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1.

URSA
Představení společnosti



1. URSA představení společnosti

URSA Evropa

EVROPSKÝ TRH
S IZOLACEMI 

URSA 1 ZE 3 významných hráčů

1 ze 3

URSA součástí skupiny ETEX = specialisté na lehké 
konstrukce a udržitelnou výstavbu



Minerální skelná izolace Systémové prvky

URSA
PUREONE

Bezformaldehydová 
izolace.
- Vhodná do prostředí    

s vyššími 
hygienickými nároky

- Velmi pružná

URSA
GLASSWOOL

Tradiční minerální izolace 
na bázi skla. 
- Výjimečně pružná
- Výborně drží v konstrukci
- Dokonalé vyplnění dutiny 

= spolehlivě eliminuje 
tepelné a akustické 
mosty

URSA
Pure Floc

Bezformaldehydová 
foukaná izolace.
- Technologie foukáním 

výborně vyplní dutiny
- Eliminuje tepelné mosty
- Rychlá aplikace
- Zvyšuje efektivitu práce

1. URSA představení společnosti

Portfolio

XPS

URSA
XPS

Velmi vysoká pevnost v 
tlaku, nenasákavá.
- Spodní stavbu, pod 

základové desky, do 
obrácených skladeb 
pochozích a zelených střech

- Pevnosti pro běžná zatížení 
až po speciální, extrémně 
pevné výrobky

URSA
SECO

Systémové prvky pro 
ochranu konstrukce.
Chrání konstrukci před únikem 
tepla, vlhkostí z interiéru, 
vodou z exteriéru a zajišťující
vzduchotěsnost konstrukce.

A1 nehořlavé



2.

ENERGETICKÁ 

NÁROČNOST 

BUDOV



2. Energetická náročnost budov 

Snižování energetické náročnosti budov

Hlavním posláním firmy URSA je snižování energetické náročnosti budov.



2. Energetická náročnost budov 

Rozložení spotřeby energie v EU…

2/3
této energie

je na vytápění a 
chlazení

32%
doprava 28%

průmysl

40%
budovy

Správné zateplení vám ročně 
ušetří až 81 % ztrát tepla



Růst cen energií 
- energetická 

chudoba 

Neobnovitelnost 
zdrojů energie

Globální 
oteplování

2. Energetická náročnost budov

Proč je potřeba šetřit energii?

Geopolitická 

situace



Roční spotřeba plynu 40 MWh
Bez zateplení

32 MWh
Zateplení střechy

12 MWh
Komplexní zateplení

Měsíční zálohy 10 000,- 8 000,- 3 000,-

Úspora za rok 0,- 24 000,- 84 000,-

Cena zateplení 80 000,- 522 000,-

Návratnost < 3,5 roku < 6,5 roku

Návratnost s vlád.dotací < 1,5 roku < 4,5 roku

2. Energetická náročnost budov

Zateplení = jedinečná investiční příležitost a ochrana před výkyvy cen energií

Zdroj: AVMI

Rodina v nezatepleném domě s podlahovou plochou 150 m2 spotřebuje 40 MWh plynu ročně. Při průměrné současné
fixované ceně plynu 3000 Kč za 1 MWh zaplatí měsíčně 10 000 Kč, ročně 120 000 Kč. Po komplexním zateplení domu
klesne spotřeba domácnosti na 12 MWh a měsíční platby spadnou na cca 3000 Kč. Rodina tak uspoří 84 000 Kč.
Rozpočet na provedení zateplení činí 522 000 Kč bez dotace. Návratnost investice je tak v závislosti na ceně energií
kratší než 6,5 roku. S vládní dotací dokonce ještě o dva roky kratší. Pokud chce domácnost ušetřit, vyplatí se i dílčí
investice, například do zateplení střechy. Realizace stojí obvykle od 50 do 80 tisíc Kč, a tepelné ztráty přitom sníží o
20%. Investice se obvykle vrátí do pěti let. Další úsporná opatření lze provést později.



3.1 Výše podpory

a) Maximální celková výše podpory na 1 objekt je 150 000 Kč.

2. Energetická náročnost budov

Nová zelená úsporám Light



2. Energetická náročnost budov

120 000 Kč

- Šikmé střechy zateplené až k hřebeni střechy

- Šikmé střechy včetně zateplení stropu pod nevytápěnou častí 
krovu

- Tloušťka tepelné izolace minimálně 300 mm 

R=7,5 m2K/W



2. Energetická náročnost budov

50 000 Kč

- Strop pod nevytápěnými prostory, např:

- strop pod nevytápěnou půdou

- strop obývaného podkroví

- Tloušťka tepelné izolace minimálně 300 mm 

R=7,5 m2K/W



2. Energetická náročnost budov

Ekonomicky optimální tloušťky zateplení 

* Dle typu izolace a tepelných mostů. U vodorovných a šikmých konstrukcí byla uvažována návrhová hodnota
součinitele tepelné vodivosti izolace s λD = 0,038 W/m2.K. U svislých konstrukcí pak izolace s λD = 0,034 W/m2.K.
Přídavné rošty pro vkládání izolace - dřevěné. Výpočty byly prováděny v URSA U kalkulátor – www.ursa.cz

** Tloušťka záleží i na skladbě stropu. Pokud je dům nezateplený, je možné ještě více snížit spotřebu domu na
vytápění vyššími tloušťkami zateplení stropu (v praxi se používá až 550 mm). Navíc např. zateplení foukanou izolací je
oproti nákladům na vyšší tloušťky zateplení fasády či spodní stavby, výrazně levnější. Tím, že na střechu dám větší
tloušťku zateplení, umožňuje mi to polevit v zateplení fasády a spodní stavby.

Konstrukce Doporučené hodnoty pro 
pasivní domy
U [W/m2.K]

Doporučené tloušťky 
zateplení*
[mm]

Střecha plochá a šikmá ≤ 45° 0,15 - 0,10 300-460

Střecha strmá > 45° 0,18 – 0,12 240-360

Strop pod nevytápěnou půdou (se 
střechou bez izolace)

0,15 – 0,10 260-400**

Stěna vnější lehká 0,18 – 0,12 (0,10) 300-380 (480)



3.

POJMY



LAMBDA = SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI

Čím nižší je lambda, tím lepší jsou tepelně izolační vlastnosti materiálu. 

3. Pojmy

Vysvětlení názvosloví

TEPELNÝ ODPOR 𝑹 =
𝒅

𝝀

Tepelný odpor je hodnota pro výrobek o konkrétní tloušťce. Čím vyšší je tepelný odpor, 
tím lépe výrobek izoluje. 

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 𝑼 =
𝟏

𝑹

Zpravidla se udává hodnota pro celou konstrukci. Čím nižší je U, tím konstrukce lépe 
izoluje.



PUREONE GLASSWOOL

• USF/DF/SF = role

• TWF = užší příčkové role

• TWP = desky

• …/V = netkaná textilie

• …/V-S = netkaná textilie

3. Pojmy

Názvy výrobků URSA PUREONE a URSA GLASSWOOL

Číslo na konci v názvu udává, jakou má 
výrobek „lambdu“

„31“ a „32“ lD = 0,031 W/m.K

„34“ a „35“ 0,034

„38“ 0,038

„39“ 0,039



ŠIKMÁ 
STŘECHA

4.



4. Šikmá střecha

Úniky tepla konstrukcí



4. Šikmá střecha

Ideální skladba pro novostavbu

Typ izolace Tloušťka

lD = 0,031 W/m.K 400 mm

0,034 420-440 mm

0,038-0,039 460 mm

Mezi krokvemi, pod 
krokvemi a v 
instalační předstěně

Izolace mezi I 
nosníky

Nadkrokevní 
zateplení

Cena tloušťky izolace má minimální vliv na
celkovou cenu šikmé střechy, ale má zásadní
vliv na úspory za vytápění. Proto zateplovat šikmou

střechu 400-460 mm izolace.

Další pozitiva kvalitního zateplení:
- zdravé vnitřní prostředí (bez plísní a kondenzací)
- tepelná pohoda v interiéru
- zvýšení hodnoty nemovitosti



4. Šikmá střecha

Rekonstrukce

ÚSPORA

lD = 0,031 W/m.K 400 mm 60 mm

0,034 420-440 mm 20-40 mm

0,038-0,039 460 mm -

lD
tloušťka

U rekonstrukcí často bývá nedostatečná světlá výška podkroví pro vložení dostatečné tloušťky
tepelné izolace. Řešením může být použití materiálu s lepší lambdou. Pokud použijeme
materiál s lambdou 0,031, ušetříme oproti zateplení materiálem s lambdou 0,038 až 60 mm
tloušťky izolace. Pokud použijeme materiál s lambdou 0,034, ušetříme oproti zateplení
materiálem s lambdou 0,038 až 20-40 mm tloušťky izolace. Pokud ani to nestačí, řešením
může být nadkrokevní zateplení.



4. Šikmá střecha

URSA tepelná i akustická

To, že izolace pomáhá proti únikům tepla v zimě a přehřívání v létě, se všeobecně ví. Zapomíná se
ale, že izolační materiály mohou mít naprosto odlišné schopnosti útlumu hluku. Klid v interiéru
má zásadní vliv na komfort bydlení. Mezi materiály pro zateplení šikmé střechy jsou zásadní
rozdíly ve zvukové pohltivosti, proto doporučuji si vždy zjistit, jaké akustické parametry má daný
materiál.

Minerální izolace URSA = nejlepší třída zvukové pohltivosti – „A“



4. Šikmá střecha

Parotěsnící vrstva

Konstrukce „dýchá“

D
if
u
z
n
í 
o
d
p
o
r

Parotěsnící vrstva - omezuje transport 
vzdušné vlhkosti z interiéru do konstrukce

Minerální izolace URSA propouští vodní páru stejně jako vzduch
µ = 1



4. Šikmá střecha

Parotěsnící vrstva

SDK rovnou kotven do roštu
přes parozábranu. Parozábrana
nemůže správně fungovat,
jelikož je hodně proděravěná.
Není možné bezpečně do SDK
umístit bodová svítidla a
protáhnout elektroinstalace. V
průběhu užívání hrozí
proděravění parozábrany
uživatelem.

1

5

Špatná poloha parotěsné
zábrany, kdy je pod
parozábranou směrem do
interiéru příliš velká vrstva
izolace.

Souvrství je v pořádku,
instalační předstěna chrání
parozábranu. V praxi by to bylo
např. mezi a pod krokvemi více
jak 30 cm izolace a v instalační
předstěně max. 6 cm. Nad
vlhkými prostory je vhodné
izolaci v instalační předstěně
vynechat.



4. Šikmá střecha

Parotěsnící vrstva

URSA SECO SDV PLUS
- Parobrzda s proměnlivým difuzním 
odporem 0,2≤sd≤20 m
- Reaguje na množství vlhkosti
- Rekonstrukce

URSA SECO SD 2
- Parobrzda sd cca 2 m
- Reguluje prostup 
par
- Difuzně otevřené kce

URSA SECO SD 100
- Parozábrana sd ≥ 100 m
- Brání prostupu par

- Difuzně otevř.i uzavř.kce.

URSA SECO KA, KP, DKS
- Komponenty

Výhodou difuzně otevřených konstrukcí je, že během letních období umožňují vysychání konstrukce i do interiéru. 
Difuzně otevřené skladby jsou tak odolnější drobným nepřesnostem v konstrukci a lépe regenerují.



4. Šikmá střecha

Parotěsnící vrstva

U všech konstrukcí důležité 
precizní provedení napojení 
na navazující konstrukce, 
napojení pásů mezi sebou, 
přelepení prostupů apod. 

=



• Kapalná vlhkost

• Větrotěsná

• Zabraňuje ochlazování izolace (40%)

URSA SECO SD 0,025 
ekvivalentní difuzní tloušťka sd = 0,025 m

4. Šikmá střecha

Pojistná hydroizolace – difuzně otevřená

<



Kontaktní Bezkontaktní

4. Šikmá střecha

Pojistná hydroizolace = difuzní folie



Větraná vzduchová mezera:

- V každém poli

- Nasávací otvor

- Odvětrávací otvor

4. Šikmá střecha

Provětrávaná mezera

NASÁVACÍ

ODVĚTRÁVACÍ



4. Šikmá střecha

Celoplošné bednění povlakové krytiny

POZOR PŘI 
REKONSTRUKCÍCH

Pokud dřevo difuzně 
uzavřete, začne plesnivět.

=



4. Šikmá střecha

Vhodné materiály

URSA DF / SF

URSA USF / SF / DF / TWF / TWP

URSA GLASSWOOL / URSA PUREONE



PŘÍČKY 
AKUSTICKÉ 
PŘEDSTĚNY

5.



5. Příčky a akustické předstěny

Jak akusticky fungují stavební konstrukce? 

≈

Lehké konstrukce fungují na principu hmota-pružina-

hmota. Díky tomu mohou dosahovat stejných výsledků 

vzduchové neprůzvučnosti s mnohem nižší hmotností a 

tloušťkou.

HMOTNOST PRUŽINA

Zdivo tlumí díky hmotě. Čím větší hmotnost, 

tím větší útlum. To je ale neefektivní přístup, 

jelikož potřebujete docela velké tloušťky, 

abyste dostali dostatečnou tlumící hmotnost. 



5. Příčky a akustické předstěny

Neprůzvučnost závisí na:

36 dB

42 dB

53 dB

62 dB

R’w max =
• Kombinací různých objemových hmotností . Ideální těžké 

opláštění a lehká pohltivá výplň.

• Hmotnosti opláštění (typ a počet vrstev). Čím větší počet 

vrstev a jejich hmotnost, tím pro akustiku lépe.

• Vzdálenosti opláštění

• Vzájemném spojení plášťů (CW profily lepší než dřevěné 

sloupky) 

• Pružnosti a pohltivost výplně

• minerální izolace URSA v lehkých příčkách funguje 

jako zvukově pohltivá vložka



Důležité akustické vlastnosti:

• Zvuková pohltivost

• Udává poměr pohlceného akustického vlnění k dopadajícím zvukovým vlnám. Minerální 
izolace URSA má nejlepší třídu zvukové pohltivosti A, je tedy maximálně pohltivá
URSA „A“  W (0,90; 0,95; 1,00) EN ISO 11654

• Odpor proti proudění vzduchu

• Míra, jak materiál dokáže bránit proudění vzduchu. Základní požadavek klasifikace pro 
akustické izolace je AFr5 kPa.s/m2. Materiály s vyšší hodnotou AFr mají příznivější vliv na 
zvukovou pohltivost. Tj.materiál, který patří do příček poznáte ne dle toho, že má v názvu 
FONO, AKUSTO, AKUSTIK apod., ale podle toho, že má AFr5 a vyšší. Všechny minerální 
izolace URSA mají deklarované AFr 5 a vyšší, jsou tedy vhodné jako akustické izolace. 
URSA AFr ≥ 5 kPa.s/m2 EN 29053

Třída reakce na oheň

• Minerální izolace URSA jsou přirozeně nehořlavé, mají nejlepší třídu reakce na oheň A1
URSA A1 = nehořlavá

5. Příčky a akustické předstěny

Jak u izolací poznat zvukově pohltivé materiály?



5. Příčky a akustické předstěny

Akustické předstěny = řešení pro stávající konstrukce

HLUK

TICHOHLUK

Lepším a dlouhodobě 
pohodlnějším řešením je 
akustická předstěna. Ideální by 
bylo ohlučnit i na straně 
souseda. Pokud není možné se 
se sousedy domluvit, i úprava 
pouze na vaší straně má smysl a 
zlepší akustický komfort. 



5. Příčky a akustické předstěny

Akustiku je možné zlepšit předstěnou s minerální izolací URSA

Předstěna:

- Minerální izolace URSA na celou 
šířku dutiny předstěny

PUREONE TWP 37
PUREONE TWF 37 
TWP 1
TWF 1 FONO

- 2x SDK 12,5 mm

37 dB

42 dB

51 dB

44 dB

48 dB

55 dB

+7,5 cm

47 dB

51 dB

58 dB

+10 cm

49 dB

52 dB

59 dB

+12,5 cm

+10 dB

Navýšení tloušťky stěny:



5. Příčky a akustické předstěny

Brožura „Příčky, ochrana před hlukem“



5. Příčky a akustické předstěny

Brožura Příčky - laboratorní -> stavební neprůzvučnost 



5. Příčky a akustické předstěny

Vhodné zvukově pohltivé materiály

URSA PUREONE TWF 37

URSA PUREONE TWP 37  

URSA TWP 1

URSA TWF 1 FONO

Minerální izolace URSA je ideální do příček díky své vysoké 

pružnosti. Výborně se rozepne ve všech směrech v konstrukci a 

zajistí vyplnění veškerých dutin. Tím se eliminuje riziko vzniku 

akustických mostů po celou dobu životnosti příčky.



Vlastnosti

MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5

URSA TWF 1 FONO je difuzně otevřená, akustická 
izolace z minerální vlny na bázi skla. Je dodávaná ve 
formě rolí. Ideální do konstrukcí lehkých příček. 
Přirozeně nehořlavá.

Vhodné použití

lD = 0,039 W/m.K

Třída zvukové pohltivosti A = velmi vysoká

Třída reakce na oheň A1 = nehořlavá

5. Příčky a akustické předstěny

Novinka URSA TWF 1 FONO

• Svislé konstrukce: lehké příčky, montovaná 
konstrukce obvodového pláště, předstěny, výplň 
dutin, přerušení akustických mostů

• Šikmá střecha: vrstva tepelné izolace v instalační 
předstěně

• Dřevostavby

• Tepelná, akustická a nehořlavá izolace



CO JE DOBRÉ 
VĚDĚT?

6.



6. Co je dobré vědět

Produktová etiketa – najdete též v ceníku



6. Co je dobré vědět

Produktová etiketa

CERTIFIKAČNÍ KÓD
MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5

Co je v certifikačním kódu uvedeno, to je
pro daný výrobek deklarováno. Tj.
porovnáním certifikačních kódů lze zjistit,
který výrobek je kvalitnější.

CE dále znamená, že na výrobek bylo
vydáno Prohlášení o vlastnostech
(Declaration of Performance = DoP)



Certifikační kód charakterizuje vlastnosti minerální izolace, např.:

MW-EN-13162-T6-DS(70,-)-MU1-WL(P)-SD10-CP5-AFr5

6. Co je dobré vědět

Co říká o výrobku certifikační kód?

EN 13 162

NORMA

DS

ROZMĚROVÁ 
STABILITA ZA 
URČITÉ 
TEPLOTY

WL(P)

DLOUHODOBÁ 
NASÁKAVOST

FASÁDY

CP

STLAČITELNOST

T

TŘÍDA 
TOLERANCE 
TLOUŠŤKY

Čím vyšší číslo, 
tím přesnější 
výrobní 
tloušťka. 
Pružnější 
materiály 
vhodné pro  
izolování 
šikmých střech 
mají třídu 
tolerance 
tloušťky T2-T3.

MU

PROPUSTNOST 
PRO VODNÍ 
PÁRU

Izolační 
materiály ze 
skelné vlny 
URSA jsou 
difuzně 
otevřené 
μ = 1, 
umožňují 
parám volně 
procházet a 
snižují riziko 
hromadění 
vlhkosti.

SD

DYNAMICKÁ 
TUHOST

AFr

ODPOR PROTI 
PROUDĚNÍ 
VZDUCHU

Pro akustické 
příčky 
požadavek 

Afr ≥ AFr5 
kPa.s/m2



6. Co je dobré vědět

Produktová etiketa

https://dop.ursa.com/

Pokud potřebuje zákazník prohlášení o
vlastnostech, může si ho po zadání čísla
DoP, které je uvedeno na etiketě,
stáhnout na stránkách, které jsou
uvedeny hned pod číslem DoP.

https://dop.ursa.com/


SHRNUTÍ

7.



7. Shrnutí

Produktový katalog - doporučená použití produktů



7. Shrnutí

www.ursa.cz



Regionální zástupci:

Severní Morava: Rostislav Žák
rostislav.zak@etexgroup.com
Tel.: 602 358 092

Jižní Morava: Radek Skokan
radek.skokan@etexgroup.com
Tel.: 602 439 827

Severovýchodní Čechy:
Martin Ježek
martin.jezek@etexgroup.com
Tel.: 602 130 706

Praha a jihozápadní Čechy:
Radek Němec
radek.nemec@etexgroup.com
Tel.: 602 358 091

7. Shrnutí

Kontakty

Vedení společnosti

Ing. Emil Pavlovič
emil.pavlovic@etexgroup.com
Tel.: 281 017 374

Zákaznické centrum

Monika Procházková
monika.prochazkova@etexgroup.com
Tel.: 281 017 304

Ondřej Dvořáček
ondrej.dvoracek@etexgroup.com
Tel.: 725 415 827

Marketing

Eva Příhonská
eva.prihonska@etexgroup.com
Tel.: 281 017 370

Office manager

Blanka Vladyková
blanka.vladykova@etexgroup.com
Tel.: 281 017 374

Technická podpora

Ing. arch. Tereza Vojancová
tereza.vojancova@etexgroup.com
Tel.: 602 439 813

mailto:rostislav.zak@ursa.com
tel:+420602358092
mailto:radek.skokan@ursa.com@ursa.com
tel:+420602439827
mailto:martin.jezek@ursa.com
tel:+420602130706
mailto:radek.nemec@ursa.com
tel:+420602358091
mailto:emil.pavlovic@ursa.com
tel:+420281017374
mailto:monika.prochazkova@ursa.com
tel:+420281017304
mailto:ondrej.dvoracek@ursa.com
tel:+420725415827
mailto:eva.prihonska@ursa.com
tel:+420281017370
mailto:blanka.vladykova@ursa.com
tel:+420281017374
mailto:tereza.vojancova@ursa.com
tel:+420602439813


Děkujeme za pozornost

Tým URSA CZ


