředvídatelných situací, jako jsou záplavy, neztratila svoji energetickou účinnost a pevnost. 

Instalace podlahového topení na pevný tepelně izolační podklad je spolehlivým a účinným řešením. Z důvodu nižší vrstvy cementové 
mazaniny nad vyhřívacím systémem je účinek vytápění podlahy velmi rychlý, trvalý tepelně izolační podklad o vhodné tloušťce snižuje 
tepelné ztráty z podlahy. U nízkoenergetické stavby se tepelné vytápění účinně provádí v základové desce, pod kterou je vestavěna pro-
jektovaná tepelná izolace odpovídající tloušťky.
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3. FIBRANxpe zvuková
 izolace - těsnící folie
4. FIBRANxps 300-L
5. hydroizolace
6. deska v přízemí
7. štěrkové lože
8. podloží

Podlahové topení v podlahové konstrukci na terénu

Detail 6 - Provedení podlahového vytápění na FIBRANxps 300-L.

Ochrana základu a desky přízemí

Detail 4 - Ochrana základů a desky přízemí skladového objektu. Provedení hydroizolace před položením tepelné izolace FIBRANxps 300-L.

1. vnitřní omítka
2. vnější zeď
3. parkety
4. mazanina
5. FIBRANxpe
6. FIBRANxps 300-L
7. hydroizolace
8. podkladový beton
9. štěrkové lože
10. podloží
11. armovaný beton
12. FIBRANxps 300-L
13. písek na vyrovnání
14. betonová dlažba
15. finální vrstva soklu
16. FIBRANxps ETICS
17. fasádní kotva
18. fasádní omítka

Ochrana průmyslové desky v přízemí

1. AB deska v přízemí 
2. PE folie
3. FIBRANxps 500-L
4. hydroizolace
5. podkladový beton
6. štěrkové lože
7. podloží

Detail 5 - Tepelná ochrana průmyslové desky v přízemí FIBRANxps 500-L. V případě nerovného povrchu můžeme pro vyrovnání použít jemný písek.
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Zakládání nízkoenergetického objektu

Přednosti takové ochrany:
 • rychlé a cenově optimální provedení,
 • trvalá tepelná ochrana bez tepelných mostů,
 • akumulace tepla v betonové hmotě základové desky,
 • větší odolnost proti zemětřesení.
Zakládání pomocí základové desky je na první pohled neobyčejné řešení jak pro statika, tak také pro investora. Avšak po provedení 
analýzy množství náročnosti prací, spotřeby materiálu, spotřeby času, hloubky výkopů, povrchů bednění a v neposlední řadě i energet-
ické účinnosti, hovoří i finanční výsledky ve prospěch základové desky.

5. Tepelná izolace pod základovou deskou

Rozmísťování instalací ve vertikálním směru, upevnění a vyrovnání terénu, na 

který později pokládáme první vrstvu izolace FIBRANxps 400 - L.

Rozmísťování instalací do vrstvy tepelné izolace FIBRANxps do předem při-

pravených drážek.

Směrnice pro projektování
Tepelně nepřerušený obvodový plášť budov bez tepelných mostů u správně konstruovaných nízkoenergetických budov (pasivních, 
téměř nulově energetických domů) zajišťuje pouze tepelná izolace umístěná rovněž pod základy objektů, což je v praxi proveditelné 
zakládáním na základových deskách. Tímto řešením maximálně omezíme tepelné ztráty konstrukcemi v zemi, proto je u téměř nulově 
energetických domů takové zakládání pravděpodobně jedinou vhodnou možností.

Pokud je budova projektována tak, že je v případě zemětřesení povolen menší pohyb, může na instalačních vedeních dojít k poškození. 
V takovém případě se navrhují instalační vedení odolná vůči zemětřesení (flexibilní trubky, dvojité trubky…). Všechny instalační otvory, 
které představují oslabení tepelného obvodového pláště (tepelné mosty), je potřeba pečlivě tepelně izolovat.

A. Příprava terénu a instalační práce

B. Tepelná izolace základové desky

Pro zajištění stability objektu a účinné tepelné ochrany spodní části základové desky vybereme vhodný typ tepelné izolace
(str. 3) s následující kombinací technických a fyzikálních vlastností:

• co nejnižší tepelný prostup materiálem a odpovídající tloušťka tepelné izolace,
• požadovaná pevnost v tlaku s ohledem na dlouhodobé zatížení, 
• nejnižší třída dlouhodobé nasákavosti, jak při difuzi tak také při ponoření,
• zajištěná odolnost proti promrzání,
• příslušné povolení pro používání v zemině resp. pod základovou deskou (např. povolení německého institutu DIBt).

Uvedeným požadavkům vyhovují tepelné izolace FIBRANxps 300-L, FIBRANxps 400-L, FIBRANxps 500-L, FIBRANxps 700-L. 

Při projektování budovy s velmi nízkou spotřebou energie má klíčový význam snížení tepelných ztrát.
Zakládáním na pásových základech je “téměř nulově energetický dům” z důvodu ztrát prostupem betonovou hmotou základů 
prakticky nemožné realizovat, proto se projektanti nízkoenergetických budov po celé Evropě rozhodují pro tepelně izolované zákla-
dové desky.

Nízkoenergetická stavba, která se v celé Evropě intenzivně uplatňuje jak u novostaveb, tak i při sanacích budov, se orientuje na „téměř 
nulově energetickou stavbu“. Co bylo kdysi doménou jednotlivých entuziastů, se nyní stává skutečností.

Nízkoenergetické budovy, především ale téměř nulově energetické budovy, kladou přísné požadavky na 
stavbu, jakými jsou kromě jiného minimální tepelné ztráty a maximální využití tepelných zisků, na což má vliv: 

• tloušťka vhodné tepelné izolace,
• přesně projektované sestavy konstrukčních systémů se všemi detaily a instrukcemi pro provádění,
• přesné provedení tepelné ochrany kompletního obvodového pláště budovy bez tepelných mostů,
• architektonické řešení budovy a orientace objektu,
• vzduchotěsnost budovy,
• provětrávání vracením tepla ze vzduchu (rekuperace tepelné energie ze vzduchu).

Na účinnou ochranu budovy kromě přesné vestavby má samozřejmě největší vliv tloušťka vhodné a přesně položené tepelné izolace. 
Protože však na tepelnou bilanci budovy kromě v prvním odstavci citovaných podmínek mají vliv úplně všechny součásti budovy 
(jak obvodový plášť budovy, tak i vnitřní konstrukce), mohou být tloušťky izolací konstrukčních systémů pro jednotlivé budovy rozdílné. 
Tloušťku izolace vybereme s ohledem na požadovanou energetickou účinnost budovy. 

tepelná bilance budovy = tepelné ztráty - tepelné zisky
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Tam, kde je většina území ohrožena zemětřesením a kde je nutno stavět odolně proti zemětřesení, můžeme z důvodu přetížení podloží mezi zemětřesením využít 
desky o deklarované pevnosti v tlaku minimálně 400 kPa, což potvrzuje výzkum BEZPEČNOST PASIVNÍCH DOMŮ BĚHĚM ZEMĚTŘESENÍ, mag. Edo Wallnera 2007. 
FIBRANxps 400-L je tepelná izolace, která vyhovuje zatížením obytných domů do výšky tří poschodí, anebo půdorysně větším objektům, jakými jsou školky, školy, 
sportovní haly… U větších resp. vyšších objektů s nevýhodnými gabarity používáme pevnější izolaci XPS, jako je např. FIBRANxps 500-L nebo FIBRANxps 700-L. 
Vhodné rozhodnutí učiní odborníci na bezpečnost při zemětřesení na základě analýzy gabaritů a hmoty objektu. Informace: fibran@fibran.cz
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Zakládání nízkoenergetického objektu

Přednosti takové ochrany:
 • rychlé a cenově optimální provedení,
 • trvalá tepelná ochrana bez tepelných mostů,
 • akumulace tepla v betonové hmotě základové desky,
 • větší odolnost proti zemětřesení.
Zakládání pomocí základové desky je na první pohled neobyčejné řešení jak pro statika, tak také pro investora. Avšak po provedení 
analýzy množství náročnosti prací, spotřeby materiálu, spotřeby času, hloubky výkopů, povrchů bednění a v neposlední řadě i energet-
ické účinnosti, hovoří i finanční výsledky ve prospěch základové desky.

5. Tepelná izolace pod základovou deskou

Rozmísťování instalací ve vertikálním směru, upevnění a vyrovnání terénu, na 

který později pokládáme první vrstvu izolace FIBRANxps 400 - L.

Rozmísťování instalací do vrstvy tepelné izolace FIBRANxps do předem při-

pravených drážek.

Směrnice pro projektování
Tepelně nepřerušený obvodový plášť budov bez tepelných mostů u správně konstruovaných nízkoenergetických budov (pasivních, 
téměř nulově energetických domů) zajišťuje pouze tepelná izolace umístěná rovněž pod základy objektů, což je v praxi proveditelné 
zakládáním na základových deskách. Tímto řešením maximálně omezíme tepelné ztráty konstrukcemi v zemi, proto je u téměř nulově 
energetických domů takové zakládání pravděpodobně jedinou vhodnou možností.

Pokud je budova projektována tak, že je v případě zemětřesení povolen menší pohyb, může na instalačních vedeních dojít k poškození. 
V takovém případě se navrhují instalační vedení odolná vůči zemětřesení (flexibilní trubky, dvojité trubky…). Všechny instalační otvory, 
které představují oslabení tepelného obvodového pláště (tepelné mosty), je potřeba pečlivě tepelně izolovat.

A. Příprava terénu a instalační práce

B. Tepelná izolace základové desky

Pro zajištění stability objektu a účinné tepelné ochrany spodní části základové desky vybereme vhodný typ tepelné izolace
(str. 3) s následující kombinací technických a fyzikálních vlastností:

• co nejnižší tepelný prostup materiálem a odpovídající tloušťka tepelné izolace,
• požadovaná pevnost v tlaku s ohledem na dlouhodobé zatížení, 
• nejnižší třída dlouhodobé nasákavosti, jak při difuzi tak také při ponoření,
• zajištěná odolnost proti promrzání,
• příslušné povolení pro používání v zemině resp. pod základovou deskou (např. povolení německého institutu DIBt).

Uvedeným požadavkům vyhovují tepelné izolace FIBRANxps 300-L, FIBRANxps 400-L, FIBRANxps 500-L, FIBRANxps 700-L. 

Při projektování budovy s velmi nízkou spotřebou energie má klíčový význam snížení tepelných ztrát.
Zakládáním na pásových základech je “téměř nulově energetický dům” z důvodu ztrát prostupem betonovou hmotou základů 
prakticky nemožné realizovat, proto se projektanti nízkoenergetických budov po celé Evropě rozhodují pro tepelně izolované zákla-
dové desky.

Nízkoenergetická stavba, která se v celé Evropě intenzivně uplatňuje jak u novostaveb, tak i při sanacích budov, se orientuje na „téměř 
nulově energetickou stavbu“. Co bylo kdysi doménou jednotlivých entuziastů, se nyní stává skutečností.

Nízkoenergetické budovy, především ale téměř nulově energetické budovy, kladou přísné požadavky na 
stavbu, jakými jsou kromě jiného minimální tepelné ztráty a maximální využití tepelných zisků, na což má vliv: 

• tloušťka vhodné tepelné izolace,
• přesně projektované sestavy konstrukčních systémů se všemi detaily a instrukcemi pro provádění,
• přesné provedení tepelné ochrany kompletního obvodového pláště budovy bez tepelných mostů,
• architektonické řešení budovy a orientace objektu,
• vzduchotěsnost budovy,
• provětrávání vracením tepla ze vzduchu (rekuperace tepelné energie ze vzduchu).

Na účinnou ochranu budovy kromě přesné vestavby má samozřejmě největší vliv tloušťka vhodné a přesně položené tepelné izolace. 
Protože však na tepelnou bilanci budovy kromě v prvním odstavci citovaných podmínek mají vliv úplně všechny součásti budovy 
(jak obvodový plášť budovy, tak i vnitřní konstrukce), mohou být tloušťky izolací konstrukčních systémů pro jednotlivé budovy rozdílné. 
Tloušťku izolace vybereme s ohledem na požadovanou energetickou účinnost budovy. 

tepelná bilance budovy = tepelné ztráty - tepelné zisky

10 11

Tam, kde je většina území ohrožena zemětřesením a kde je nutno stavět odolně proti zemětřesení, můžeme z důvodu přetížení podloží mezi zemětřesením využít 
desky o deklarované pevnosti v tlaku minimálně 400 kPa, což potvrzuje výzkum BEZPEČNOST PASIVNÍCH DOMŮ BĚHĚM ZEMĚTŘESENÍ, mag. Edo Wallnera 2007. 
FIBRANxps 400-L je tepelná izolace, která vyhovuje zatížením obytných domů do výšky tří poschodí, anebo půdorysně větším objektům, jakými jsou školky, školy, 
sportovní haly… U větších resp. vyšších objektů s nevýhodnými gabarity používáme pevnější izolaci XPS, jako je např. FIBRANxps 500-L nebo FIBRANxps 700-L. 
Vhodné rozhodnutí učiní odborníci na bezpečnost při zemětřesení na základě analýzy gabaritů a hmoty objektu. Informace: fibran@fibran.cz

TÉMER NULOVE ENERGETICKÝ DUM
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Poznámka:
Jednotlivé fáze stavby základové desky nízkoenergetických budov jsou podrobněji popsány na webových stránkách www.fibran.com

c.) Hydroizolace mezi dvěma vrstvami tepelné izolace

Detail 9 - Hydroizolace mezi dvěma vrstvami izolace FIBRANxps 400-L. Pokládání trojhranné latě, která zabrání zlomu vertikální bitumenové hydroizolace.

Hydroizolace, chráněná mezi dvěma vrstvami tepelné izolace, zajišťuje 
trvalou ochranu proti vlhkosti. Pokud pokládáme hydroizolační vrstvu 
na polystyrenovou tepelnou izolaci, vybereme samolepící bitumen-
ové hydroizolační pásy anebo membrány, které spojujeme horkým 
vzduchem. Pro slovinské klimatické poměry, kdy zimní teploty klesají 
i pod -10 °C, jsou vhodné elastomerové bitumenové hydroizolace 
( E ) (detail 9). 

V případě, že se bude používat jílová hydroizolace (detail 8), se tato 
pokládá nad tepelně izolační vrstvy. Jíl reaguje s vodou z betonu a 
působením tíhy vznikne přírodní jílová hydroizolační vrstva. Zvláštní 
pozornost je přitom třeba věnovat spojení mezi horizontální a ver-
tikální hydroizolací.

PVC nesmí být používáno v přímém kontaktu s polystyreny. Mezi poly-
vinylchloridové membrány a polystyrenové desky se závazně pokládá 
dělicí vrstva.

Samolepící hydroizolace mezi dvěma vrstvami izolace FIBRANxps 400-L. 

Detail 10 - Bitumenová hydroizolace na základové desce podsklepeného objektu. Tepelná izolace FIBRANxps 400-L pod základovou deskou.

1. keramický obklad
2. mazanina
3. FIBRANxpe zvuková 
 izolace
4. FIBRANxps 300-L 
5. hydroizolace
6. AB základová deska
7. PE těsnící folie
8. FIBRANxps 400-L
9. podkladový beton
10. štěrkové lože
11. podloží
12. vnější zeď
13. vnitřní omítka 
14. polyesterový filc
15. štěrk
16. písek
17. drenážní trubka

d.) Hydroizolace na základové desce

. . . a základový podklad je připraven pro stavbu nízkoenergetické budovy. 

F. Zhotovení železobetonové základové desky…E. Provádění těsnící vrstvy 
Těsnící vrstva (např. PE folie) zabraňuje vytékání cementového 
mléka z betonové směsi. Pokud jsou desky položeny přesně, 
těsnící folie není zapotřebí, stejně tak ani v případě bentonitové 
hydroizolace (detail 8).

D. Bednění základové desky 
Hydroizolaci se může položit i po postavení bednění, ať v horizontál-
ní nebo i vertikální části tak, že se před betonáží prozatímně připevní 
k bednění desky. Pokud se tepelná izolace pokládá ve dvou vrstvách, 
může se druhá vrstva FIBRANxps uložit do bednění (detail strana 13).

Možnosti provedení kombinací tepelné izolace a ochrany proti vl-
hkosti pod základovou deskou:

a.) hydroizolace pod tepelnou izolací,
b.) hydroizolace nad tepelnou izolací,
c.) hydroizolace mezi dvěma vrstvami tepelné izolace,
d.) hydroizolace na základové desce.

C. Hydroizolační vrstva a tepelná izolace

Detail 7 - Podle pravidla o rozložení zatížení se rozhodujeme pro stupňovitou stavbu, jak je vidět v detailu. Příprava tepelně izolačního podkladu bytového objektu.

a.) Hydroizolace pod tepelnou izolací základové desky

b.) Hydroizolace nad tepelnou izolací základové desky

Detail 8 - Bentonitová (jílová) hydroizolace položená na FIBRANxps 400-L před betonováním základové desky školního objektu.

12 13

Pokládání samolepící hydroizolace na tepelně izolační desky FIBRANxps 400-L.
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Kvalita hydroizolace a pečlivost provedení pod kótou terénu mají 
mimořádný význam, neboť sanace téměř nepřichází v úvahu re-
spektive je značně drahá. Vybíráme hydroizolace odpovídající 
účelu využití a klimatickým podmínkám. 

1. keramický obklad
2. mazanina
3. FIBRANxpe zvuková izolace
 - pěnová folie
4. AB základová deska
5. PE těsnící folie
6. FIBRANxps 400-L
7. hydroizolace
8. podkladový beton
9. štěrkové lože
10. podloží
11. polyesterový filc
12. štěrk
13. vnitřní omítka
14. vnější zeď
15. FIBRANxps ETICS
16. fasádní omítka

1. keramický obklad
2. mazanina
3. FIBRANxpe zvuková izolace
 - pěnová folie
4. AB základová deska
5. hydroizolace
 bentonit
6. FIBRANxps 400-L
7. podkladový beton
8. štěrkové lože
9. podloží
10. FIBRANxps 300-L
11. polyesterový filc
12. štěrk
13. vnitřní omítka
14. vnější zeď
15. hydroizolace
16. FIBRANxps ETICS
17. fasádní omítka

1. keramický obklad
2. mazanina
3. FIBRANxpe zvuková izolace
4. AB základová deska
5. PE těsnící folie
6. FIBRANxps 400-L
7. samolepící hydroizolace
8. podkladový beton
9. štěrkové lože
10. podloží
11. FIBRANxps 300-L
12. polyesterový filc
13. štěrk
14. vnitřní omítka
15. vnější zeď
16. hydroizolace
17. FIBRANxps ETICS
18. fasádní omítka
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Poznámka:
Jednotlivé fáze stavby základové desky nízkoenergetických budov jsou podrobněji popsány na webových stránkách www.fibran.com

c.) Hydroizolace mezi dvěma vrstvami tepelné izolace

Detail 9 - Hydroizolace mezi dvěma vrstvami izolace FIBRANxps 400-L. Pokládání trojhranné latě, která zabrání zlomu vertikální bitumenové hydroizolace.
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trvalou ochranu proti vlhkosti. Pokud pokládáme hydroizolační vrstvu 
na polystyrenovou tepelnou izolaci, vybereme samolepící bitumen-
ové hydroizolační pásy anebo membrány, které spojujeme horkým 
vzduchem. Pro slovinské klimatické poměry, kdy zimní teploty klesají 
i pod -10 °C, jsou vhodné elastomerové bitumenové hydroizolace 
( E ) (detail 9). 

V případě, že se bude používat jílová hydroizolace (detail 8), se tato 
pokládá nad tepelně izolační vrstvy. Jíl reaguje s vodou z betonu a 
působením tíhy vznikne přírodní jílová hydroizolační vrstva. Zvláštní 
pozornost je přitom třeba věnovat spojení mezi horizontální a ver-
tikální hydroizolací.

PVC nesmí být používáno v přímém kontaktu s polystyreny. Mezi poly-
vinylchloridové membrány a polystyrenové desky se závazně pokládá 
dělicí vrstva.

Samolepící hydroizolace mezi dvěma vrstvami izolace FIBRANxps 400-L. 

Detail 10 - Bitumenová hydroizolace na základové desce podsklepeného objektu. Tepelná izolace FIBRANxps 400-L pod základovou deskou.
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d.) Hydroizolace na základové desce

. . . a základový podklad je připraven pro stavbu nízkoenergetické budovy. 

F. Zhotovení železobetonové základové desky…E. Provádění těsnící vrstvy 
Těsnící vrstva (např. PE folie) zabraňuje vytékání cementového 
mléka z betonové směsi. Pokud jsou desky položeny přesně, 
těsnící folie není zapotřebí, stejně tak ani v případě bentonitové 
hydroizolace (detail 8).

D. Bednění základové desky 
Hydroizolaci se může položit i po postavení bednění, ať v horizontál-
ní nebo i vertikální části tak, že se před betonáží prozatímně připevní 
k bednění desky. Pokud se tepelná izolace pokládá ve dvou vrstvách, 
může se druhá vrstva FIBRANxps uložit do bednění (detail strana 13).

Možnosti provedení kombinací tepelné izolace a ochrany proti vl-
hkosti pod základovou deskou:

a.) hydroizolace pod tepelnou izolací,
b.) hydroizolace nad tepelnou izolací,
c.) hydroizolace mezi dvěma vrstvami tepelné izolace,
d.) hydroizolace na základové desce.

C. Hydroizolační vrstva a tepelná izolace

Detail 7 - Podle pravidla o rozložení zatížení se rozhodujeme pro stupňovitou stavbu, jak je vidět v detailu. Příprava tepelně izolačního podkladu bytového objektu.

a.) Hydroizolace pod tepelnou izolací základové desky

b.) Hydroizolace nad tepelnou izolací základové desky

Detail 8 - Bentonitová (jílová) hydroizolace položená na FIBRANxps 400-L před betonováním základové desky školního objektu.
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Pokládání samolepící hydroizolace na tepelně izolační desky FIBRANxps 400-L.
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Kvalita hydroizolace a pečlivost provedení pod kótou terénu mají 
mimořádný význam, neboť sanace téměř nepřichází v úvahu re-
spektive je značně drahá. Vybíráme hydroizolace odpovídající 
účelu využití a klimatickým podmínkám. 

1. keramický obklad
2. mazanina
3. FIBRANxpe zvuková izolace
 - pěnová folie
4. AB základová deska
5. PE těsnící folie
6. FIBRANxps 400-L
7. hydroizolace
8. podkladový beton
9. štěrkové lože
10. podloží
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12. štěrk
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14. vnější zeď
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3. FIBRANxpe zvuková izolace
 - pěnová folie
4. AB základová deska
5. hydroizolace
 bentonit
6. FIBRANxps 400-L
7. podkladový beton
8. štěrkové lože
9. podloží
10. FIBRANxps 300-L
11. polyesterový filc
12. štěrk
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2. mazanina
3. FIBRANxpe zvuková izolace
4. AB základová deska
5. PE těsnící folie
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9. štěrkové lože
10. podloží
11. FIBRANxps 300-L
12. polyesterový filc
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FIBRANxps tepelná izolace pro extrémní zatížení udržuje teplotu zeminy a v zimním období zabraňuje promrznutí a tím brání i nabobt-
nání a sesedání zeminy v letních cyklech zamrzání a tání. Přesně opačný účinek vykazuje izolace převážně zmrzlé zeminy v letním období. 
Izolace zabraňuje tání v hloubce, aby se nesnížila nosnost následně rozmočené zeminy (což však v našich teplejších krajích nepřichází v 
úvahu). Účel tepelné izolace spočívá v kontrole prostupu tepla nebo chladu. 

K ochraně proti promrznutí zeminy používáme pevné tepelně izolační desky FIBRANxps o deklarované pevnosti v tlaku od 300 do 700 
kPa, s kombinací technických charakteristik pro trvale účinný TEPELNÝ ŠTÍT konstrukcí, které jsou vystaveny vodě a vlhkosti. Uzavřená 
buněčná struktura FIBRANxps tepelně izolačních desek, která vznikne během procesu extrudování, totiž téměř úplně zabraňuje nasávání 
vody a tím tepelně izolační materiál dosáhne předpokládaných izolačních vlastností a zajišťuje tak trvale účinný TEPELNÝ ŠTÍT konstrukcí, 
které jsou vystaveny vodě a vlhkosti. 

Uzavřená buněčná struktura uvnitř tepelně izolačních desek FIBRANxps a její zcela uzavřený povrch, kterého se dosáhne během procesu 
extrudování, zabraňuje nasávání vody, čímž si tato tepelná izolace zachová předpokládané tepelně izolační vlastnosti.

Ochrana pojezdných povrchů a mělkých základů zpevněných ploch proti následkům promrzání podloží
Tepelná izolace zeminy znamená ochranu mělce založených základových konstrukcí nebo upravených ploch proti vzniku poškození, ke 
kterým dochází následkem cyklického promrzávání a tání resp. vyvolaného nabobtnání a sesedání zeminy.

Tepelně izolační desky FIBRANxps s přiměřenou pevností v tlaku položíme pod bezprostředně potenciálně ohrožené povrchové kon-
strukce s dodatkem protimrazové ochrany v horizontálním nebo vertikálním směru po obvodovém plášti konstrukce.

1. AB deska
2. FIBRANxps 300-L
2A. FIBRANxps 300-L
3. písek
4. štěrkové lože
5. podloží
6. asfalt

Detail 12 -Vertikální tepelná ochrana zeminy (2A) podél upravené plochy pomocí izolace FIBRANxps 300-L.

Detail provedení mělce založené desky

Horizontální tepelná ochrana zeminy (2) FIBRANxps 300-L 
pod základy upravené plochy.

Tepelná ochrana podlahy letištního hangáru FIBRANxps 700-L.

Konstrukce v kontaktu se zeminou, které jsou vystaveny mrazu:

• mělce založené objekty,
• vnější bazény,
• podzemní dopravní a instalační kanály,
• nájezdové mostní rampy,
• dopravní komunikace na močálovitém terénu,
• upravené plochy na terénu,
• mostní sloupy a sloupy dálkovodů...

Ochrana zeminy v zámrzné zóně

U nepodsklepených objektů se pásové nebo jednotlivé základy pokládají minimálně do zámrzné hloubky (v České republice od 80 do 140 cm, 
v závislosti na místních klimatických podmínkách). Cykly zamrzání a tání a následné nabobtnání zeminy do hloubky zámrzné zóny může totiž 
způsobit pohyby nebo poškození objektu. Základová deska nepodsklepených objektů ale může být i přesto uložena mělčeji než je zámrzná 
hloubka, avšak v tom případě se musí zemina z vnější strany obvodového pláště budovy chránit tepelnou izolací FIBRANxps 300-L v horizontál-
ním či vertikálním směru podle standardu EN ISo 13793.

1. AB deska
2. těsnící folie
3. FIBRANxps 400-L
4. samolepící hydroizolace
5. podkladový beton
6. štěrkové lože
7. podloží
8. bednění

Detail provedení tepelné ochrany zeminy pod základovou deskou

Detail11 - Nosnou zeminu pod mělce založeným objektem chráníme rozšířenou první vrstvou tepelné izolace FIBRANxps vně obvodového pláště budovy, avšak 
druhá vrstva je položena do bednění základové desky.

Udržování nosnosti a tření zeminy

Sloupy dálkovodů jsou kromě tzv. užitného zatížení kabelů resp. 
drátů dále zatíženy sněhem, větrem a tepelnými vlivy a k tomu 
ještě nestejnoměrným sesedáním méně únosného podloží, proto 
zakládání vyžaduje zvláštní pozornost. Cyklické promrzávání a 
tání zeminy může oslabit její nosnost ve všech směrech, změnit 
tření zeminy, které má u podobných jednotlivých základů štíhlých 
konstrukcí mimořádný význam. Proti promrzávání zeminu okolo 
základů tepelně chráníme tepelnou izolací FIBRANxps v dostatečné 
šířce, v závislosti na hloubce zámrzné zóny v jednotlivých oblastech.

14 15

6

7

8

1

2
3

5

4
3

6
1

2

3

5

4

3

2A

II. OCHRANA ZEMINY PROTI PROMRZÁNÍ

T E P E L N Ý Š T Í T . T E P E L N Ý Š T Í T .
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Tepelně izolační desky FIBRANxps s přiměřenou pevností v tlaku položíme pod bezprostředně potenciálně ohrožené povrchové kon-
strukce s dodatkem protimrazové ochrany v horizontálním nebo vertikálním směru po obvodovém plášti konstrukce.

1. AB deska
2. FIBRANxps 300-L
2A. FIBRANxps 300-L
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4. štěrkové lože
5. podloží
6. asfalt

Detail 12 -Vertikální tepelná ochrana zeminy (2A) podél upravené plochy pomocí izolace FIBRANxps 300-L.

Detail provedení mělce založené desky

Horizontální tepelná ochrana zeminy (2) FIBRANxps 300-L 
pod základy upravené plochy.

Tepelná ochrana podlahy letištního hangáru FIBRANxps 700-L.
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• nájezdové mostní rampy,
• dopravní komunikace na močálovitém terénu,
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Ochrana zeminy v zámrzné zóně
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způsobit pohyby nebo poškození objektu. Základová deska nepodsklepených objektů ale může být i přesto uložena mělčeji než je zámrzná 
hloubka, avšak v tom případě se musí zemina z vnější strany obvodového pláště budovy chránit tepelnou izolací FIBRANxps 300-L v horizontál-
ním či vertikálním směru podle standardu EN ISo 13793.
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4. samolepící hydroizolace
5. podkladový beton
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7. podloží
8. bednění

Detail provedení tepelné ochrany zeminy pod základovou deskou

Detail11 - Nosnou zeminu pod mělce založeným objektem chráníme rozšířenou první vrstvou tepelné izolace FIBRANxps vně obvodového pláště budovy, avšak 
druhá vrstva je položena do bednění základové desky.

Udržování nosnosti a tření zeminy

Sloupy dálkovodů jsou kromě tzv. užitného zatížení kabelů resp. 
drátů dále zatíženy sněhem, větrem a tepelnými vlivy a k tomu 
ještě nestejnoměrným sesedáním méně únosného podloží, proto 
zakládání vyžaduje zvláštní pozornost. Cyklické promrzávání a 
tání zeminy může oslabit její nosnost ve všech směrech, změnit 
tření zeminy, které má u podobných jednotlivých základů štíhlých 
konstrukcí mimořádný význam. Proti promrzávání zeminu okolo 
základů tepelně chráníme tepelnou izolací FIBRANxps v dostatečné 
šířce, v závislosti na hloubce zámrzné zóny v jednotlivých oblastech.
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Instrukce pro používání tepelně izolačního materiálu FIBRANxps:

Tepelně izolační desky z extrudovaného polystyrenu FIBRANxps mohou zůstat nechráněny po více týdnů, 
aniž by jim škodil déšť, sníh nebo mráz, pouze u slunečního světla je tomu jinak. Desky z pěnového 
polystyrenu jsou podobně jako i další pevné pěnové umělé materiály citlivé na dlouhodobé vystavení 
ultrafialovému světlu. Při pokládání FIBRANxps je třeba desky průběžně chránit proti slunečnímu záření, 
proto doporučujeme okamžité pokládání dalších vrstev. Desky, které nebudou na stavbě okamžitě 
vestavěny, je třeba umístit do stínu nebo zakrýt povlakem z umělého materiálu světlé barvy.
Pod průhlednými nebo tmavými povlaky mohou vznikat vysoké teploty, které mohou desku deformovat 
nebo způsobit poškození jejího povrchu. Maximální teplota pro používání je 75 °C, protože při vyšších 
teplotách začne povrch desek měknout.
Používání otevřeného ohně v bezprostřední blízkosti FIBRANxps, stejně tak jako i ostatních polystyrenových 
tepelných izolací, je zakázáno.
Desky z pěnového polystyrenu FIBRANxps je třeba pokládat na rovné a čisté povrchy.
Na FIBRANxps mají vliv roztoky na bázi benzinu, dehtu, kyseliny mravenčí, plyny jako jsou: metan, etan, 
propan, butan, heptan..., a dále také chloridy. 

Z důvodu vylučování chloridů je v případě používání PVC hydroizolační membrány třeba mezi 
folii a polystyrenové desky položit dělící vrstvu, např. geo-textilii.
FIBRANxps je podmíněně odolný ve styku s naftou, topným olejem, parafínovým olejem, 
vazelínou, fenolem, tukem a olejem, které mohou mít při dlouhodobém kontaktu vliv na 
povrch.
Zcela neutrálními vůči FIBRANxps jsou bitumen, vápno, cement, sádra jakož i slaná voda, louhy, 
kyseliny včetně kyseliny sírové a fosforové kyseliny, anorganické plyny, alkohol, silikon...

Všechny informace uvedené v brožuře jsou především určeny pro plánovače a projektanty. 
Údaje vychází ze standardů některých evropských států s dlouholetou tradicí tepelné ochrany 
podzemních konstrukcí a z uspořádaného zákonodárství v této oblasti.
Oddělení technické podpory výrobků firmy FIBRAN d.o.o. je vždy k dispozici projektantům 
i stavebníkům pro pomoc při řešení otázek spojených s vlastnostmi a aplikacemi výrobků 
FIBRANxps nebo na elektronické adrese: fibran@fibran.cz
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Tepelná ochrana Tepelná ochrana 
podzemních částí

Tepelná izolace konstrukcí pod povrchem země:

• chrání vytápěné prostory před tepelnými ztrátami a zajišťuje trvalý komfort bydlení,

• snižuje teplotní výkyvy chlazených prostorů, 

• chrání nevytápěné části budovy před výskytem kondenzátu a následně plísní,

• chrání hydroizolaci před teplotními změnami a mechanickým poškozením a zajišťuje její trvanlivost, 

• chrání zeminu proti promrzání a následným bobtnáním a sesedáním.

Na rozdíl od ostatních lépe přístupných částí budovy je u podzemních konstrukcí nejdůležitější trvanlivost materiálů a spolehlivé
provedení. U obvodových konstrukcí v kontaktu se zeminou, především u těch pod povrchem země, se nesmíme soustředit, ať 
už jde o složení nebo o materiály, pouze na cenu investice, ale musíme myslet i na trvalou účinnost složení konstrukce, protože ji 
během životnosti budovy jen stěží obnovíme, natož pak vyměníme. 
Pečlivé provedení a odpovídající ochrana hydroizolační vrstvy je nezbytná pro zabránění vzniku poškození, která obyčejně 
zpozorujeme, až když se objekt již používá, což má za následek mimořádně vysoké náklady na sanace či nevhodná řešení. 

Takovým přístupem ovlivníme náklady po celou dobu životnosti objektu (Life Cycle Cost).
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FIBRAN d.o.o.  Novo mesto
K očevar jeva  u l ica  1
S I -8000 Novo mesto 

te l :  00386 7  3939 510
fax :  00386 7  3939 511 
e -mai l :  f ibran@f ibran .s i 
www.f ibran .com
 
F IBRAN d.o.o.  Novo mesto 
obchodní  zastoupení  Cesk á  republ ik a
prodej  a  technick á  podpora :  00420 737 216 630
e -mai l :  f ibran@f ibran .cz

0100  Katalog VýrobKů

0111  obrácené Ploché Střechy

0130  FaSády

0150  KonStruKce V KontaKtu Se Zeminou

KonStruKce V KontaKtu Se Zeminou

I n s t r u k c e  p ro  s t a v b y 
s  p o u ž i t í m  t e p e l n é  i z o l a c e  F I B R A N x p s
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