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Abstrakt 

 Diplomová práce Vliv provedení zateplení na bytový dům v Židenicích je rozdělena 

na dvě části. V teoretické části jsou zmíněny druhy tepelných izolací a jejich vlastnosti, 

způsoby zateplení a druhy hodnocení energetické náročnosti budov. Dále jsou uvedeny také 

základní pojmy a legislativa spojená s tepelně technickými vlastnostmi.  

 V praktické části jsou zpracovány tři návrhové stavy, u nichž určuji kalkulaci 

celkových nákladů na zateplení, určuji energetickou náročnost a dále zhodnocuji prostou dobu 

návratnosti investice a vliv na celkovou cenu bytového domu. 

Abstract  

Diploma thesis named The influence of insulating a block of flats in Židenice 

is divided into two parts. In the theoretical part there are mentioned types of the thermal 

insulation and their attributes, methods of insulation and types of assessment energy 

consumption of buildings. Basic concepts and legislation of the thermal technical properties 

are described in the theoretical too.  

In the practical part there are processed three variants in which I determine 

the calculation of the overall value for the insulation, energy consumption and simple payback 

period and influence for total price of the apartment building. 

Klíčová slova  

Zateplení, zateplovací systém, úspora energie, bytový dům, energetická náročnost, návratnost 

investice. 

Keywords  

Insulation, thermal insulation system, energy saving, apartment building, energy 

consumption, return on investment. 
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1 ÚVOD 

V mé diplomové práci se zabývám otázkou zlepšení tepelně technických vlastností 

bytového domu. Toto téma je v dnešní době hojně diskutované, neboť každý vlastník 

či provozovatel nemovitosti by chtěl ušetřit na nákladech spojených s energii vynaloženou 

na provoz objektu. Dalším důvodem ke kvalitnímu zateplení objektu je i otázka technické 

degradace konstrukcí, neboť objekt, který je málo nebo vůbec zateplený, má minimální 

nebo žádné termoizolační vlastnosti, což má za následek jeho promrzání a sedimentaci 

vlhkosti. Vzhledem k nemalým nákladům na zlepšení tepelně technických vlastností objektu, 

je potřeba vhodně zvolit druh a způsob provedení a určit návratnost dané investice.  

V praktické části diplomové práce se budu zabývat určením vhodného druhu zateplení 

bytového domu v Židenicích. Je žádoucí co nejvíce zohlednit původní stav objektu, a proto 

se snažím navrhnout tři varianty na zlepšení tepelně technický vlastností objektu, 

které by bylo možné použít pro daný objekt.  
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2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 

V dnešní době stoupá trend ve snižování energie, která je potřebná na vytápění budov. 

Stoupající trend lze pozorovat jak u výstavby nových budov, tak i v případě rekonstrukcí 

stávajících budov. Dle ČSN 73 0540-2 má být postupem času dosaženo situace, kdy budou 

realizace novostaveb probíhat tak, aby bylo dosaženo tzv. nulové budovy, to znamená, 

že novostavby budou splňovat nulovou energetickou náročnost nebo se tomuto stavu alespoň 

přiblíží. K tomu, aby bylo dosaženo tohoto stavu, musí být splněny podmínky řešení, jako 

je snížená potřeba tepla na vytápění, dále pak chlazení, ohřev vody, redukovaná elektrická 

energie, která je potřebná k zajištění technického provozu budov a pro její užívání 

v tom smyslu, jako je užívání elektrických spotřebičů. [1] 

Norma ČSN 73 0540-2 udává rozdělení do níže specifikovaných skupin budov. 

V tabulce č. 1 si můžeme povšimnout, že dělení probíhá dle hodnoty měrné potřeby tepla 

na vytápění. [1] 

Tab. č. 1 Rozdělení budov dle měrné potřeby tepla na vytápění [2] 

KATEGORIE POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ 

Starší budovy 
Zhruba 2 × až 3 × více než obvyklé 

budovy 

Obvyklá novostavba (určení 

dle aktuálních trendů 

v zateplování) 

Přibližně 110 kWh/(m2rok) 

Nízkoenergetický dům ≤ 50 kWh/(m2rok) 

Pasivní dům ≤ 15 kWh/(m2rok) 

Nulový dům ≤ 5 kWh/(m2rok) 

2.1 NÍZKOENERGETICKÉ DOMY 

Nízkoenergetický dům je dle ČSN 73 0540-2 z roku 2011 definován jako budova 

s roční plošnou měrnou potřebou tepla na vytápění menší než je 50 kWh/(m2rok). Pořizovací 

náklady na výstavbu nízkoenergetického domu jsou přibližně o 10 % vyšší než pořizovací 

náklady na výstavbu běžného domu. Dle současných cen energii je návratnost vícenákladu 

na výstavbu zhruba 9 až 12 let. Při návrhu nízkoenergetického domu je potřeba uvažovat 
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s faktory, které mohou ovlivnit náklady na energii, jako jsou například vhodná volba 

výstavby, osazení stavby do terénu, orientace ke světovým stranám, zastínění budovy, tvarové 

řešení stavby nebo velikost prosklených ploch, ať již na obvodových stěnách nebo na střeše. 

[1, 3] 

2.2 PASIVNÍ DOMY 

Pasivní domy jsou definovány v ČSN 73 0540-2 z roku 2011 jako budovy, u kterých 

nepřesahuje měrná potřeba tepla na vytápění hodnotu 15 kWh/(m2rok). Danou energetickou 

potřebu budovy lze krýt bez použití obvyklé otopné soustavy, tedy pouze se systémem 

umožňující rekuperaci, čili zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu a malého zařízení 

pro dohřev vzduchu v období velmi nízkých teplot. U těchto budov nemá celkové množství 

primární energie, která je spojená s ohřevem TUV, vytápěním a elektrickou energii 

pro spotřebiče, překračovat hodnotu 120 kWh/(m2rok). [1] 

Pasivní dům má mimo jiné i požadavky na součinitele prostupu tepla jednotlivými 

konstrukcemi. Pro obvodové konstrukce se jedná o hodnotu 0,15 kWh/(m2rok), pro střechu 

se jedná o hodnotu 0,12 kWh/(m2rok) a pro výplně otvorů je poté hodnota dána 

0,8 kWh/(m2rok). Dalším parametrem pro pasivní domy je neprůvzdušnost obálky budovy. 

Jedná se o povinně hodnocenou vlastnost těsnosti a to s maximální hodnotou n50 = 0,6 h-1. 

Aby bylo splněno výše uvedených požadavků na prostup tepla konstrukcí, je potřeba 

při návrhu budovy uvažovat s vyššími tloušťkami izolantů. Tepelná izolace u obvodového 

zdiva se volí v tloušťce mezi 30 až 40 cm, na skladbě střechy se uvažuje s izolantem tloušťky 

50 až 60 cm a podlahy by měly být izolovány izolantem v tloušťce zhruba 35 cm. [1, 4] 

2.3 ENERGETICKY NULOVÉ DOMY 

Nulový dům je nazýván jako dům s téměř nulovou spotřebou energie. Jedná se o dům 

pasivní, jehož spotřeba energie je kryta z obnovitelných zdrojů energie, přičemž by neměla 

hodnota roční spotřeby energie přesáhnout hodnotu 5 kWh/(m2rok). Hodnocení energeticky 

nulových domů vychází z ČSN 73 0540-2 z roku 2011 a rozděluje se na úroveň A a úroveň B. 

V úrovni A se do energetických hodnot budovy zahrnují všechny energické potřeby (energie 

pro vytápění, přípravu teplé vody, umělé osvětlení) včetně energie elektrických spotřebičů 

na rozdíl od úrovně B, kde není zahrnuta energetická potřeba elektrických spotřebičů. [1, 5] 
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Tab. č. 2 Energetické potřeby zahrnuté pro hodnocení primární energie [6]  

PROCES ÚROVEŇ A ÚROVEŇ B 

Vytápění ANO ANO 

Chlazení a úprava vlhkosti vzduchu NE* NE* 

Příprava teplé vody ANO ANO 

Pomocná elektrická energie na provoz 

energetických celků budovy 
ANO ANO 

Umělé osvětlení ANO ANO 

Elektrické spotřebiče ANO NE 

*stavební řešení musí být takové, aby strojní chlazení nebylo zapotřební a pokud by bylo 

dodatečně použito, musí být zahrnuto do hodnocení primární energie, a to i kdyby 

se jednalo o individuální jednotky považované za elektrické spotřebiče 

3 LEGISLATIVA 

Nejpodstatnějším zákonem, který se zabývá problematikou energetické náročnosti 

budov na území České republiky, je zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energii ve znění 

pozdějších předpisů tzv. Energetický zákon. Doplňujícím předpisem tohoto zákona 

je vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku. Vyhláška 

stanovuje úpravu a výstup energetických auditů a posudků, jejich zpracování a obsah, výpočet 

ekonomického hodnocení. Dalším doplňujícím předpisem je vyhláška č. 78/2013 Sb., 

o energetické náročnosti budov. V neposlední řadě se jedná o normu ČSN 73 0540 Tepelná 

ochrana budov, část 2 požadavky z roku 2011. V normě jsou stanoveny požadavky na tepelné 

izolace. 

Další důležité legislativní podklady: 

- Vyhláška č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě 

    elektřiny a tepelné energie 

- Vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
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- Česká technická norma ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – Část 1:     

    Terminologie 

- Česká technická norma ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

- Česká technická norma ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové 

   hodnoty veličin 

- Česká technická norma ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové 

    hodnoty 

4 VYBRANÉ POJMY V ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 

BUDOV 

S energetickou náročností budov souvisejí některé charakteristiky, a proto je důležité 

uvést několik nezbytných pojmů a vztahů. Ve stručnosti jsou zde uvedeny nejdůležitější 

z nich. 

Součinitel prostupu tepla hodnotí vliv celé konstrukce a k ní přilehlých vrstev 

na šíření tepla prostupem. Je odvozen z tepelného odporu konstrukce R. Vzájemný vztah 

součinitele prostupu tepla U [W/(m2K)] a teplotního odporu konstrukce R [(m2K)/W] je dán 

vztahem: 

! = "
1

#$% + &# + #$'
=

1

#(
 

kde 

Rsi ... tepelný odpor při přestupu na vnitřní straně konstrukce, v (m2K)/W 

Rse ... tepelný odpor při přestupu na vnější straně konstrukce, v (m2K)/W 

RT ... tepelný odpor konstrukce při prostupu tepla, v (m2K)/W 

R ... tepelný odpor vrstvy, stanoví se pomocí vztahu R = "
)

*
, 

přičemž  

d ... tloušťka jednotlivé vrstvy stěny, udávána v jednotce m 

l ... měrná tepelná vodivost materiálu jednotlivé vrstvy, v W/(mK) [7, 8] 
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Průměrný součinitel prostupu tepla budovy je značen Uem, [W/(m2K)], konstrukcí 

na systémové hranici (obálce) budovy hodnotící stavebně energetické vlastnosti budovy, 

je dán vztahem: 

!', ="
-(

.
 

kde 

HT ... měrný tepelný tok prostupem tepla budovy, v W/K 

A ... celková plocha konstrukcí ohraničujících vytápěný objem budovy, v m2 [7, 9] 

 

Nejnižší vnitřní povrchová teplota θsi,min prostřednictvím daného faktoru, 

se stanovuje, zda navržená konstrukce vyhoví požadavku, aby na jejím povrchu nedocházelo 

ke kondenzaci vzdušné vlhkosti, což má za následek negativní jevy, jako je například vznik 

plísní. Posouzení se provádí pomocí výpočtu tzv. teplotního faktoru vnitřního povrchu fRsi, min. 

[9] 

 

Potřeba tepla na vytápění je teplo, které je třeba dodat vytápěnému prostoru 

pro zajištění požadované teploty vytápěného prostoru v daném období při ideální otopné 

soustavě. [10] 

 

Tepelná ztráta budovy je množství tepla odvedeného za danou dobu z vytápěného 

prostoru do vnějšího prostředí prostupem tepla a větráním. [10] 

 

Vytápěným prostorem lze nazývat místnost nebo uzavřený prostor, který je vytápěný 

na požadovanou teplotu. [10] 

 

Nevytápěným prostorem lze označit místnost nebo uzavřený prostor, který není 

součástí vytápěného prostoru, jako je například nevytápěná půda domu. [10] 
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Průvzdušnost funkčních spár výplní otvorů je vlastnost, která nám udává celkovou 

těsnost výplně otvorů. U oken a lehkých obvodových plášťů ji lze vyjádřit dvěma způsoby. 

Jedná se o průvzdušnost vztaženou na spáry tedy VL nebo pro průvzdušnost vztaženou 

na celou plochu výplně otvorů VA. [11] 

 

Průvzdušnost obálky budovy je vlastnost, která nám udává celkovou těsnost obálky 

budovy. Průvzdušnost obálky budovy se určuje tzv. Blower Door testem, jehož výsledkem 

je vyjádření hodnoty n50, což je hodnota, která nám udává hodnotu intenzity výměny vzduchu 

při tlakovém rozdílu 50 Pa mezi interiérem a exteriérem. Daná hodnota udává, kolikrát 

se za hodinu vymění objem vzduchu v daném domě nekontrolovatelnými zdroji. [12] 

 

Intenzitu výměny vzduchu můžeme definovat jako podíl průtoku vzduchu, který 

vstupuje do dané místnosti a objemu této místnosti. Nevztahuje se na počet osob v místnosti, 

ale udává nám informaci o tom, kolikrát za jednotku času se vymění vzduch v daném 

prostoru. [12] 

 

Referenční budova je výpočtově definována jako budova téhož druhu, která má 

stejný geometrický tvar a velikost, včetně prosklených ploch a částí, je stejně orientovaná 

ke světovým stranám a je totožně stíněná okolní zástavbou a přírodními překážkami. 

Je stejného vnitřního uspořádání a se stejným typickým užíváním a stejnými uvažovanými 

klimatickými údaji jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností 

budovy, jejich konstrukcí a technických systémů budovy. [13] 

 

Energetický specialista je fyzická osoba, která je oprávněna ministerstvem 

k provádění následujících výkonů: 

a) vyhotovení energetického auditu, 

b) zpracování energetického posudku,  

c) zhotovení průkazu,  

d) provádět kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, nebo taktéž 

provádění kontroly klimatizačních systémů.  
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Podmínky, které jsou stanoveny pro udělení oprávnění k jmenování energetickým 

specialistou: 

a) úspěšné !"ožení#odborné#$%&'šky,  

b) svéprá()&!*+# 

c) bezúhonnost, 

d) odborná#$,ů!&-."&!*/#[14] 

5 HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 

 K hodnocení energetické náročnosti budov nám slouží jednotlivé metodiky, které 

jsou podrobněji popsány níže. Vyjadřují energetickou náročnost budovy a její zatřízení.  

 Zákon č. 406/2000 Sb. , o hospodaření energií § 2 odst. 1 písm.  f ) udává, 

že  „energetickou náročností budovy vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby 

energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti 

vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení“. (Parlament České republiky, 2000)#

5.1 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV  

Průkaz energetické náročnosti budov „PENB“ slouží k vyhodnocení energetické 

náročnosti budovy při jejím provozu podle vyhlášky č. 148/2007 Sb.. Vyhláška 

udává, že do hodnocení průkazu je zahrnuta veškerá energie, která je potřebná pro provoz 

budovy, včetně energii na vytápění, chlazení, přípravu teplé vody, úpravu vzduchu větráním 

nebo klimatizací a energii potřebnou pro osvětlení. Průkaz lze zpracovat pro kteroukoli 

budovu nebo její ucelenou část. [15] 

Budovy se z hlediska posuzování energetické náročnosti dělí celkem do osmi 

kategorií. Kategorie jsou stanoveny podle provozu a typu činnosti v jednotlivých budovách 

(rodinný dům, bytový dům, hotel a restaurace, administrativní budova, nemocnice, vzdělávací 

zařízení, sportovní zařízení a obchodní budova). Požadavky na energetickou náročnost 

budovy jsou splněny, je-li energetická náročnost hodnocené budovy nižší než energetická 

náročnost referenční budovy, to znamená, že EPA < EPA, ref. PENB rozděluje budovy celkem 

do sedmi tříd od A (velmi úsporné) až po G (mimořádně nehospodárné). Ve třídě C 

jsou budovy, které splňují minimální požadavek na energetickou náročnost a jsou hodnoceny 

jako vyhovující.  
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Průkaz energetické náročnosti má dvě části. Jedná se o protokol a grafické znázornění. 

Přesný obsah PENB však stanovuje vyhláška č. 78/2013 Sb. § 9. Průkaz není nutné ovšem 

vypracovat v případě, kdy se jedná o stavbu s menší podlahovou plochou než 50 m2, budovu 

pro rekreaci, budovu pro náboženské účely nebo výrobní budovu v průmyslových areálech, 

provozovny a neobydlené zemědělské budovy. [13, 16] 
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Obr. č. 1 Popis průkazu PENB [17] 
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5.2 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 

Energetický štítek obálky budovy „EŠOB“ vyhodnocuje tepelně technické vlastnosti 

stavebních konstrukcí domu. Energetickým štítkem lze doložit splnění požadavků 

na energetickou náročnost budovy dle ČSN 73 0540 z roku 2011, tepelná ochrana budov 

část 2 požadavky. Energetická náročnost budovy je vyjádřena pomocí průměrného součinitele 

prostupu tepla obálkou budovy Uem. Součástí energetického štítku obálky budovy 

je i protokol, který charakterizuje vliv jednotlivých obalových konstrukcí na energetickou 

náročnost budovy. EŠOB rozděluje budovy celkem do sedmi klasifikačních tříd od A (velmi 

úsporné) až po G (mimořádně nehospodárné). Hranici mezi jednotlivými třídami určuje 

hodnota klasifikačního ukazatele CI. Budovy, které mají hodnotu ukazatele CI ≤ 1,0 tedy 

s klasifikační třídou A až C, jsou budovy, které splňují požadavek ČSN 73 0540-2. Budovy, 

které mají hodnotu ukazatele CI > 1,0 tedy s klasifikační třídou D až G, uvedené požadavky 

dle ČSN nesplňují. [1, 16] 

Tab. č. 3 Klasifikace prostupu tepla obálkou budovy [1] 

KLASIFIKAČNÍ 

TŘÍDA 

SLOVNÍ VYJÁDŘENÍ 

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDY 

KLASIFIKAČNÍ 

UKAZATEL CI 

A Velmi úsporná < 0,3 

B Úsporná < 0,6 

C Vyhovující < 1,0 

D Nevyhovující < 1,5 

E Nehospodárná < 2,0 

F Velmi nehospodárná < 2,5 

G Mimořádně nehospodárná > 2,5 
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Obr. č. 2 Energetický štítek obálky budovy [18] 

5.3 ENERGETICKÝ AUDIT A ENERGETICKÝ POSUDEK 

5.3.1 Energetický audit 

Jedná se o soubor činností sloužících pro odborné vyhodnocení efektivity využívání 

energie v objektu a pro případné navržení potřebných opatření pro dosažení energetických 

úspor z hlediska technického, ekonomického a ekologického. Energetický audit „EA“ 

je definován zákonem č. 406/2000 Sb. a vyhláškou č. 480/2012 Sb. Z vyhlášky 

č. 480/2012 Sb. vyplývá povinnost zpracovat audit pro: 

- Složky státu, krajů, obcí a příspěvkové organizace, pokud hodnota celkové 

spotřeby energie jejich budov nebo energetického hospodářství přesáhne více než 

1 500 GJ za rok a to jako součet všech budov, které mají spotřebu energie vyšší 

než 700 GJ za rok. 

- Fyzické a právnické osoby, pokud hodnota celkové spotřeby energie jejich budov 

nebo energetického hospodářství přesáhne více než 35 000 GJ za rok a to jako 

součet všech budov, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ za rok. [19, 20] 
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Obsah energetického auditu je dán vyhláškou č. 480/2012 Sb. § 3: 

„Energetický audit obsahuje  

a) titulní list,  

b) identifikační údaje, 

c) popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu,  

d) vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu, 

e) návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie,  

f) varianty z návrhu jednotlivých opatření,  

g) výběr optimální varianty,  

h) doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický 

audit,  

i) evidenční list energetického auditu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této 

 vyhlášce, a  

j) kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona č. 406/2000 Sb., 

o hospodaření     energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nebo 

kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu 

jiného členského státu Evropské unie.“ (Ministerstvo průmyslu 

a obchodu, 2012) 

5.3.2 Energetický posudek 

Jedná se o písemnou zprávu, která obsahuje informace o posouzení plnění předem 

stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem. 

Energetický posudek „EP“ nemůže v žádném případě nahradit energetický audit. Energetický 

audit nebo posudek může vypracovat pouze energetický specialista, který dle zákona 

disponuje patřičným oprávněním. [19] 

Obsah energetického posudku je dán vyhláškou č. 480/2012 Sb. § 6: 

„Energetický posudek obsahuje  

a) titulní list,  

b) účel zpracování podle § 9a zákona,  

c) identifikační údaje,  

d) stanovisko energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický 

posudek,  
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e) evidenční list energetického posudku, jehož vzor pro jednotlivé případy 

je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce, a  

k) kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona nebo kopii oprávnění 

osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského 

státu Evropské unie.“ (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2012) 

6 DRUHY TEPELNÝCH IZOLACÍ 

Tepelné izolace patří mezi základní stavební materiály. Tepelně izolační vlastnosti 

mají v jisté míře všechny stavební materiály. Požadavkem na tepelně izolační materiál 

je zvyšovat tepelný odpor konstrukce, přičemž součinitel tepelné vodivosti v suchém stavu 

u daného materiálu musí být menší než 0,17 W/(mK). Tepelná vodivost je silně ovlivněna 

stoupající vlhkostí, z tohoto pohledu je výhodné používání nenasákavých materiálů. 

V současné době patří mezi nejrozšířenější izolace polystyrenové a minerální tepelné izolace. 

[21, 22] 

Tab. č. 4 Přehled izolačních materiálů [23] 

SKUPINA 

MATERIÁLŮ 
MATERIÁL 

OBJEMOVÁ 

HMOSTNOST 

rv [kg/m3] 

SOUČINITEL 

TEPELNÉ 

VODIVOSTI 

λ [W/(mK)] 

Pěnoplastické látky 

Pěnové polystyreny 30 0,035 

Extrudované 

polystyreny 
30 0,030 

Pěnové polyuretany 35 0,027 

Pěnové polyetyleny 25 0,026 

Pěněné pryskyřice 40 0,040 

Pěněné PVC 60 0,043 

Vláknité materiály 

Skleněná vlákna 50 0,038 

Min. vlákna – strusková 75 0,037 
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SKUPINA 

MATERIÁLŮ 
MATERIÁL 

OBJEMOVÁ 

HMOSTNOST 

rv [kg/m3] 

SOUČINITEL 

TEPELNÉ 

VODIVOSTI 

λ [W/(mK)] 

Vláknité materiály 

Min. vlákna – čedičová 40 0,038 

Syntetická vlákna 160 0,065 

Ovčí vlna 30 0,039 

Pěněné silikáty Pěnové sklo 120 0,044 

Minerální materiály 

Expandovaný perlit 75 0,060 

Expandovaný 

varmikulit 
100 0,065 

Strusková pemza 500 0,130 

Keramzit 350 0,110 

Materiály na bázi dřeva 

a přírodních vláken 

Piliny a mineralizované 

hobliny 
140 0,060 

Sláma a rákos 70 0,050 

Korek a korkové desky 150 0,058 

Dřevovláknité a 

dřevotřískové desky 
400 0,092 

Materiál na bázi 

celulózových vláken 

Drcený mineralizovaný 

papír 
30 0,039 

Desky z asfaltového 

papíru 
60 0,065 
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6.1 PĚNOVÝ POLYSTYREN  

Pěnový polystyren „EPS“ je osvědčená izolační hmota, která je dnes vedle 

minerálních vln nejrozšířenější tepelně izolační materiál. Pěnový polystyren lze vyrobit 

dvěma možnými způsoby, přičemž první způsob je vypěňování do forem. Vypěňování 

do forem je charakteristické tím, že má nízkou schopnost vsakování, neboť jeho struktura 

má podobu uzavřené buněčné stavby. Jeho cena je vyšší oproti polystyrenu řezaného z bloků 

především z důvodu vyšší pevnosti. Jak už je výše zmíněno, druhým typem pěnového 

polystyrenu je polystyren řezaný z vypěněných kvádrů. Mezi nežádoucí vlastnosti tohoto typu 

polystyrenu patří smršťování do původního nenapěněného stavu. Tato tvarová změna je přímo 

závislá na teplotě a na čase, který uplynul od výroby. Mezi další nežádoucí vlastnosti patří 

špatné snášení vyšších teplot. Výrobci udávají většinou teplotu okolo 85 °C. Ovšem nesmíme 

opomenout na poslední nepříznivou vlastnost a to, že je polystyren rozpustný organickými 

rozpouštědly. [24] 

Na trhu je polystyren zastoupen také ve variantě šedého polystyrenu. Jde o druh 

polystyrenu, který se od běžného expandovaného polystyrenu liší nejen vzhledem, 

ale především tepelně izolačními vlastnostmi. Šedý polystyrén má při srovnatelné tloušťce 

zhruba o 15-20 % lepší izolační vlastnosti. [22] 

 

Obr. č. 3 Tepelná izolace Isover 70 f a Isover EPS GreyWall (www.isover.cz) 

6.2 EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 

Extrudovaný polystyren „XPS“ je dodáván nejčastěji ve formě desek s tvarovanými 

okraji. Má lepší mechanické vlastnosti než pěnový polystyren. Mezi jeho hlavní přednosti 

patří uzavřená buněčná struktura, díky které je materiál nenasákavý. Díky tomu, 
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že je nenasákavý, lze ho použít ve vlhkém prostředí, a to jako účinnou součást hydroizolace 

spodní stavby. Extrudovaný polystyren je velmi pevný. Mezi nevýhody patří nutnost ochrany 

desky před UV zářením. V případě dlouhodobého působení UV záření dochází k porušení 

povrchové vrstvy izolace. Od pěnového polystyrenu se pozná tak, že v případě rozlomení 

desky se nedrolí. [22, 24]  

 

Obr. č. 4 Tepelná izolace Styrodur 2800 C (www.isover.cz) 

6.3 PĚNOVÝ POLYURETAN A POLYIZOKYANURÁR  

Ve stavebnictví je nejrozšířenější tvrdá polyuretanová pěna nazývána PUR. V poslední 

době stoupá v oblibě používání také polyizokyanurátové pěny PIR. Obě výše zmíněné tepelné 

izolace mají velmi nízký součinitel tepelné vodivosti. Za nízkým součinitelem tepelné 

vodivosti stojí podstatné omezení sálavé, tedy infračervené složky šíření tepla pěnou, velmi 

jemná struktura pórů a vysoká hustota přestupných rozhraní mezi tuhou fází PUR nebo PIR 

a vzduchem, přes které se děje difuzní prostup tepla. Materiál bývá opatřen Al-fólií. Pěny 

PUR a PIR je taktéž potřeba chránit před UV zářením. Ovšem materiál je odolný většině 

rozpouštědlům, kyselinám a louhům. [22, 24] 

 

Obr. č. 5 Tepelná izolace BauderPIR FA TE  (www.bauder.cz) 
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Obr. č. 6 Tepelná izolace KOOLTHERM K5 (www.dek.cz) 

6.4 MINERÁLNÍ VLNA  

Minerální vlna „MW“ je v tuzemsku hned po pěnovém polystyrenu nejrozšířenější 

skupina tepelně izolační materiálů a to díky poměru cena a dobrým tepelně izolační 

vlastnostem. Je získávána z různých hornin, a to především z čediče či křemene a dalších 

sklotvorných příměsí, následně jsou horniny taveny na velmi slabá vlákna a lisovány do tvaru 

daného výrobku. Podle hlavních surovin jsou výrobky děleny na kamenné vlny a skelné vlny.  

 Hlavní předností je nízký difuzní odpor, odolnost proti vysokým teplotám 

a v neposlední řadě dobrá tvarovatelnost. Na trhu se vyskytuje široká škála výrobků z těchto 

materiálu, ovšem každý může mít jiné vlastnosti a specifika podle toho pro jaký účel 

je výrobek určen. [24] 

 

Obr. č. 7 Tepelná izolace Isover TF PROFI (www.isover.cz) 
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6.4.1 Kamenná vlna 

Kamenná vlna se vyrábí roztavením horniny čediče neboli bazaltu nebo gabra a jejich 

následné zformování do požadovaného stavu. Odtud pochází název kamenná, neboť hlavní 

surovina je kámen. Nejčastěji je zformována do desek nebo rolí.  Ve formě rolí je nejčastěji 

používána v půdních prostorech, naopak ve formě tuhých desek je používána nejčastěji 

do provětrávaných fasád, VKZS, dřevostaveb nebo krovových soustav. Při objemové 

hmotnosti nejméně 100 kg/m3 je možné kamennou vlnu použít i jako izolaci pro zateplení 

podlah. Každý z výrobků musí být odsouhlasený hlavním hygienikem České republiky, 

a tudíž musí být zdravotně nezávadný vůči lidskému zdraví. Mezi hlavní přednosti kamenné 

vlny patří nehořlavost (třída reakce na oheň A1), díky které lze vlnu použít do konstrukcí, 

kde je zvýšený požadavek na požární odolnost. [24, 25] 

 

 

Obr. č. 8 Tepelná izolace Isover ORSIK (www.isover.cz) 

6.4.2 Skelná vlna 

Skelná vata i vlna je tepelně izolační materiál vyrobený ze skleněných vláken. Sklo 

používáno jako přísada je obvykle pro zvýšení pružnosti a snížení lámavost upravováno. 

Úprava skelné vaty spočívá v přidání hliníku do taveniny skla, nebo obalením vláken 

do vinylacetátových disperzí. Sklo používané při výrobě je buďto nové sklo, případně 

vyrobeno recyklací a rozvlákněním skla obalovaného. Princip výroby je takový, že se vlákna 

dělí a stlačeným vzduchem se následně nafoukávají do vrstvy o požadované tloušťce, která 

se poté lisuje do pásu. Nakonec je řezaná na jednotlivé desky. Použití izolace je obdobné jako 

použití kamenné vlny. Lze jí použít jako požární izolant (třída reakcí na oheň A1). [26] 



31 

 

Obr. č. 9 Tepelná izolace Knauf ECOSE classic 039 (www.stavebniny-rychle.cz) 

6.5 PĚNOVÉ SKLO 

Pěnové sklo je izolace, která vzniká napěněním skloviny pomocí práškového uhlí. 

Pěnové sklo se vyrábí jak z nového skla, tak z recyklovaného materiálu. Jeho póry jsou 

zavřené, což má za následek vodotěsnost i parotěsnost. Materiál je nehořlavý a není pružný. 

Použití pěnového skla je především na zatížené podlahy, jako izolace bazénů, saun, ale 

i náročných střech, kde se hodí díky relativně vysoké únosnosti v tlaku.  

Izolace se dodává buď ve formě desek, nebo drti. Drť se vyrábí obdobným způsobem, 

jen se mechanicky rozláme na úlomky do velikosti maximálně 60 mm. Použití drtě 

je především u pochozích střech nebo u základů dřevostavby. [4, 27] 

 

Obr. č. 10 Pěnové sklo v podobě desek a Granulát z pěnového skla Refaglass (www. 

stavba.tzb-info.cz) 

 

6.6 VAKUOVÉ IZOLACE  

Základ tvoří tuhá část pěny nebo minerální či rostlinná vlákna, která disponují dobrou 

tepelnou izolací. Pokud je však v kombinaci se vzduchem, který tvoří převážnou část objemu 

izolace, jsou hodnoty vodivosti blízké vzduchu. Z tohoto důvodu je žádoucí z izolačního 
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materiálu odčerpat vzduch, čímž docílíme ideálnějších hodnot, neboť takto dojde k potlačení 

dominantního vlivu tepelné vodivosti plynu. Výrobce je schopen docílit přibližně 99,9 % 

vakua a tím tepelného odporu 250 (m2K)/W pro libovolnou tloušťku.  

U vakuových izolačních panelů „VIP“ je jako výplň použita tuhá síťová struktura, 

která je složena z nanometrických rozměrů částic SiO2, jehož částice jsou formovány 

do klastrů. Tato síťová struktura je též označována jako aerogel. Další nezbytnou složkou VIP 

je tuhý obal, který je vzduchotěsný a mechanicky tuhý, díky němuž je umožněno trvalé 

odčerpání vzduchu z výplně SiO2, je důležitý i pro manipulaci s deskami při výstavbě. 

Tloušťka vyráběných desek se pohybuje v rozmezí 20-80 mm. [2] 

 

Obr. č. 11 Vakuová izolace VACUPOR® RP-B2-S (wwww.izolace-vakuova.cz) 

6.7 DESKY Z DŘEVITÉ VLNY A CEMENTU 

U nás jsou tyto desky známější pod obchodním názvem Heraklit a Lignát. Dobrou 

adhezivu vykazují k tomuto materiálu malta a beton. Disponují poměrně vysokou tuhostí, 

a proto se kombinují s jinými méně pevnými tepelnými izolacemi jako je pěnový polystyren 

a desky z minerální vlny. Na obrázku č. 12 je zobrazena deska Heratekta, která se skládá 

z vrstvy šedého polystyrenu obklopeného dřevitou vlnou. [4] 

 

Obr. č. 12 Dřevocementová izolační deska HERATEKTA C-3 (www.izolace-info.cz) 
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6.8 PERLIT 

Je zhotovován z hornin, neboli z perlitů, které jsou expandované zahřátím na vysokou 

teplotu, jedná se o čistě přírodní materiál, který snáší vysokou teplotu. Zahřátím dojde 

k odbourání vázané vody, jež způsobuje její napětí. Jeho objemová hmotnost se udává 

v rozmezí od 100 do 250 kg/m3. Může být použit pouze tam, kde se žádná voda nevyskytuje, 

z důvodu jeho vysoké vodní nasákavosti.  Využívá se pro výrobu malty nebo betonu ke zdění 

i omítání. Fyzikální hodnoty jsou pak závislé na složení použité směsi. [4] 

 

Obr. č. 13 Izolace Perlit (www.drevoastavby.cz) 

6.9 KERAMZIT 

Keramzit je vyráběn expanzí z jílů. Má vysokou odolnost vůči teplotám až 1050 ̊C, 

má velkou pevnost v tlaku. Může se s jeho pomocí vyrobit i předpjatý lehčený beton, což 

je český světový unikát, neboť je užíván jako lehčivo.[4] 

 

Obr. č. 14 Izolace Keramzit Liapor velikosti 1-4mm (www.buildex.cz) 
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6.10 CELULÓZA 

Základem celulózových tepelně izolačních materiálů je dřevo, neboť se vyrábí 

z recyklovaného novinového papíru. Novinový papír, který je roztrhán, je smíchán 

s přísadami, které zajišťují jeho odolnost vůči plísním, ohni, hnilobám a proti škůdcům. Jako 

tato hlavní přísada se využívají boritany. Následně je celá směs rozemleta. Izolace 

je aplikována foukáním, lze jí tedy vyplnit i dutiny, které jsou obtížně dostupné.  

Pokud se tento materiál rozhodneme použít, je nutné uvažovat s jeho tzv. „sedáním”, 

při aplikaci je proto nutné hmotu zhutnit, a to především v šikmých nebo svislých částech 

stavby. Jelikož je celulózová izolace přírodní materiál, naváže na sebe vlhkost ze zdiva 

a rovnoměrně ji předá dál. Tento typ izolace je nejvíce využíván v dřevostavbách a obecně 

v pasivních domech, zatím tedy především v zahraničí. Součinitel tepelné vodivosti 

je přibližně 0,039 W/(mK). [2] 

 

Obr. č. 15 Celulózová izolace Climacell (www.naturhaus.cz ) 

6.11 IZOLACE Z TECHNICKÉHO KONOPÍ 

Skládá se z konopného pazdeří, konopného vlákna a příměsí sody k omezení hoření 

a výskytu plísní. Používá se k výplni dřevěných konstrukcí krovů nebo stěn a stropů 

dřevostaveb. Ve slabých rohožích je využívána jako výplň mezi prvky srubových staveb. 

Tepelná kapacita konopných materiálů je c = 1600 J/(kgK). Velmi podobné vlastnosti 

jako izolace z technického konopí má i izolace z dřevitých vláken a technického lnu.  

Izolace z technického konopí je k dodání ve variantě role, rohože nebo měkké desky. 

Jejich součinitel tepelné vodivosti je přibližně 0,04 W/(mK), díky čemu mohou konopné 

materiály nahradit minerální vlnu. [2, 28] 
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Obr. č. 16 Izolace z technického konopí CANABEST Panel (www.konopna-izolace.cz) 

 

6.12 OVČÍ VLNA 

Jedná se o poměrně nový přírodní materiál používaný jako izolace. Vyrábí 

se z chemicky ošetřené ovčí vlny kolmým všíváním do nosné tkaniny. Základní surovina 

je s tavidly roztavena v kupolové peci. Jedná se především o ekologický materiál, a jako 

takový je i používán. Mezi jeho přednosti patří hydroskopičnost a uvolňování vlhkosti 

do ovzduší. Používá se jako tepelná izolace ekologických dřevostaveb. [4] 

 

Obr. č. 17 Izolace z ovčí vlny A500 Naturwool (www.naturwool.cz) 

7 ZPŮSOBY ZATEPLENÍ 

Zateplování objektů by mělo probíhat především z důvodu, aby byla v domě v zimě 

udržována komfortní teplota a aby byl v létě objekt chráněn před přehříváním. Zateplovací 

systém by neměl dům vzduchotěsně uzavřít, ale měl by umožnit tzv. větrání a odvádění 

přebytečné vlhkosti vznikající v domě. A proto je nutné správně zvolit druh zateplení. 
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7.1 VNITŘNÍ ZATEPLENÍ 

Vnitřní zateplení se používá převážně v případech, kdy nelze zateplit objekt zvenčí. 

Důvody k použití vnitřního zateplení jsou například, jedná-li se o památkově chráněné fasády, 

případ, kdy má dům společnou zeď se sousedním domem, zeď, která je pod úrovní terénu 

a zvenčí je nepřístupná. Mezi nejjednodušší způsob izolace je izolace stěn, včetně doizolování 

ostění oken a zatažení izolace až pod okenní rámy. Při použití výše zmíněné metody 

se používá izolant o tloušťce 4 až 10 cm. Tloušťka izolace je omezena kvůli vlivu tepelných 

mostů, které způsobují stropy, příčky a stropní trámy. Mezi úskalí použití dané metody 

je hromadění vlhkosti pod tepelnou izolací. Jako vhodný izolant se jeví použití pěnového 

polystyrenu a kalciumsilikátu. Obecně se nedoporučují materiály, které jsou difúzně otevřené. 

Takový materiál je například minerální vlna. [29] 

 

Obr. č. 18 Příklad zateplení (www.stavebnictví3000.cz) 

7.2 VNĚJŠÍ ZETEPLENÍ 

Vnější zateplovací systémy jsou nejčastěji používány jako způsoby pro tepelné izolace 

objektů. Mezi jejich největší přednost patří celistvost izolační vrstvy. Zateplení stěn z vnější 

strany lze provést buď způsobem vnějších kontaktních zateplovacích systémů „VKZS“, 

nebo způsobem provětrávaných fasád, kde mezi obvodovou konstrukcí a konstrukcí tepelné 

izolace je odvětrávána vzduchová mezera. [21] 

7.2.1 Vnější kontaktní zateplovací systém  

Vnější kontaktní zateplovací systém „VKZS“, častěji označován anglickou zkratkou 

ETICS (external thermal insulation composite system), je v tuzemsku nejrozšířenější 

technologie na zateplování obvodových plášťů budov. Systém se skládá z vrstvy tepelné 
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izolace, která se obvykle lepí a kotví k obvodovému plášti budovy. Na tepelnou izolaci 

se natahuje základní vrstva, složená ze stěrkové hmoty, do které se vtlačuje skleněná síťovina. 

Na síťovinu se vždy nanáší další vrstva štěrkové hmoty. Na vrstvu stěrkové hmoty je následně 

nejčastěji nanesena probarvená omítka se zatíranou nebo rýhovanou strukturou. [30] 

 

Obr. č. 19 Vnější kontaktní zateplovácí systém (www.stavba.tzb-info.cz) 

7.2.2 Provětrávaný zateplovací systém 

Provětrávané fasády mají svislou vzduchovou mezeru, kterou prudí vzduch. Mezera 

zajišťuje aktivní odvod vlhkosti z povrchu izolace i z vnitřního líce vnějšího opláštění 

a zároveň zabraňuje přehřívání fasády. Systém se skládá z vrchního pláště, který odolává 

povětrnostním vlivům. Plášť je osazován na konstrukci roštu, který je obvykle z hliníku, oceli 

nebo dřeva. Mezi vrchním pláštěm a tepelnou izolací je vzduchová mezera minimální 

tloušťky 4 cm, a teprve následuje tepelná izolace. Jako nejčastější izolační materiál 

je používána minerální vata, občas se setkáváme i s použitím foukané celulózové izolace. [31] 

 

Obr. č. 20 Provětrávána fasáda (www.frontech.eu) 
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7.3 ZATEPLENÍ STŘECH 

Izolace střechy se provádí z několika hlavních důvodu. Prvním z nich je, že klasická 

sedlová střecha nemá žádnou tepelnou akumulaci. Při jejím ohřátí slunečním zářením 

se tato změna teplot projeví okamžitě v interiéru. Je tedy důležité provést izolaci tak, 

abychom podkroví v létě chránili před přehřátím a naopak v zimě předcházeli úniku tepla. 

Dalším důvodem pro zateplování střech je, že se tepelná izolace obvykle umísťuje pouze mezi 

krokve, čímž vznikají rozsáhlé lineární tepelné mosty, což má za následek snížení účinnosti 

teplené izolace přibližně o čtvrtinu. [4] 

7.3.1 Způsoby zateplení střech 

Zateplení pomocí tepelných izolací vložených mezi krokve a další vrstvy izolace 

vložené nad a nebo pod krokve. V tomto případě je doporučená minimální tloušťku izolantu 

24 cm. Nejčastěji se jako izolace mezi krokve používá vláknitá izolace. Nad i pod krokve 

je možné použít stejnou izolace. Případně pod krokve je také možné použít i pěnový 

polystyren. [4] 

Zateplení pomocí tepelných izolantů vložených pouze nad nebo pod krokve. 

Lze použít izolaci, která má dostatečně velkou pevnost v tlaku tak, aby unesla střešní krytinu. 

Zde je doporučená minimální tloušťku izolantu 17 cm. [4] 

Další z možností je použití izolační vrstvy, která je upravena tak, že plní zároveň 

funkci nosné konstrukce pro krytinu. To mohou být polyuretanové desky s ocelovými 

střešními latěmi, nebo různé opláštěné tepelné izolace se střešními latěmi. [4] 

7.4 IZOLACE PODLAH A STROPŮ 

Izolace podlah v obytných místnostech se provádí velice obtížně, a to z důvodu 

omezené tloušťky skladby podlahy, které je limitována výškou dveří, stropů, parapetů 

a případně dalších konstrukcí. Proto je omezená tloušťka izolantu a vždy nelze přidat 

potřebnou tloušťku. U izolace podlah je potřeba zohlednit dva parametry. První z nich 

je dotyková teplota konstrukce, což je schopnost podlahy odnímat teplo. Podlaha tak může 

působit studeně, i když je její tepelně izolační schopnost dostačující. Na dotykovou teplotu 

má vliv především poslední vrstva skladby, tedy nášlapná vrstva. Další parametr je tepelný 

odpor celé podlahové konstrukce.  

Izolace podlah na půdách se provádí z důvodu toho, aby teplo neunikalo z vytápěných 

prostor pod nimi. Zde se jedná o konstrukce velmi podobné jako u zateplení střešního pláště. 
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Zde je ovšem potřeba při návrhu skladby zohlednit, zda bude výsledná skladba podlahy 

nášlapná nebo nikoli. [32] 

8 VÝPLNĚ OTVORŮ 

Výplně otvorů jsou v současnosti nejslabším bodem na obvodové obálce budovy, 

ať se již zaměříme na hledisko tepelných vlastností nebo na hledisko konstrukčních řešení. 

Vysoké tepelné ztráty oken se někdy řeší tak, že se snažíme celkově zmenšit plochu zasklení 

na minimum, které nám předpisy umožnují, nebo se snažíme osazovat okna s co nejlepším 

součinitel tepelné prostupnosti rámem Uf a tepelné prostupnosti zasklením Ug. Funkční 

vlastnosti výplní otvorů stanovuje norma ČSN EN 14351-1 Okna a dveře - Norma výrobku, 

funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti 

a/nebo kouřotěsnosti z roku 2011" 

Výplně otvorů mohou být vyrobeny z několika materiálů, přičemž každý z nich 

má své specifické vlastnosti. Nejstarším materiálem je dřevo, v poslední době stoupá v oblibě 

nový materiál plast. Rozšířený je také hliník a jeho kombinace. Ocel se v dnešní době téměř 

nepoužívá. [33] 

8.1 PLASTOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ 

První plastové výplně otvorů měli problémy se značnými mechanickými poruchami. 

Důvodem těchto poruch byla výroba oken z měkčeného polyvinylchloridu (PVC). Používána 

změkčovadla bývala dosti nestálá a s postupem času vyprchávala, což mělo vliv na ztrátu 

pružnosti a následnou degradaci materiálu. Proto byl později vyvinut nový polyvinylchlorid 

bez změkčovadel, který se vyrábí z výchozího granulátu technologií extruze. Princip spočívá 

v zahřátí výchozí suroviny (granulátu), který se mění v plastickou hmotu, ta se následně 

pod tlakem vhání do formy a po ochlazení vzniká požadovaný vícekomorový systém. [33] 
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Obr. č. 21 Plastové okno- Profil Ideal 7000 (www.ha-technik.cz) 

8.2 HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ 

Mezi hlavní výhody hliníkového okna patří především dlouhá živostnost, vysoká 

pevnost a mechanická odolnost. Tepelná izolace rámu je řešena dvěma způsoby, první způsob 

je vyplnění rámového profilu tepelně izolačním materiálem – PUR pěna. Druhý způsob 

je rozdělení profilu rámu na dva konstrukční prvky staticky vzájemně spojené pomocí 

spojovacích elementů z umělé hmoty, které májí za následek přerušení tepelného mostu. 

Hliníkové výplně otvorů mají nejvyšší pořizovací cenu oproti variantě plastové nebo dřevěné. 

V poslední době se od hliníkových výplní otvorů pozvolna upouští z důvodu snižování 

energetické náročnosti budov. [33] 

 

Obr. č. 22 Hliníkové okno - SCHÜCO AWS 70 (www.ha-technik.cz) 
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8.3 DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ OTVORŮ 

Mechanické a fyzikální vlastnosti dřevěných výplní otvorů jsou dlouhodobě ověřeny, 

jak již z hlediska kvality, funkčnosti tak i životnosti v různých klimatických podmínkách.  

V poslední době je užíváno lepší technické řešení rámu. Používají se rámy z lepených profilů, 

které jsou slepeny z jednotlivých lamel a opatřeny izolačním sklem. Výše zmíněná konstrukce 

rámu okna má za následek vyšší tuhost rámu a výborné tepelně technické vlastnosti. 

Nejčastější dřeviny na výrobu okna jsou smrky, borovice, modřín evropský a dub. [33] 

 

Obr. č. 23 Dřevěné okno – Vekra  (www.vekra.cz) 

8.4 OCELOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ 

Předností ocelových výplní otvorů je především tuhost, požární odolnost a stabilita 

umožňující velkoplošné prosklení. K přerušení tepelného mostu dochází pomocí složených 

ocelových profilů, které jsou spojovány izolantem. V současné době se již jedná o velice 

okrajovou skupinu. [33] 

 

Obr. č. 24 Ocelové okno- Jansen (www.termotech.cz) 
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9 PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části mé diplomové práce budu řešit vliv zateplení bytového domu v Brně 

na ulici Šámalova zejména z hlediska porovnání nákladů potřebných na vytápění daného 

objektu. Navrhl jsem celkem tři varianty na zateplení bytového domu. Na jednotlivé varianty 

jsem poté vypracoval průkaz energetické náročnosti, sestavil položkový rozpočet a určil 

prostou návratnost investice. Dále jsem určil, jaký vliv mají provedené úpravy na celkovou 

hodnotu bytového domu.  

9.1 POPIS BYTOVÉHO DOMU 

Jedná se o bytový dům v řadové zástavbě na ulici Šámalova v městské části Brno -  

Židenice. Dům je přístupný i příjezdný od jihozápadu po ulici Šámalova. Bytový dům má 

celkem 3 nadzemní podlaží, 1 podzemní podlaží a obytné podkroví. V bytovém domě 

se nachází celkem 8 bytových jednotek. V roce 2016 na bytovém domě proběhla 

rekonstrukce, při které bylo mimo jiné provedené nové kontaktní zateplení fasády, zateplení 

podkroví a kompletní výměna výplní otvorů.  
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Obr. č. 25 Fotografie bytového domu z ulice Šámalova (archív autora) 
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Obr. č. 26 Fotografie bytového domu ze zahrady (archív autora) 

9.1.1 Údaje o stavbě 

Místo stavby:  

adresa: Šámalova 724/80, 615 00 Brno-Židenice 

katastrální území: Zábrdovice 610704 

parcelní číslo pozemku: 1390 

způsob využití: zastavěná plocha a nádvoří 
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Obr. č. 27 Orientační výřez z katastrální mapy v měřítku 1:50 000 

(www.nahlizenidokn.cuzk.cz) 

 

Obr. č. 28 Výřez z katastrální mapy v měřítku 1:500 (www.nahlizenidokn.cuzk.cz) 
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9.1.2 Konstrukční a materiálové řešení 

Objekt je zděný z CPP, přičemž 3. nadzemní podlaží je zděné z pórobetonových 

tvárnic tloušťky 300 mm, konstrukční nosný systém je příčný. Stropní trámy jsou uloženy 

ve směru štítových stěn. Stropní konstrukce jsou vynášeny dřevěnými trámy, které jsou 

opatřeny dřevěným záklopem. Strop nad 3.NP je poté tvořen železobetonovou deskou 

uloženou na obrácené průvlaky. Střešní konstrukce je ze sbíjených vazníků, zateplená 

minerální vlnou. Krytina je z PVC s vyztuženou PES vložkou vhodnou ke kotvení a odolnou 

proti UV záření. 

Příčky jsou zděné z CPP, pórobetonových bloků nebo SDK konstrukcí. Stávající 

dřevěné výplně otvorů jsou nahrazeny novými plastovými.  

Větrání v objektu je řešeno přirozeně okny, veškeré obytné místnosti lze přirozeně 

větrat. Vytápění bytů je řešeno plynovým kondenzačním kotlem s akumulační nádrží, 

který zároveň slouží i pro ohřev TUV.  

        

Obr. č. 29 Fotografie z průběhu rekonstrukce (archív autora) 
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9.1.3 Původní stav 

Na bytovém domě v roce 2014 došlo k částečné rekonstrukci, kdy byla provedena 

nástavba 3.NP z pórobetonových tvárnic a následně byla zrealizována nová střešní konstrukce 

včetně krytiny. Podkroví bylo provizorně z finančních důvodů zaizolováno skelnou vatou 

tloušťky jen 80 mm.  

9.2 NÁVRHOVÝ STAV NA ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU 

Při návrhu na zateplení domu jsem uvažoval celkem se třemi variantami. Každá 

z variant na zlepšení tepelně technických vlastností bytového domu spočívá 

v celkové výměně výplní otvorů a jeho zateplení. Na každou z variant jsem se snažil 

navrhnout jiný tepelný izolant, a to z důvodu možného porovnání nákladu na realizaci 

a optimalizaci nákladů na provoz. Níže budou popsány jednotlivé varianty. 
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Tab. č. 5 Návrh tlouštěk zateplení (autor) 

 

9.2.1 Návrhový stav 1 

V rámci návrhového stavu 1 budou provedeny následující úpravy: 

- výměna všech oken za nová plastová s izolačním dvojsklem Ug = 1,1 W/(m2K) 

- výměna všech dveří za nová plastová s izolačním dvojsklem Ug = 1,1 W/(m2K) 

- zateplení obvodové stěny pomocí fasádní desky EPS-F tloušťky 140 mm  

- zateplení podlahy arkýře pomocí fasádních minerálních desek tloušťky 200 mm 

- zateplení stropu pod nevytápěnou půdou pomocí skelné vaty tloušťky 280 mm 

- zateplení konstrukce střechy pomocí skelné vaty tloušťky 280 mm 

Kontrukce Parametry Návrhový stav 1 Návrhový stav 2 Návrhový stav 3 

U konstrukce [W/(m
2
K)] 0,248 0,235 0,246

λ izolantu [W/(mK)] 0,039 0,039 0,022

d  izolantu  [mm] 140 160 80

U konstrukce [W/(m
2
K)] 0,258 0,243 0,255

λ izolantu [W/(mK)] 0,039 0,039 0,022

d  izolantu  [mm] 140 160 80

U konstrukce [W/(m
2
K)] 0,212 0,219 0,21

λ izolantu [W/(mK)] 0,039 0,039 0,022

d  izolantu  [mm] 140 140 80

U konstrukce [W/(m
2
K)] 0,196 0,196 0,2

λ izolantu [W/(mK)] 0,039 0,039 0,022

d  izolantu  [mm] 280 280 140

U konstrukce [W/(m
2
K)] 2,238 2,238 2,238

λ izolantu [W/(mK)]  -  -  - 

d  izolantu  [mm]  -  -  - 

U konstrukce [W/(m
2
K)] 0,562 0,562 0,562

λ izolantu [W/(mK)]  -  -  - 

d  izolantu  [mm]  -  -  - 

U konstrukce [W/(m
2
K)] 1,002 1,002 1,002

λ izolantu [W/(mK)]  -  -  - 

d  izolantu  [mm]  -  -  - 

U konstrukce [W/(m
2
K)] 0,209 0,209 0,211

λ izolantu [W/(mK)] 0,041 0,041 0,022

d  izolantu  [mm] 200 200 100

U konstrukce [W/(m
2
K)] 0,195 0,195 0,199

λ izolantu [W/(mK)] 0,039 0,039 0,022

d  izolantu  [mm] 280 280 140

U konstrukce [W/(m
2
K)] 0,197 0,197 0,201

λ izolantu [W/(mK)] 0,039 0,039 0,022

d  izolantu  [mm] 280 280 140

U konstrukce [W/(m
2
K)] 0,197 0,197 0,201

λ izolantu [W/(mK)] 0,039 0,039 0,022

d  izolantu  [mm] 280 280 140

U konstrukce [W/(m
2
K)] 0,143 0,143 0,137

λ izolantu [W/(mK)] 0,039+0,035 0,039+0,035 0,022+0,035

d  izolantu  [mm] 160+120 160+120 100+120

Stěna S04 - Stěna obvodová

Stěna S01 - Stěna obvodová 

Stěna S02 - Stěna obvodová

Stěna S03 - Stěna obvodová

Podlaha PDL1 - Podlaha nad 

suterénem

Střecha SCH1 - Střecha

Střecha SCH2 - Střecha

Střecha SCH3 - Střecha arkýře

Stěn SN1 - Stěna k sousedním 
domům

Stěn SN2 - Stěna k sousedním 
domům

Podlaha PDL2 - Podlaha pod 

arkýřem

Strop STR1 - Strop pod 

nevytápěnou půdou
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- zateplení ploché střechy arkýře pomocí izolace EPS 70S tloušťky 160 mm a EPS 

150S tloušťky 120 mm 

9.2.2 Návrhový stav 2 

V rámci návrhového stavu 2 budou provedeny následující úpravy: 

- výměna všech oken za nová plastová s izolačním dvojsklem Ug = 1,1 W/(m2K) 

- výměna všech dveří za nová plastová s izolačním dvojsklem Ug = 1,1 W/(m2K) 

- zateplení obvodové stěny pomocí fasádních minerálních desek tloušťky 140 mm   

  a 160 mm  

- zateplení podlahy arkýře pomocí fasádních minerálních desek tloušťky 200 mm 

- zateplení stropu pod nevytápěnou půdou pomocí skelné vaty tloušťky 280 mm 

- zateplení konstrukce střechy pomocí skelné vaty tloušťky 280 mm 

- zateplení ploché střechy arkýře pomocí izolace EPS 70S tloušťky 160 mm a EPS 

150S tloušťky 120 mm 

9.2.3 Návrhový stav 3 

V rámci návrhového stavu 3 budou provedeny následující úpravy: 

- výměna všech oken za nová plastová s izolačním dvojsklem Ug = 1,1 W/(m2K) 

- výměna všech dveří za nová plastová s izolačním dvojsklem Ug = 1,1 W/(m2K) 

- zateplení obvodové stěny pomocí desek z fenolické pěny tloušťky 80 mm  

- zateplení podlahy arkýře pomocí desek z fenolické pěny tloušťky 100 mm 

- zateplení stropu pod nevytápěnou půdou pomocí PIR izolace tloušťky 140 mm 

- zateplení konstrukce střechy pomocí PIR izolace tloušťky 140 mm 

- zateplení ploché střechy arkýře pomocí PIR tloušťky 100 mm a EPS 150S tloušťky 

120 mm 

9.3 KALKULACE NÁKLADŮ NA ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU 

Při kalkulaci nákladů na jednotlivé varianty zateplení bytového domu jsem použil 

program BUILDpower. Do kalkulace nákladů jsem se snažil promítnout veškeré náklady 

spojené s realizací dané varianty, přičemž ceny plastových výplní otvorů jsem použil 
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dle cenové nabídky přímo od jejich výrobce. Podrobné položkové rozpočty jsou přiloženy 

v přílohách č. 5, 6, 7, 8 mé diplomové práce, stejně jako cenová nabídka na plastové výplně 

otvorů. 

9.3.1 Návrhový stav 1 

Cena na realizaci první a zároveň nejlevnější varianty, čili zateplení fasády pomocí 

fasádních desek EPS-F, vychází na 1 263 853 Kč včetně DPH, přičemž náklady na VKZS 

včetně montáže, pronájmu a následné demontáže fasádního lešení činí 615 318 Kč včetně 

DPH. 

9.3.2 Návrhový stav 2 

Cena na realizaci druhé varianty, čili zateplení fasády pomocí fasádních minerálních 

desek, vychází na 1 504 359 Kč včetně DPH, přičemž náklady na VKZS včetně montáže, 

pronájmu a následné demontáže fasádního lešení činí 835 358 Kč včetně DPH. 

9.3.3 Návrhový stav 3 

Celková cena na realizaci poslední varianty, čili zateplení fasády pomocí desek 

z fenolické pěny, vychází na 1 728 192 Kč včetně DPH, přičemž náklady na VKZS včetně 

montáže, pronájmu a následné demontáže fasádního lešení činí 831 084 Kč včetně DPH.  

Tab. č. 6 Kalkulace nákladů na zateplení (autor) 

 

Návrhový stav
Úprava 
povrchů 
vnějších [Kč]

Lešení a 
stavební výtahy 
[Kč]

Staveništní 
přesun hmot 
[Kč]

Další práce v 
PSV  [Kč]

Celkem za VRN  

[Kč]

Celkem za 

objekt včetně 
DPH [Kč]

Návrhový stav 1 481 046,00 54 013,00 10 023,00 491 713,00 62 208,00 1 263 853,45

Návrhový stav 2 672 385,00 54 013,00 14 828,00 492 866,00 74 046,00 1 504 358,70

Návrhový stav 3 668 668,00 54 013,00 10 022,00 685 010,00 85 063,00 1 728 192,40



51 

Graf č. 1 Grafické znázornění kalkulace nákladů na zateplení (autor)

 

9.4 URČENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU 

Pro vypracování průkazu energetické náročnosti budovy jsem použil program 

PROTECH.  Pro určení energetické náročnosti bylo nutné znát polohu, rozměry, druh využití, 

dispozice a skladby jednotlivých konstrukcí objektu. Dále bylo nutné objekt zatřídit 

do správné oblasti pro stanovení venkovní teploty.  

 

Obr. č. 30 Okrajové podmínky lokality Brno (program PROTECH) 

 Průkaz jsem vypracoval na každý z návrhových stavů a současně i na stav objektu 

před zateplením. Při minulém stavu bytového domu, tedy stavu před zateplením byla celková 

spotřeba energie 132,5 MWh/rok, z toho spotřeba energie na vytápění činila 113,5 MWh/rok. 

Kompletní vyhotovení průkazů PENB pro všechny návrhové stavy a stav před zateplením 

jsou uvedeny v přílohách č. 1, 2, 3 a 4 mé diplomové práce. 
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52 

Graf č. 2 Grafické znázornění rozvržení spotřeby energie stavu před zateplením (autor) 

 

9.4.1 Návrhový stav 1 

Po zhotovení průkazu PENB pro daný návrhový stav vyšla budova jako úsporná 

s celkovou spotřebou energie 62,5 MWh/rok, přičemž náklady na vytápění činí 

přibližně 43,4 MWh/rok, náklady spojené s ohřevem vody činí přibližně 16,9 MWh/rok 

a v neposlední řadě náklady na osvětlení činí přibližně 2,2 MWh/rok. 

9.4.2 Návrhový stav 2 

Po zhotovení průkazu PENB pro další návrhový stav se budova jeví také jako úsporná 

s celkovou spotřebou energie 62,3 MWh/rok, přičemž náklady na vytápění činí 

43,2 MWh/rok, náklady na ohřev teplé vody a osvětlení jsou totožné jako u návrhového 

stavu 1. 

9.4.3 Návrhový stav 3 

Po zhotovení průkazu PENB pro poslední návrhový stav se budova řadí také 

do kategorie úsporné s celkovou spotřebou energie 62,1 MWh/rok, přičemž náklady 

na vytápění činí přibližně 43,0 MWh/rok, náklady spojené s ohřevem vody činí přibližně 

16,9 MWh/rok a v neposlední řadě náklady na osvětlení činí přibližně 2,2 MWh/rok. 

Tab. č. 7 Spotřeba energie pro jednotlivé návrhové stavy (autor) 

 

85%

13%

2%

Spotřeba energie na vytápění [MWh/rok]

Spotřeba energie na ohřev vody [MWh/rok]

Spotřeba energie na osvětlení [MWh/rok]

Návrhový stav Kategorie

Spotřeba 
energie 

[MWh/rok]

Spotřeba energie na 
vytápění [MWh/rok]

Spotřeba energie na 
ohřev vody [MWh/rok]

Spotřeba energie na 
osvětlení [MWh/rok]

Úspora [%]

Původní stav E - nehospodárná 132,5 113,5 16,9 2,2 0

Návrhový stav 1 C - úsporná 62,5 43,4 16,9 2,2 52,83

Návrhový stav 2 C - úsporná 62,3 43,2 16,9 2,2 52,98

Návrhový stav 3 C - úsporná 62,1 43 16,9 2,2 53,13
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Graf č. 3 Grafické znázornění spotřeby energie pro jednotlivé varianty (autor) 

 

9.5 URČENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE 

Pro určení doby návratnosti investice po zateplení bytového domu, jsem použil vztah 

pro výpočet prosté doby návratnosti, který je /0 ="
23

45
" [roky], kde IN značí investiční výdaj 

[Kč] a CF udává roční úsporu nákladů [Kč/rok]. Dále je důležité pro výpočet doby návratnosti 

určit životnost jednotlivých konstrukcí, přičemž životnost vnějšího kontaktního zateplovacího 

systému je udávána minimálně 25 let, životnost tepelné izolace střech je taktéž udávána 

minimálně 25 let a životnost plastových výplní je udávána na 30 let. V neposlední řade 

je důležité pro určení doby návratnosti určit cenu energií, které jsou potřebné na vytápění 

bytového domu. Průměrná cena elektřiny byla pro výpočet stanovena na 3,71 Kč/kWh 

a průměrná cena za plyn je 1,31 Kč/kWh. [34, 35, 36] 

9.5.1 Prostá návratnost investice 

Tab. č. 8 Výpočet celkových nákladů na energie (autor) 
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Původní stav Návrhový stav 1 Návrhový stav 2 Návrhový stav 3

"M
W

H
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K
#

Spotřeba energie na vytápění [MWh/rok] Spotřeba energie na ohřev vody [MWh/rok]

Spotřeba energie na osvětlení [MWh/rok]

Návrhový stav
Spotřeba 
energie celkem 

[MWh/rok]

Druh energie
Cena za 1 kWh  

[Kč]
Cena za energie [Kč]

Náklady celkem 
[Kč/rok]

2 365,00 Elektřina 3,71 8 774,15

130 135,00 Zemní plyn 1,31 170 476,85

2 344,00 Elektřina 3,71 8 696,24

60 149,00 Zemní plyn 1,31 78 795,19

2 343,00 Elektřina 3,71 8 692,53

59 922,00 Zemní plyn 1,31 78 497,82

2 343,00 Elektřina 3,71 8 692,53

59 713,00 Zemní plyn 1,31 78 224,03

Původní stav

Návrhový stav 1

Návrhový stav 2

Návrhový stav 3

179 251,00

87 491,43

87 190,35

86 916,56
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Graf č. 4 Grafické znázornění celkových nákladů na energie (autor) 

 

Z  uvedené tabulky č.8 a grafu č.4 vyplývá, že se náklady na energie snížily zhruba 

o 51% oproti stavu před zateplením. Nejnižší náklady na energie má návrhový stav 3. 

Tab. č. 9 Výpočet prosté doby návratnosti (autor) 

 

Graf č. 5 Grafické znázornění životnosti a prosté doby návratnosti (autor) 

 

50 000,00

70 000,00

90 000,00

110 000,00

130 000,00

150 000,00

170 000,00

190 000,00

Původní
stav

Návrhový
stav 1

Návrhový
stav 2

Návrhový
stav 3

"K
Č

/R
O

K
#

Návrhový stav
Náklady na 
energie celkem 

[Kč/rok]

CF- Roční 
úspora energie  
[Kč/rok]

IN - Investiční 
výdaj na 
zateplení [Kč]

T S - Prostá doba 

návratnosti [Roky]

Původní stav 179 251,00  -  -  - 

Návrhový stav 1 87 491,43 91 759,57 1 263 853,00 13,77

Návrhový stav 2 87 190,35 92 060,65 1 504 359,00 16,34

Návrhový stav 3 86 916,56 92 334,44 1 728 192,00 18,72
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Z provedených výpočtů vyplývá, že všechny varianty se z hlediska prosté návratnosti 

vyplatí, jelikož jejich předpokládaná životnost je vyšší než doba návratnosti. Dle mého názoru 

ovšem vychází nejlépe návrhový stav 1, což je varianta s vnějším zateplovacím systémem 

v podobě fasádního polystyrenu EPS-F, kde je přibližná doba návratnosti 14 let. Druhou 

nejlepší variantou je návrhový stav 2, tedy zateplení pomocí fasádních minerálních desek, 

kde je přibližná doba návratnosti 16 let. Nejhůře, co se týče doby návratnosti, vychází 

návrhový stav 3, což je zateplení fasády pomocí desek z fenolické pěny. Dlouhá doba 

návratnosti, která v tomto případě činí přibližně 19 let, je způsobena především vysokými 

pořizovacími náklady na materiál. 

9.6 VLIV PROVEDENÍ ZATEPLENÍ NA CENU BYTOVÉHO DOMU 

K určení hodnoty domu po provedených změnách, které mají vliv na tepelně technické 

vlastnosti objektu, jsem využil ocenění nákladovým způsobem dle § 10 vyhlášky č. 441/2013 

Sb., ve znění zákona č. 151/1997 Sb.. Samotné staří domu je 62 let, ale v objektu se ovšem 

také nachází konstrukce různého staří a opotřebení, a proto je potřeba určit celkové opotřebení 

domu analytickou metodou. Určení ceny nákladovým způsobem se tyká pouze objektu, 

proto jsem se nezabýval indexem trhu a indexem polohy objektu. Z přílohy č. 9 a č. 10 

je patrná hodnota bytového domu před provedenými změnami 5 940 339 Kč včetně DPH 

a po provedených změnách 7 026 768 Kč včetně DPH, celkově se tedy jedná o nárůst hodnoty 

o 1 086 429 Kč včetně DPH. V případě porovnání s kalkulačními náklady na provedení změn, 

je celková hodnota bytového domu úměrně vyšší, bohužel se nárůst hodnoty domu 

nepromítne v plné výši.  

Tab. č. 10 Porovnání hodnot bytového domu (autor) 

 

 

  

Návrhový stav
Celkem za 

úpravy včetně 
DPH [Kč]

Rozdíl hodnot 
oproti 

nákladové 
metodě včetně 
DPH [Kč]

Nárust hodnoty nemovitosti 
stanovený nákladovou metodou

1 086 429,00  -

Návrhový stav 1 1 263 853,45 177 424,45

Návrhový stav 2 1 504 358,70 417 929,70

Návrhový stav 3 1 728 202,75 641 773,75
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10 ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo určit vliv zateplení bytového domu na náklady 

spojené s jeho provozem, určení ekonomické návratnosti včetně vlivu na celkovou hodnotu 

domu.  

 V teoretické části jsem se zabýval otázkami týkajících se především energetické 

náročnosti budov. Zaměřil jsem se na jednotlivé metody hodnocení energetické náročnosti 

budov, druhy tepelných izolací a způsoby zateplení. V neposlední řadě zmiňuji také 

legislativu a základní pojmy potřebné pro pochopení dané problematiky. 

V úvodu praktické části jsem se zaměřil na popis domu a na určení jeho stavu před 

a po rekonstrukci. V další části jsem určil tři návrhové stavy zateplení, přičemž jsem 

v každém návrhovém stavu využil jiný druh tepelné izolace včetně kompletní výměny výplní 

otvorů. 

Následně jsem pomocí programu BUILDpower určil celkové náklady na provedení 

jednotlivých variant, přičemž nejlevněji vychází zateplení pomocí návrhového stavu číslo 1 -

zateplení fasády pomocí fasádních desek EPS-F, naopak jako nejdražší varianta se jeví 

varianta číslo 3 – zateplení fasády fasádními desky z fenolické pěny.  

Při zohlednění energetické náročnosti a nákladů na vytápění vychází naopak nejlépe 

návrhový stav číslo 3 – zateplení fasády fasádními desky z fenolické pěny, který má nejnižší 

náklady na provoz dané nemovitosti. Ovšem všechny návrhové stavy jsou zařazeny 

do kategorie C, tedy úsporné, což je výrazný posun oproti původnímu stavu, který byl zařazen 

do kategorie E, tedy nehospodárné. K určení energetické náročnosti jsem použil program 

PROTECH. 

Jako další cíl jsem si stanovil určení návratnosti investice, vycházel jsem z výpočtu 

prosté doby návratnosti. Investice se jeví nejvíce přijatelná v případě použití návrhového 

stavu číslo 1 - zateplení fasády pomocí fasádních desek EPS-F, kdy prostá doba návratnosti 

činí přibližně 13,8 let. Při zohlednění životnosti VKZS je investice vrátná mírně po půlce jeho 

životnosti. Další z přijatelných variant se jeví návrhový stav číslo 2, tedy zateplení pomocí 

fasádních minerálních desek, u kterého vychází prostá doba návratnosti přibližně 16,3 let, 

ovšem nejhůře dopadl návrhový stav číslo 3 – zateplení fasády fasádními deskami z fenolické 

pěny, kdy jeho prostá doba návratnosti činí přibližně 18,7 let. 
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Provedení změn týkajících se zlepšení tepelně technických vlastností bytového domu, 

má také vliv na jeho hodnotu. Po určení hodnoty bytového domu nákladovým způsobem 

vychází rozdíl hodnoty před a po zateplení na 1 086 429 Kč včetně DPH. Lze tedy uvažovat, 

že vynaložené náklady na zateplení a výměnu výplní otvorů se také velice podobně projeví 

na hodnotě nemovitosti, bohužel ne tedy v plné výši investované částky do provedení 

stavebních úprav spojených se zlepšením tepelně technických vlastností bytového domu. 
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