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Abstrakt  

Diplomová práce řeší posouzení a  návrh zateplení hasičské zbrojnice, na výdaje spojené 

s  jeho provozem. Hasičská zbrojnice se nachází Hrubé Vrbce č. p. 133. Objekt je částečně 

podsklepený, má tři nadzemní podlaží a  je založen na betonových základových pasech. 

Zastřešení je stanovou střechou. 

V  první části diplomové práce je v  teoretickém úvodu zmíněna legislativa, vývoj cen energií 

a  možnosti zateplení.  

V  praktické části diplomové práce je provedeno posouzení součinitele prostupu tepla 

hasičské zbrojnice, zhodnocení jednotlivých variant zateplení a  vypočtena prostá doba 

návratnosti investice. 

Abstract 

This thesis sloves assessment and project insulation of a  firehouse, on the expenses related to 

its operation.Firehouse is situated in Hruba Vrbka nr.138. The building is partly basement, has 

free floors and is based on concrete foundation girders. Roofing is by the tent roof. 

In the first part of the thesis is a theoretical introduction in the legislature, energy prices and 

the posibility of insulation.   

In the practical part of the thesis is an assessment coefficient of firehouse, evaluation of 

individual variants insulation and calculated simple payback period. 

Klíčová slova 

Administrativní budova, energetická náročnost budovy, zateplení, návratnost investice, úspora 

energie, výplně otvorů, prostup tepla. 

Keywords 

Administrative building, energy performance of buildings,insulation, return on investment, 

saving energy, the filling of the open space, heat transmission. 
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1 ÚVOD 

V  dnešní době lidé často řeší otázku spotřeby energie. Ať už z  hlediska 

ekonomického, kdy chce většina obyvatelstva ušetřit za energie ve svém domě, ale taky 

z  hlediska ekologického. Důsledek lidské činnosti má vliv na přírodu a  životní prostředí, 

nejčastěji se projevují jako nepředvídatelné změny počasí, větší výskyt neobvyklých 

klimatických úkazů, jako jsou silné deště vytvářející velké záplavy, tání ledovců nebo dlouhé 

trvání suchých období. Při spalování fosilních paliv vznikají znečisťující látky, oxid uhličitý, 

oxid siřičitý a  oxidy dusíku, které ovlivňují globální oteplování Země. Jeden ze způsobu 

řešení této situace je také především ve stavebnictví správné zateplení domu či 

administrativního objektu, čímž snížíme energetickou spotřebu nemovitosti. 

       Nejčastější způsoby zateplení jsou například výměna výplní otvorů, zateplení 

obvodových stěn, střech, podlah a  stropů. Lidé často tuto část podceňují a  následkem je 

špatně zvolená varianta zateplení. Nejdůležitější je přípravná fáze. V  této fázi musíme zjistit, 

jakým nejlepším způsobem je možné minimalizovat negativní vlivy spojené s  návrhem 

zateplení nemovitosti. Návrhy se tvoří v  závislosti na charakteru objektu, polohy účelu a  

finančních možnostech investora. Důležitý je prvotní propočet možností zateplení, jejich 

výhody a  nevýhody, zpracování projektu a  rozpočtu a  také možnosti získání dotací 

na zateplení budovy. Musíme zvolit variantu, která je nejúspornější a  zároveň bude reálná 

z  hlediska estetických a  jiných požadavků investora.  

         Cílem této diplomové práce je vypracovat různé vhodné varianty zateplení 

hasičské zbrojnice a  vyhodnotit náklady na provoz objektu před a  po provedení těchto 

zvolených variant a  zhodnocení ekonomické návratnosti tohoto provedeného zateplení. 
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2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 

V  dnešní době stoupá trend ve snižování spotřeby energie, která je potřebná 

na vytápění budov. Stoupající trend lze pozorovat jak u  výstavby nových budov, tak i  

v  případě rekonstrukcí stávajících budov. Postupem času má být dokonce 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. 

2.1 LEGISLATIVA 

Nejpodstatnějším zákonem, který řeší problematiku energetické náročnosti budov je 

zákon č. 406/2000 Sb., o  hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon 

zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a  stanovuje některá opatření 

pro zvyšování hospodárnosti užití energie a  povinnosti fyzických a  právnických osob 

při nakládání s  energií a  využívání její obnovitelných a  druhotných zdrojů. Vydány byly 

další prováděcí předpisy, které podrobněji rozvádějí a  upřesňují hodnocení energetické 

náročnosti budov. Vyhláška č. 213/2012 Sb., o  energetickém auditu a  energetickém 

posudku. Zde jsou uvedeny požadavky na výstupy energetického auditu, postupy 

pro sestavení energetických bilancí s  opatřením na snížení spotřeby energie v  předmětném 

objektu. Dalším prováděcím předpisem je vyhláška č. 78/2013 Sb., o  energetické náročnosti 

budov. Tato vyhláška byla upravena novelou č. 230/2015 Sb. Vyhláška stanovuje požadavky 

na energetickou náročnost budov, porovnávací ukazatele, výpočtovou metodu stanovení 

energetické náročnosti budov a  náležitosti průkazu energetické náročnosti budov. 

Pro vyhodnocení energetické náročnosti budov se používá řada technických norem. 

Nejpodstatnější technická norma, která řeší zateplení a  izolace jednotlivých částí stavby je 

norma ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov – požadavky, v  aktuálním znění. V  této 

normě jsou uvedeny požadavky na stav vnitřního prostředí budovy, na úsporu energie a  

tepelnou ochranu. Dále norma určuje požadavky na konstrukce tvořící obálku budovy.  
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2.2 ZÁKLADNÍ POJMY V  ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 

2.2.1 Součinitel prostupu tepla 

Součinitel prostupu tepla vyjadřuje, kolik tepla unikne konstrukcí o  ploše 1  m ² 

při rozdílu teplot jejích povrchů 1K . Čím nižší je hodnota součinitele prostupu tepla, tím 

konstrukce lépe zabraňuje úniku tepla. Součinitel prostupu tepla je označován velkým 

písmenem U  s  jednotkou W/(m ²K ) a  lze se s  ním setkat jak u  konstrukce, tak i  u  výplní 

otvorů. (1) 

Součinitel prostupu tepla konstrukcí musí v  prostorech s  relativní návrhovou vlhkostí 

vzduchu menší než 60 % vyhovět podmínce U  ≤ UN 

kde UN je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla.   [W /(m ²K )] 

Při výpočtu a  posouzení je nutno počítat s  vlivem tepelných mostů a  nelineárním 

chováním přestupu tepla při povrchu konstrukce na straně exteriéru i  interiéru.   To se 

zohledňuje bezpečnostními přirážkami. Požadované hodnoty součinitele prostupu tepla jsou 

uvedeny v  normě ČSN 73 0540-2 . (1) 

2.2.2 Tepelné mosty 

Vliv tepelných mostů se zvyšuje s  rostoucími požadavky na tepelnou ochranu budov. 

Tepelný most je místo, kde dochází v  konstrukci k  větším tepelným tokům v  porovnání 

s okolím. Zvýšené tepelné toky bývají většinou v  místech obvodového pláště budovy, kde je 

vnitřní povrch interiéru chladnější než povrch v  exteriéru. Tepelný most je tedy místo, kde je 

izolační schopnost konstrukce oslabena a  tímto místem uniká teplo z  interiéru do exteriéru.  

Eliminace tepelných mostů je důležitá jak z  hygienického, tak i  energetického a  

ekonomického pohledu. Tepelné mosty mohou být příčinou vzniku plísní a  kondenzace 

vlhkosti. Mohou mít i  velký vliv na statiku stavby, kterou mohou i  ohrozit. Vliv tepelných 

mostů je ovlivněn i  kvalitou materiálu a  technologií výstavby.  

Jedním z  nejčastějších míst výskytu tepelného mostu je styk vodorovné konstrukce a 

svislého zdiva. K  závadě také může dojít, pokud jsou ve stavebním systému nahrazeny 

předepsané prvky jinými, s  horšími fyzikálními vlastnostmi. Důležité také je správné 

napojení výplní otvorů a tepelné izolace, napojení izolace střechy a  stěn atd. Lokalizovat 

taková místa lze pomocí termokamery, která barevně rozlišuje teplé a  chladné povrchy 
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konstrukce. Výskyt tepelných mostů můžeme zamezit správně provedeným zateplením a  

vhodně zvoleným materiálem.  

Maximální velikost tepelných mostů pro předejití vzniku plísní a  udržení zdravého 

mikroklimatu řeší i  norma ČSN 73 0540–2  předepsáním minimálních přípustných 

povrchových teplot konstrukcí.  

 

Obr. 1: Viditelný únik tepla konstrukcí zaznamenaný termokamerou (www.termohospital.cz) 

2.2.3 Kondenzace vodní páry v  konstrukci 

„Prokazuje se buď vyloučením kondenzace nebo souběžným splněním podmínek  

pro omezení ročního zkondenzovaného množství 𝑀𝑐 a  roční bilance kondenzace a  

vypařování vlhkosti. Hodnotí riziko vzniku kondenzace vodních par uvnitř konstrukce, popř. 

její omezení na přípustnou míru danou jednak neohrožením funkce konstrukce (např. nesníží 

se životnost, únosnost...), jednak zkondenzovaným množstvím (omezení ročního 

zkondenzovaného množství, jak v  absolutním, tak v  relativním vyjádření; přitom 

při uplatnění dřeva a nebomateriálu na bázi dřeva jsou podmínky přísnější) a  také příznivou 

roční bilancí zkondenzované a  vypařitelné vlhkosti.“ (2) 

2.2.4 Tepelný odpor 

Součinitel prostupu tepla U  = 1 /R  

R  tepelný odpor konstrukce 
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Povrch Účel výpočtu Konstrukce/povrch 

Tepelný odpor při přestupu 

tepla 

Rse a  Rsi [m2.K /W ] 

vnější 
souč. prostupu tepla, 

povrchové teploty 

jednoplášťová 0 ,04 

 dvouplášťová stejné jako Rsi 

zemina styk se zeminou 0 

 
souč. prostupu tepla, 

tepelné toky 

stěna (horizont. tep. tok) 0 ,13 

vnitřní střecha (tep. tok. vzhůru) 0 ,10 

 podlaha (tep. tok dolů) 0 ,17 

Tabulka 1: Hodnoty tepelného odporu dle ČSN 73 0540-3 :2011 

2.2.5 Součinitel tepelné vodivosti 

Součinitel tepelné vodivosti vyjadřuje schopnost stejnorodého, izotropního materiálu 

při dané střední teplotě vést teplo. (3) 

2.2.6 Obálka budovy 

Obálka budovy v  sobě zahrnuje všechny obalové konstrukce budovy, tedy stavební 

konstrukce a  prvky, které obalují vnitřní prostředí budovy. Definuje se jako plocha, která  je 

tvořena vnějším povrchem konstrukcí ohraničující vnitřní prostředí budovy. (4) 

Obalovými konstrukcemi budovy jsou stavební prvky a  konstrukce jako například 

střešní plášť, obvodové stěny, okna, střešní okna, vstupní dveře, lehké obvodové pláště a  

podlahy oddělující vnitřní prostředí budovy od zeminy.  

2.2.7 Referenční budova 

Referenční budova je výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného 

geometrického tvaru a  velikosti včetně prosklených ploch a  částí, stejné orientace 

ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a  přírodními překážkami, stejného vnitřního 

uspořádání a  se stejným typickým užíváním a  stejnými uvažovanými klimatickými údaji jako 

hodnocená budova, avšak s  referenčními hodnotami vlastností budovy, jejích konstrukcí a  

technických systémů budovy. (5) 

2.2.8 Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) slouží k  vyhodnocení energetické 

náročnosti budovy. Vyhodnocuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu 
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hodnocené budovy a  zařazuje budovu do příslušné třídy v  rozsahu A -G . Průkaz hodnotí 

veškerou energii potřebnou pro provoz budovy, tedy energii na vytápění, přípravu teplé vody, 

chlazení, úpravu vzduchu větráním a  klimatizací a  energii na osvětlení. Průkaz lze zpracovat 

pro jakoukoliv budovu či její ucelenou část.  

Průkaz energetické náročnosti budovy platí 10 let ode dne data vyhotovení nebo  

do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován. Průkaz může 

vypracovat pouze oprávněná osoba. (6) 
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Obr. 2: Vzor PENB strana č.1 (www.energetickystitekbudovy,cz) 
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Obr. 3: Vzor PENB strana č.2 (www.energetickystitekbudovy,cz) 

3  ROZDĚLENÍ BUDOV DLE ENERGETICKÉ 

NÁROČNOSTI 

Energetické vlastnosti budovy jsou ovlivněny mnoha faktory, zejména volba pozemku 

a  osazení budovy na něm, orientace ke světovým stranám s  ohledem na dopad přímého 

solárního záření na stavbu, tvarové řešení budovy, vyloučení tepelných mostů v  konstrukci, 

vnitřní uspořádání s  ohledem na soulad vytápěcích zón a  orientace prostorů ke světovým 

stranám, velikosti prosklených ploch a  vytápěných prostor. 

Jedním z  hlavních parametrů pro srovnání a  určení nízkoenergetické budovy je 

měrná potřeba tepla, která udává potřebu tepla v  kWh na vytápění 1  m ² vytápěné plochy 

za rok. Měrná potřeba tepla se uvádí s  jednotkou kWh/(m ²a ). (7) 
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V  současné době rozlišujeme čtyři druhy řešení nízkoenergetických variant, jsou to 

nízkoenergetické domy, pasivní domy, nulové domy, energeticky aktivní domy. 

3.1 NÍZKOENERGETICKÉ BUDOVY 

Nízkoenergetické budovy jsou objekty s  roční plošnou měrnou potřebou tepla 

na vytápění, nepřesahující 50 kWh/(m ²a ) a  které využívají velmi účinnou otopnou sestavu. 

(7)  

Hodnoty součinitelů prostupu tepla obvodových konstrukcí by měly být nižší 

než hodnoty, které jsou doporučené normou ČSN 73 0540-2 . Pro konstrukce obvodového 

pláště se součinitel prostupu tepla může pohybovat v rozmezí 0 ,1  – 0 ,2  W /(m ²K ). 

U výplní otvorů by součinitel prostupu tepla neměl překročit hodnotu 1 ,1  W /(m ²K ).  

Výše zmíněných hodnot docílíme optimalizací stavebního řešení obálky budovy, 

kvalitním provedením a  vhodnou orientací na světové strany. Výměna vzduchu 

u nízkoenergetických budov může být řešena jako neřízená (přirozené větrání okny) nebo 

řízená (větrání pomocí klimatizace). Nicméně je doporučeno používat klimatizační jednotku 

s  rekuperací tepla, která zajistí potřebnou výměnu vzduchu s  minimálními energetickými 

ztrátami.  

3.2 PASIVNÍ BUDOVY 

Pasivní budovy jsou objekty, u  nichž měrná potřeba tepla na vytápění nepřesáhne 

15 kWh/(m ²a ). Tento parametr však není jediným kritériem pro pasivní budovy. Velmi přísný 

požadavek je kladen na celkovou neprůzvučnost budovy. Jedná se o  hodnotu vystihující 

celkovou výměnu vzduchu při tlakovém rozdílu vzduchu 50 Pa. Tato neprůvzdušnost obálky 

konstrukce je testována za pomocí tzv. BlowerDoor Testu, který  se provádí během výstavby a  

následně i  během užívání stavby. Zkouška měří výměnu vzduchu pomocí testu s  ventilátorem. 

Současně nesmí u  těchto budov celkové množství primární energie spojené s  provozem domu 

překročit hodnotu 120 kWh/(m ²a ). (7) 

3.3 NULOVÉ BUDOVY 

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/(m ²rok). Hodnocení energeticky 

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

3.4 ENERGETICKY AKTIVNÍ BUDOVY 

Aktivní budova, je takový objekt, který vyrobí více energie, než sám spotřebuje. 

Přebytečnou energii aktivní budova posílá dále do veřejné sítě. Staví se z  ekologických a  

přírodních materiálů a  představují efektivní a  udržitelný způsob života. (8) 

Aktivní dům je vybaven vlastními energetickými zdroji, které využíváním moderních 

technologií vyrobí více energie, než dům a  jeho obyvatelé spotřebují. Na střechu se většinou 

umisťují solární kolektory pro ohřev teplé vody a  částečně i  pro vytápění. Tato energie je 

akumulována v  nádržích a  tímto způsobem je zajištěno její ideální použití v  době 

s  největším odběrem. Fotovoltaické panely vyrábějí elektrickou energii pro vlastní potřebu 

domu a  v  případě jejího přebytku jí dodávají do sítě. Doplňkovými zdroji tepla můžou být 

kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla. Pro zdravé vnitřní prostředí je nutná pravidelná 

výměna vzduchu, k  čemuž slouží hybridní větrání. Jedná se o  kombinaci řízeného větrání 

s rekuperací tepla a  přirozeného větrání v  letním období. Díky přebytku energií je dům 

schopen vracet i  část pořizovacích nákladů. 

4 STATICKÉ POŽADAVKY NA ZATEPLENÍ 

       Požadavky na bezpečnost a  odolnost staveb určuje vyhláška č. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 

Zabezpečení mechanické odolnosti a  stability konstrukce se prokazuje posouzením 

mechanických statických vlastností konstrukce, který tvoří podklad pod zateplovací systém, a  

také posouzením bezpečnosti vlastního zateplovacího sytému. Neméně důležité je také 

provedení samotného zateplení. 

4.1 NOSNÁ ZPŮSOBILOST KONSTRUKCE 

Na zateplení obvodových konstrukcí působí zatížení vlastní hmotnosti, zatížení větrem 

a  zatížení od vynucených přetvoření. Proto je při navrhování nových staveb důležité provést 

celkové statické posouzení navržené konstrukce. (9) 
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Návrhové charakteristiky zatížení se stanoví podle eurokódu ČSN EN 1990 zásady 

navrhování konstrukcí a  norem souvisejících. 

Postup při navrhování dodatečného zateplení ze statického hlediska: 

 Ověření stávajících vlastností konstrukcí na podkladě stavebně technického průzkumu. 

 Věnovat pozornost vadám a  poruchám charakteristickým pro daný typ stavby. 

 Odstranění poruch konstrukcí tvořící podklad zateplovacího systému.  

 Ověření podmínek pro konkrétní zateplovací systém, které stanoví jeho výrobce. 

 Konkrétní návrh a  posouzení řeší statická část zateplení. (9) 

4.2 BEZPEČNOST ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU 

Posouzení bezpečnosti zateplovacího systému se většinou provádí ověřením parametrů 

podle stavebně technického osvědčení, které je technickou specifikací konkrétního systému 

pro jeho certifikaci. V  tomto případě stačí předpis dodržení odpovídajících pravidel výrobce 

při realizaci upevňování zateplovacího systému. Pokud tento předpis nedefinuje některé 

parametry předepsaných podmínek, musí být způsob upevnění zateplení navržen statickým 

výpočtem.(9) 

4.3 KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ 

Posuzuje se zde například potřeba dilatačních spár vlivem objemových změn 

použitého materiálu zateplení a  vložení dilatačních spár na místa, kde byly stávající dilatační 

spáry, atd.  

5 POŽADAVKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI NA 

ZATEPLENÍ 

Požadavky na požární bezpečnost staveb určuje vyhláška č. 23/2008 Sb., 

o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky č. 23/2011 Sb.  

Požadavky na vnější zateplení obvodových konstrukcí se stanovují dle revidované normy 

ČSN73 0810, o  požární bezpečnosti z  roku 2016.   

Požadavky se stanovují podle požární výšky objektu. Požární výška představuje 

vzdálenost mezi úrovní podlahy v  prvním nadzemním podlaží a  úrovni podlahy posledního 

užitného nadzemního podlaží, respektive po poslední podzemní užitné podlaží. (9) 
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5.1 BUDOVY S  POŽÁRNÍ VÝŠKOU DO 12 M  VČETNĚ 

Zateplovací systém musí být třídy reakce na oheň alespoň B  (fenolické pěny nebo 

tepelnou izolací z  EPS), tepelněizolační materiál alespoň třídy reakce na oheň E . 

Nad soklem průběžný požární pás o  šířce min. 900 mm. Index rychlosti šíření plamene 

0 ,0 mm/min. Výjimku tvoří rodinné domy (budovy skupiny OB1), u  kterých není tento pás 

nutný. (10) 

 

Obr. 4: Zateplení objektu s  požární výškou h ≤ 12m (11) 

5.2  BUDOVY S  POŽÁRNÍ VÝŠKOU NAD 12 METRŮ DO 22,5  

METRŮ VČETNĚ 

 Nad soklem, nad okny včetně nejvyššího podlaží a  v  úrovni atiky průběžný požární 

pás o  šířce min. 900 mm. Pás nad oknem mže být odsazen od nadpraží max. 

o  400 mm.  

 Okolo vstupních dveří (požárně otevřených ploch únikových cest) požární pás s  šířkou 

min. 1500 mm všemi směry.  

 Okolo oken a  dveří vnitřních schodišť (vertikálních únikových cest) pás do vzdálenosti 

1500 mm všemi směry. Tento pás musí probíhat pod těmito otvory dolů až 

k požárnímu pásu u  soklu. 

 Štítová stěna bez oken může být bez požárních pás, ale od ostatních fasád musí být 

oddělena svislým požárním pásem s  šířkou min. 900 mm.  

 Na rozhraní objekt svislý požární pás s  šířkou min. 900 mm.  

 Stříšky a  markýzy nap. nad vchody s  přesahem více než 300 mm musí být zatepleny 

minerální vlnou.  

 Bleskosvod a  jiné vyústění elektrických zařízení, (např. vyústění vzduchotechnických 

systémů), musí být ochráněn pruhem 250 mm na ob strany po celé délce vedení.  

  V  místech vnějších horizontálních konstrukcí (balkón, lodžií, teras), 

kde by odstřikující voda mohla způsobit degradaci tepelněizolačního materiálu, lze 
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na přiléhající stěny použít zateplení třídy reakce na oheň alespoň B  a  to do výšky 0,4  

m  nad úroveň čisté podlahy dané konstrukce a  s  vodorovným přesahem nejvýše 0,15 

m  za hranu horizontální konstrukce. (10) 

 

Obr. 5: Zateplení objektu s  požární výškou 12<h ≤22,5  m  (11) 

5.3 BUDOVY S  POŽÁRNÍ VÝŠKOU VĚTŠÍ JAK 22,5  METRŮ 

V  tomto případě musí být celý zateplovací systém třídy reakce na oheň A1 nebo A2, 

tedy s  tepelnou izolací z  minerálních vláken (ETICS celek A1/A2, izolant A1/A2, Index 

rychlosti šíření plamene 0,0  mm/min.). (10) 

 

Obr. 6: Zateplení objektu s  požární výškou h  > 22,5  m  (11) 
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6 DRUHY TEPELNÝCH IZOLACÍ 

Tepelné izolace patří mezi základní stavební materiály. Každý stavební materiál má 

specifické tepelně izolační vlastnosti. 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 ovlivněna především 

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

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

SKUPINA 

MATERIÁLŮ 

MATERIÁL OBJEMOVÁ 

HMOTNOST 

ρv [kg/m ³] 

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 

Pěnové pryskyřice 40 0 ,040 

Pěnové PVC 60 0 ,043 

Vláknité materiály Skleněná vlákna 50 0 ,038 

Min. vlákna - strusková 75 0 ,037 

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 vermikulit 100 0 ,065 

Strusková pemza 500 0 ,130 

Keramzit 350 0 ,110 
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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 s  asfaltového 

papíru 

60 0 ,065 

Tabulka 2: Přehled izolačních materiálů 

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 náročnější výroby, na druhou 

stranu jeho vlastnosti (především pevnost) jsou lepší. 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. (12) 

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.(13) 
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Obr. 7: 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, 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. (13) 

 

Obr. 8: Tepelná izolace Styrodur 2800C (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.  

http://www.isover.cz/
http://www.isover.cz/
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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. (13) 

 

Obr. 9: Tepelná izolace BauderPIRFATE (www.bauder.cz) 

6.4 MINERÁLNÍ VLNA 

Minerální vlna je jedna s  nejrozšířenějších tepelně izolačních materiálu v  tuzemsku. 

Je získávána především z  čediče či křemene a  dalších sklotvorných příměsí. 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. (12) 

 

Obr. 10: Tepelná izolace Isover TF PROFI (www.isover.cz) 
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6.5 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. (14) 

 

Obr. 11: Tepelná izolace Isover ORSIK (www.isover.cz) 

6.6 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). (15) 
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Obr. 12: Tepelná izolace Knauf ECOSE classic 039 (www.stavebniny-rychle.cz) 

6.7 PĚNOVÉ SKLO 

Pěnové sklo se vyrábí jak z  nového skla, tak z  recyklovaného materiálu. Je to izolace, 

která vzniká napěněním skloviny pomocí práškového uhlí.  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. (16) 

 

Obr. 13: Pěnové sklo v  podobě desek a  Granulát z  pěnového skla Refaglass 

(www.stavba.tzb-info.cz) 

6.8 VAKUOVÉ IZOLACE 

Základ tvoří tuhá část pěny, která má dobré tepelně izolační vlastnosti nebo minerální 

či rostlinná vlákna. Pokud je však v  kombinaci se vzduchem, který tvoří převážnou část 

objemu izolace, jsou hodnoty vodivosti blízké vzduchu. Z  tohoto důvodu je žádoucí 

http://www.stavebniny-rychle.cz/
http://www.stavba.tzb-info.cz/
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z izolačního materiálu odčerpat vzduch, čímž docílíme ideálnějších hodnot, neboť takto dojde 

k  potlačení dominantního vlivu tepelné vodivosti plynu.  

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. (17) 

 

Obr. 14: Vakuová izolace VACUPOR® RP-B2-S  (wwww.izolace-vakuova.cz)   

6.9 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. (18) 

 

Obr. 15: Dřevocementová izolační deska HERATEKTA C -3  (www.izolace-info.cz) 

http://www.izolace-info.cz/
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6.10 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.  

 

Obr. 16: Izolace Perlit (www.drevoastavby.cz) 

6.11 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. (18) 

 

Obr. 17: Izolace KeramzitLiapor velikosti 1 -4mm (www.buildex.cz) 

http://www.drevoastavby.cz/
http://www.buildex.cz/
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6.12 CELULÓZA 

       Celulóza 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.   

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).(17) 

 

Obr. 18: Celulózová izolace Climacell (www.naturhaus.cz ) 

6.13 IZOLACE Z  TECHNICKÉHO KONOPÍ 

Izolace je složena 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. 

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. (19) 
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Obr. 19: Izolace z  technického konopí CANABEST Panel (www.konopna-izolace.cz) 

6.14 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. (18)  

 

Obr. 20: Izolace z  ovčí vlny A500 Naturwool (www.naturwool.cz) 

7 ZPŮSOBY ZATEPLENÍ 

Stavební konstrukci lze zateplit z  vnitřní nebo z  vnější strany. Vnitřní zateplení  je 

používáno zejména u  rekonstrukcí, tak aby nedošlo k  narušení pohledové plochy 

historického objektu. Vnější zateplení chrání nosnou konstrukci v  zimě před promrzáním  a  

v  létě před slunečním žárem, tudíž klesne namáhání dilatací. Dobrým vnějším zateplením 

http://www.konopna-izolace.cz/
http://www.naturwool.cz/
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se také vyřeší tepelné mosty ve spárách, rozích, věncích a  také u  výplní otvorů. Z  těchto 

důvodů je výhodnějším řešením zateplení budov z  vnější strany.  

Vnější zateplení objektů může být provedeno kontaktním zateplovacím systémem 

(ETICS), tepelně izolační omítkou, lehkým prefabrikovaným pláštěm nebo může být 

nekontaktní s  provětrávanou vzduchovou mezerou. Výhodou nekontaktního zateplovacího 

systému je zejména klesající difúzní odpor směrem  k  exteriéru a  trvalá ochrana interiéru 

před přehříváním. Nevýhodou jsou vyšší náklady na realizaci a  nutnost zajistit trvalé a  

funkční větrání vzduchové mezery. (20) 

7.1 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, to má za následek snížení účinnosti 

teplené izolace přibližně o  čtvrtinu. 

7.1.1 Způsoby zateplení střech 

Zateplení pomocí tepelných izolací vložených mezi krokve a  další kontaktní vrstvy 

izolace vložené nad anebo pod krokve. V  tomto případě je doporučená minimální tloušťku 

izolantu 24 cm. Nejčastěji se jako izolace mezi krokve používá vláknitá izolace, přičemž 

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

i  pěnový polystyren.  

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. 

Doporučuje se minimální tloušťka izolantu 17 cm. 

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. 
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7.2 IZOLACE PODLAH A  STROPŮ 

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. Zde je ovšem potřeba při návrhu skladby zohlednit, zda bude 

výsledná skladba podlahy nášlapná nebo nikoli. (20) 

8 VÝPLŇĚ OTVORŮ 

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

své specifické vlastnosti. Nejstarším materiálem je dřevo, v  současné době je často 

požívaným materiálem plast. Rozšířený je také hliník a  jeho kombinace. Ocel se v  dnešní 

době téměř nepoužívá.  

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. (21) 

 

Obr. 21: Plastové okno- Profil Ideal 7000 (www.ha-technik.cz) 

http://www.ha-technik.cz/
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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. Druhým způsobem 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. (21) 

 

Obr. 22: Hliníkové okno - SCHÜCO AWS 70 (www.ha-technik.cz) 

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.  

http://www.ha-technik.cz/


37 

 

Obr. 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.  

 

Obr. 24: Ocelové okno- Jansen (www.termotech.cz) 

 

 

 

 

 

http://www.termotech.cz/
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9 PRAKTICKÁ ČÁST 

V  praktické části jsem jako podklad pro provedení zateplení použila projektovou 

dokumentaci hasičské zbrojnice v  Hrubé Vrbce. Studie obsahují výkresy nadzemních a  

podzemních podlaží, řez a  pohledy objektu. Poté jsem zde analyzovala z  ekonomického 

hlediska tři varianty zateplení pláště včetně zateplení střechy a  části podlahových ploch. 

Výstup představuje rozpočet každé varianty zateplení. Na závěr jsem provedla výpočet prosté 

doby návratnosti investicí a  ocenění objektu před a  po zateplení. 

9.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU ŘEŠENÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE 

Předmětem této práce je hasičská zbrojnice, která se nachází v  Jihomoravském kraji 

na vesnici Hrubá Vrbka č .133, na pozemku 93/3 , který je rovinatého charakteru. Vlastníkem 

pozemku je obec Hrubá Vrbka. Objekt je situován v  centru města. V  okolí zbrojnice 

se nachází rodinné domy, obchod a  kulturní dům. Řešená lokalita je bez negativních vlivů 

okolní zástavby a  demografické skladby. Dle povodňového plánu České republiky se nejedná 

o  záplavové území. Dle platného územního plánu obce Hrubá Vrbka se řešená nemovitost 

nachází v  zóně ploch občanského vybavení. V  katastru nemovitostí je objekt evidován jako 

objekt občanské vybavenosti což koresponduje se současným využitím. 

 

Obr. 25: Model nové budovy hasičské zbrojnice (vlastní zdroj) 
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Obr. 26: Výřez z  katastrální mapy (www.cuzk.cz) 

 

Obr. 27: Poloha objektu v obci (www.cuzk.cz) 
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Pro správné vyhodnocení Průkazu energetické náročnosti budovy a  zhodnocení 

ekonomické návratnosti investic do zateplení je nutné znát dostatečné informace o  poloze 

objektu, tvaru, skladeb jednotlivých konstrukcí, rozměrech, orientaci obvodových konstrukcí 

ke světovým stranám, využití objektu a  s  tím související zdroje energie. 

10 CELKOVÝ POPIS ŘEŠENÉHO OBJEKTU 

Hasičská zbrojnice je řešena jako samostatně stojící objekt se dvěma nadzemními 

podlažími a  mezipatrem, ve kterém jsou umístěny sklady. Objekt je částečně podsklepený. 

Půdorysné rozměry objektu jsou 18 x  18 m. Výška objektu je 13,016 m. 

Základy jsou z  prostého betonu, obvodové zdivo, vnitřní nosné zdivo i  příčky jsou 

z  keramických tvárnic. Obvodové zdivo je tloušťky 450 mm. Vnitřní nosné zdivo je tloušťky 300 

mm. Příčky jsou tloušťky 150 mm. Stropy jsou keramické s  vložkami miako, nad garáží jsou 

stropy s  betonových panelů, jejich tloušťka je 250 mm. Střecha je stanová s  dřevěným krovem a  

keramickou krytinou. Okna i  dveře jsou plastové. Nášlapná vrstva podlah je z  keramické dlažby 

a  PVC povlaku. Schodiště je železobetonové. 

Vstup do objektu je pouze z  čelní strany, kde se rovněž nachází vjezd do garáže. Garáž 

zabírá 144 m2 z  celkových 324 m2 plochy 1NP. Světlá výška garáže je 5,25 m . Světlá výška 

ostatních místností v  1NP, které slouží jako zázemí pro hasiče a  dílna je 2,75 m . Nad těmito 

prostory se nachází mezipatro se sklady, jejichž světlá výška je 2,25 m . 2NP je řešeno jako 

podkroví se světlou výškou 2,75 m , zde jsou umístěny společenské prostory, kancelář, posilovna 

a  sprchy.  

Vytápění objektu bude zajištěno kotlem na štěpku, ve 2NP je vytápění řešeno podlahově. 

V  1NP jsou navržena klasická otopná tělesa. Objekt bude připojen na veškeré inženýrské sítě.  

10.1  NAVRŽENÉ VARIANTY ZATEPLENÍ OBJEKTU 

Je navrženo zateplení obvodových stěn, střechy a  stropu mezi nevytápěnými a  

vytápěnými prostory.  

Při konkrétním výběru tepelně-izolačních materiálů byl brán zřetel zejména na jejich 

dostupnost, náročnost, technologie provádění a konstrukční vhodnost pro řešený objekt.  

Vzhledem k  těmto kritériím byly vybrány tři varianty zateplení obvodového pláště a  

jedna varianta zateplení střechy, stropu a  soklu. Výplně otvorů jsou navrženy tak, aby 

vyhověly normativním požadavkům. 
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10.1.1 Zateplení soklu 

Na zateplení soklu bude použita tepelná izolace typu XPS tloušťky 120 mm 

v  zateplovacím systému ISOVER, který patří mezi certifikované skladby ETICS. 

10.1.2 Zateplení střechy 

Střecha bude zateplena minerální vlnou z  řady tepelných izolací ISOVER. Tepelná 

izolace bude vkládána jak mezi krokve, tak i  kontaktně pod krokve. Kontaktní vrstva tepelné 

izolace bude 100 mm,  vrstva izolace vkládané mezi krokve bude 180 mm.  

Jedná se o tepelnou izolaci, jejíž součástí jsou roztavená skleněná vlákna. Skelná vata 

tlumí hluk, tepelně izoluje, je odolná proti škůdcům, chrání proti ohni a je vodoodpudivá, 

paropropustná a hlavně zdravotně nezávadná. Ve formě rolí se používá zejména k zateplení 

šikmin v podkroví nebo stropních podhledů. Je pružná a tvarově přizpůsobivá, a tak 

nedochází ke vzniku mezer, tzv. tepelných mostů. 

 

Obr. 28: Skladba střešní konstrukce (vlastní zdroj) 

  d [m] 
λ 
[W/mK] 

R 
[m2K/W] 

hydroizolace 0,002 0,160 0,013 

krokve + tepelná izolace mezi krokvemi 
(skel.vata) 0,180 0,061 2,946 

tepelná izolace Isover EVO skel.vata 0,120 0,035 3,429 

parotěsná zábrana 0,001 0,350 0,003 

SDK podhled 0,012 0,220 0,055 

RT     6,444 

Rsi 0,10 
  Rse 0,04 
  UN20 požadované 0,24 
  UN20 doporučené 0,16 
  Ukce 0,16 Ukce ≤ UN20 → vyhoví 

Tabulka 3: Výpočet součinitele prostupu tepla střešní konstrukcí (vlastní zdroj) 
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10.1.3 Zateplení stropu 

Tepelná izolace stropu je rovněž řešena v  systému ISOVER. Je navržena 

z  expandovaného polystyrenu tloušťky 100 mm.  

Nejdůležitější vlastností expandovaného pěnového polystyrenu je nízká tepelná 

vodivost. Vynikající tepelně izolační vlastnosti EPS spočívají v tom, že jeho struktura je 

tvořena mnoha uzavřenými buňkami tvaru mnohostěnu, obsahujícími vzduch, který má pouze 

nepatrnou tepelnou vodivost. Další podstatnou vlastností je tvarová stabilita. Bez dodatečného 

mechanického zatížení snese pěnový polystyren krátkodobé teploty do 100 °C. Důležitou 

vlastností EPS je také jeho pružná a trvalá deformace při zatížení tlakem a pevnost v ohybu, 

která je důležitá pro manipulaci a zpracování desek EPS a dále pevnost v tahu kolmo k rovině 

desky, která je velmi důležitá při použití EPS ve fasádních zateplovacích systémech. Desky 

z EPS mají ve srovnání s jinými izolačními materiály díky své buněčné struktuře značnou 

tuhost.  

 

Obr. 29: Skladba stropní konstrukce (vlastní zdroj) 

  d [m] 
λ 
[W/mK] 

R 
[m2K/W] 

betonová mazanina 0,050 1,300 0,038 

separační fólie 0,001 0,038 0,026 

tepelná izolace Isover EPS 100 0,100 0,037 2,703 

keramická stropní konstrukce 0,250 0,820 0,305 

RT     3,072 

Rsi 0,17 
  Rse 0,17 
  UN20 požadované 0,75 
  UN20 doporučené 0,50 
  Ukce 0,33 Ukce ≤ UN20 → vyhoví 

Tabulka 4: Výpočet součinitele prostupu tepla stropní konstrukcí (vlastní zdroj) 
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10.1.4 Zateplení fasády 

Zateplení obvodového pláště je navrženo ve třech variantách opět v  systému ISOVER.  

 

Obr. 30: Skladba obvodového pláště (vlastní zdroj) 

VARIANTA 1  :  

V  první variantě skladby obvodového pláště je navržen tepelný izolant s  expandovaného 

polystyrenu ISOVER EPS 100F.  

Tepelné izolanty typu EPS F jsou určeny přímo na zateplení fasád, jelikož se jedná 

o izolanty s vyšší pevností a tepelnou účinností. 

  d [m] 
λ 
[W/mK] 

R 
[m2K/W] 

silikátová omítka 0,002 0,700 0,003 

skelná tkanina 0,001 0,210 0,005 

stěrka  0,004 0,800 0,005 

tepelná izolace Isover EPS 100F 0,100 0,037 2,703 

lepící tmel 0,004 0,830 0,005 

keramické tvárnice 0,440 0,200 2,200 

omítka VPC 0,005 0,450 0,011 

RT     4,931 

Rsi 0,13 
  Rse 0,04 
  UN20 požadované 0,30 
  UN20 doporučené 0,20 
  Ukce1 0,20 Ukce ≤ UN20 → vyhoví 

Tabulka 5: Výpočet součinitele prostupu tepla obvodovou stěnou – varianta 1(vlastní zdroj) 
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VARIANTA 2  : 

V  druhé variantě skladby obvodového pláště je navržena tepelná izolace z  čedičové 

vlnyIsover TF PROFI 

Je to druh minerální izolace, která se vyrábí rozvlákňováním roztavené směsi (čedič, 

siderit, vápenec, dolomit, recyklované sklo a koks) a následným přidáním pojiva a dalších 

přísad dle požadavků na výsledný  produkt. Poté je polotovar vytvrzen a zpracován 

do formátu desky, rohože nebo volné vaty. Tyto produkty mohou být dále upravovány 

polepováním AL folií nebo textilií. Mezi výhody čedičové vaty patří vynikající tepelně-

izolační vlastnosti, výborné akustické vlastnosti - tlumí hluk, pohlcují zvuky a přispívají ke 

zdravému bydlení, nehořlavost - zajišťují maximální požární bezpečnost, prodyšnost - 

přírodní původ kamenné vlny umožní stavbám "dýchat", tvarová a rozměrová stálost a 

hydrofobizace. 

  d [m] 
λ 
[W/mK] 

R 
[m2K/W] 

silikátová omítka 0,002 0,700 0,003 

skelná tkanina 0,001 0,210 0,005 

stěrka  0,004 0,800 0,005 

tepelná izolace Isover TF čedičová vlna 0,100 0,038 2,632 

lepící tmel 0,004 0,830 0,005 

keramické tvárnice 0,440 0,200 2,200 

omítka VPC 0,005 0,450 0,011 

RT     4,860 

Rsi 0,13 
  Rse 0,04 
  UN20 požadované 0,30 
  UN20 doporučené 0,20 
  Ukce2 0,20 Ukce ≤ UN20 → vyhoví 

Tabulka 6: Výpočet součinitele prostupu tepla obvodovou stěnou – varianta 2 (vlastní zdroj) 

VARIANTA 3  : 

Ve třetí variantě je navržena tepelná izolace s  desek ISOVER TWINNER. Materiálové 

složení těchto desek tvoří kombinace expandovaného polystyrenu a  minerální vlny.  

Mezi přednosti těchto izolačních desek patří především vynikající požární vlastnosti, 

vysoká požární bezpečnost zateplení i v průběhu realizace, výborná tepelná izolace, 

jednoduchá zpracovatelnost při minimální hmotnosti a dokonalá ochrana šedého EPS 

proti slunci. 
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  d [m] 
λ 
[W/mK] 

R 
[m2K/W] 

silikátová omítka 0,002 0,700 0,003 

skelná tkanina 0,001 0,210 0,005 

stěrka  0,004 0,800 0,005 

tepelná izolace Isover TWINNER 0,120 0,032 3,750 

lepící tmel 0,004 0,830 0,005 

keramické tvárnice 0,440 0,200 2,200 

omítka VPC 0,005 0,450 0,011 

RT     5,979 

Rsi 0,13 
  Rse 0,04 
  UN20 požadované 0,30 
  UN20 doporučené 0,20 
  Ukce3 0,17 Ukce ≤ UN20 → vyhoví 

Tabulka 7:Výpočet součinitele prostupu tepla obvodovou stěnou – varianta 3 (vlastní zdroj) 

10.2 VÝPOČET CELKOVÝCH NÁKLADŮ NA PROVEDENÍ 

ZATEPLENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT 

Byly vypočítány tři varianty nákladů na zateplení objektu v  programu BILDpowerS. 

Zateplení soklu, stropu a  střechy bylo navrženo ve všech variantách stejné.  

Zateplení soklu je navrženo extrudovaným polystyrenem, zateplení střechy je navrženo ze 

skelné vaty. Zateplení podlah je navrženo z expandovaného polystyrenu. 

Zateplení obvodových zdí jsem navrhla ve variantě s použitím expandovaného 

polystyrenu, minerální vlny a poslední variantou je kombinace expandovaného polystyrenu a 

minerální vlny. 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 001 Hasičská zbrojnice Hrubá Vrbka 

Objekt:   001 zateplení objektu 

Rozpočet: 001 stavební úpravy - varianta 1 

Objednatel: 
    

IČO: 
   

  
     

DIČ: 
   

                  

Zhotovitel:   IČO: 
   

  
  

DIČ: 
   

            

Vypracoval:               

Rozpis ceny   Dodávka Montáž Celkem 

HSV   
  

297 759,00 421 510,01 719 269,01 

PSV   
  

553 584,24 134 853,82 688 438,06 

MON   
  

0,00 0,00 0,00 

Vedlejší náklady 
  

0,00 0,00 0,00 

Ostatní náklady 
  

0,00 0,00 0,00 

Celkem   
  

851 343,24 556 363,83 1 407 707,07 

Rekapitulace daní 
            

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH  
  

15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 1 407 707,07 CZK 

Základní DPH  
  

21 % 295 618,00 CZK 

Zaokrouhlení 
   

-0,07 CZK 

Cena celkem s DPH 
    

1 703 325,00 CZK 

  
       

  

  v     dne   23.05.2018   
  

  
       

  
  

 
    

 
        

  
 

Za zhotovitele 
  

Za objednatele 
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         Rekapitulace dílů 
      

         
Číslo Název     Typ dílu Dodávka Montáž Celkem % 

1 Zemní práce HSV 0,00 16 971,84 16 971,84 1 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 250 692,88 296 372,72 547 065,60 39 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 47 066,12 61 129,72 108 195,84 8 

99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00 47 035,73 47 035,73 3 

711 Izolace proti vodě PSV 9 488,45 5 685,67 15 174,12 1 

713 Izolace tepelné PSV 240 768,98 87 343,81 328 112,79 23 

764 Konstrukce klempířské PSV 6 978,52 8 866,20 15 844,72 1 

766 Konstrukce truhlářské PSV 296 348,29 32 958,14 329 306,43 23 

Cena celkem         851 343,24 556 363,83 1 407 707,07 100 

Obr. 31: krycí list rozpočtu – varianta 1 (vlastní zdroj) 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 001 Hasičská zbrojnice Hrubá Vrbka 

Objekt:   001 zateplení objektu 

Rozpočet: 002 stavební úpravy - varianta 2 

Objednatel: 
    

IČO: 
   

  
     

DIČ: 
   

                  

Zhotovitel:   IČO: 
   

  
  

DIČ: 
   

            

Vypracoval:   
          

  

Rozpis ceny   Dodávka Montáž Celkem 

HSV   
  

530 503,78 421 510,01 952 013,79 

PSV   
  

553 584,24 134 853,82 688 438,06 

MON   
  

0,00 0,00 0,00 

Vedlejší náklady 
  

0,00 0,00 0,00 

Ostatní náklady 
  

0,00 0,00 0,00 

Celkem   
  

1 084 088,02 556 363,83 1 640 451,85 

Rekapitulace daní 
            

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH  
  

15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 1 640 451,85 CZK 

Základní DPH  
  

21 % 344 495,00 CZK 

Zaokrouhlení 
   

0,15 CZK 

Cena celkem s DPH 
    

1 984 947,00 CZK 

  
       

  

  
       

  

  v     dne   23.05.2018   
  

  
       

  

  
 

    
 

        

  
 

Za zhotovitele 
  

Za objednatele 
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         Rekapitulace dílů 
      

         
Číslo Název     Typ dílu Dodávka Montáž Celkem % 

1 Zemní práce HSV 0,00 16 971,84 16 971,84 1 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 483 437,66 296 372,72 779 810,38 48 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 47 066,12 61 129,72 108 195,84 7 

99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00 47 035,73 47 035,73 3 

711 Izolace proti vodě PSV 9 488,45 5 685,67 15 174,12 1 

713 Izolace tepelné PSV 240 768,98 87 343,81 328 112,79 20 

764 Konstrukce klempířské PSV 6 978,52 8 866,20 15 844,72 1 

766 Konstrukce truhlářské PSV 296 348,29 32 958,14 329 306,43 20 

Cena celkem         1 084 088,02 556 363,83 1 640 451,85 100 

Obr. 32: krycí list rozpočtu – varianta 2 (vlastní zdroj) 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 001 Hasičská zbrojnice Hrubá Vrbka 

Objekt: 
  

001 zateplení objektu 

Rozpočet: 003 stavební úpravy - varianta 3 

Objednatel: 
    

IČO: 
   

  
     

DIČ: 
   

                  

Zhotovitel:   IČO: 
   

  
  

DIČ: 
   

            

Vypracoval:   
          

  

Rozpis ceny   Dodávka Montáž Celkem 

HSV   
  

410 739,94 421 510,01 832 249,95 

PSV   
  

553 584,24 134 853,82 688 438,06 

MON   
  

0,00 0,00 0,00 

Vedlejší náklady 
  

0,00 0,00 0,00 

Ostatní náklady 
  

0,00 0,00 0,00 

Celkem   
  

964 324,18 556 363,83 1 520 688,01 

Rekapitulace daní 
            

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH  
  

15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 1 520 688,01 CZK 

Základní DPH  
  

21 % 319 344,00 CZK 

Zaokrouhlení 
   

-0,01 CZK 

Cena celkem s DPH 
    

1 840 032,00 CZK 

  
       

  
  

       
  

  v     dne   23.05.2018   
  

  
       

  

  
 

    
 

        

  
 

Za zhotovitele 
  

Za objednatele 
 

  

                  

         

         



51 

         Rekapitulace dílů 
      

         
Číslo Název     Typ dílu Dodávka Montáž Celkem % 

1 Zemní práce HSV 0,00 16 971,84 16 971,84 1 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 363 673,82 296 372,72 660 046,54 43 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 47 066,12 61 129,72 108 195,84 7 

99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00 47 035,73 47 035,73 3 

711 Izolace proti vodě PSV 9 488,45 5 685,67 15 174,12 1 

713 Izolace tepelné PSV 240 768,98 87 343,81 328 112,79 22 

764 Konstrukce klempířské PSV 6 978,52 8 866,20 15 844,72 1 

766 Konstrukce truhlářské PSV 296 348,29 32 958,14 329 306,43 22 

Cena celkem         964 324,18 556 363,83 1 520 688,01 100 

Obr. 33: krycí list rozpočtu – varianta 3 (vlastní zdroj) 

Celkové náklady na provedení zateplení ve variantě 1  (obvodový plášť zateplen tepelným 

izolantem ISOVER EPS 100) činí 1  703 325 Kč včetně DPH. Cenové náklady na zateplení 

ve variantě 2  jsou 1  984 947 Kč při použití tepelné isolace ISOVER TF PROFI. Ve třetí 

variantě byly použity tepelně izolační desky ISOVER TWINNER a  celkové náklady 

na zateplení byly stanoveny na 1  840 032 Kč.  

Z  výše uvedeného je patrné, že nejlevnější varianta zateplení je při použití tepelné 

izolace EPS, naopak nejdražší je použití tepelné izolace ISOVER TF PROFI. V  obou těchto 

variantách bylo navrženo zateplení tloušťky 100 mm. Zateplení deskami ISOVER TWINNER 

se jeví z  hlediska nákladů jako střední varianta i  při použití tepelné izolace tloušťky 120 mm, 

což je více než v  předchozích variantách. Rozdíl v  celkových nákladech mezi jednotlivými 

variantami činí cca 140 000 Kč. 
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11 EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST INVESTICE 

Náklady na vytápění: 877,92 Kč/MWh (informace od investora) 

Roční spotřeba tepla na vytápění: (kalkulačka programu nová zelená úsporám) 

 Před zateplením: 159 737 kWh/rok 

 Po zateplení: 46 710 kWh/rok 

 Rozdíl: 113 026 kWh/rok 

Roční úspora: 113,026 𝑀𝑊ℎ ∗ 877,92 𝐾č/𝑟𝑜𝑘 = 𝟗𝟗 𝟐𝟐𝟕, 𝟕𝟗 𝑲č 

Náklady na zateplení: 

 Varianta 1 : 1  703 325 Kč 

 Varianta 2 : 1  984 947 Kč 

 Varianta 3 : 1  840 032 Kč 

Návratnost investice: 

 Varianta 1 : 1  703 325 𝐾č/99 227,73 𝐾č = 𝟏𝟕, 𝟐  𝒍𝒆𝒕 

 Varianta 2 : 1  984 947 𝐾č/99 227,73 𝐾č = 𝟐𝟎, 𝟎  𝒍𝒆𝒕 

 Varianta 3 : 1  840 032 𝐾č/99 227,73 𝐾č = 𝟏𝟖, 𝟓  𝒍𝒆𝒕 

 

Graf 1: prostá doba návratnosti investice (vlastní zdroj) 
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Graf 2: dosažené úspory za vytápění při předpokládané životnosti 30 let (vlastní zdroj) 

Návratnost investice při použití tepelné izolace ISOVER EPS 100F je 17,2  let. 

Návratnost investice při použití tepelné izolace ISOVER TF PROFI je 20,0  let a návratnost 

investice při použití tepelné izolace ISOVER TWINNER je 18,5 roku. Jelikož roční úspora 

na vytápění je ve všech variantách stejná, dobu návratnosti investice ovlivňují pouze celkové 

náklady na zateplení. Nejkratší doba návratnosti by byla tedy při zvolení první varianty, 

kde celkové náklady na zateplení v porovnání s ostatními dvěma variantami jsou nejnižší. 
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12 OCENĚNÍ STAVBY PŘED A PO ZATEPLENÍ 

12.1 VÝPOČET CENY OBJEKTU PŘED ZATEPLENÍM 

Výpočet ceny hasičské zbrojnice nákladovým způsobem (§12, příloha č. 8 ) 

  

Ocenění podle §12 vyhlášky č. 441/2013Sb., v aktuálním znění 

Budova pro administrativu §12, příloha č. 8   typ F CZ-CC 122 

Základní cena dle typu z přílohyč.8 vyhlášky   ZC 

Kč/

m3 2  807 

Obestavěný prostor objektu   Pmj m3 2  551,68 

Koeficient přepočtu ceny dle druhu konstrukce (příloha č. 10 vyhlášky) K1 - 0,939 

Koeficient přepočtu základní ceny dle velikosti 

průměrné zastavěné plochy podlaží K2=0,92+(6,6/PZP) 

K2 

- 0,944 

Koeficient přepočtu základní ceny dle velikosti 

průměrné výšky podlaží K3=0,3+(2,1/v) 

K3 

- 1,107 

Koeficient polohový (přílohač.20 vyhlášky) K5 - 0,8  

Koeficient změny cen staveb (příloha č. 41 vyhlášky) Ki - 2,173 

Index trhu  (příloha č. 3 vyhlášky) IT - 0,616 

Index polohy (příloha č. 3 vyhlášky) IP - 0,865 

Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu = IT×IP (§10 odst. 2) pp - 0,533 

Koeficient vybavení stavby (příloha č. 21 vyhlášky) K4 - 1,035 

Zákl.cena upravená  bez pp (§13) ZC× K1× K2× K3× K4× K5× 

Ki 

  Kč/

m3 

4 955,84 

Zákl. cena upravená s pp ZC× K1× K2× K3×K4× K5× 

Ki× pp 

ZC

U 

Kč/

m3 

2 641,47 

Rok odhadu       2 018,00 

Rok pořízení       2 018,00 

Stáří   S  roků 1  

Způsob výpočtu opotřebení (lineárně/analyticky)     % - 

Celková předpokládaná životnost   Z  roků 100,00 

Opotřebení stavby   O  % 0  

Výchozí cena stavby bez pp   N Kč 12 645 717,81 

Odpočet na opotřebení stavby (§11)                              0 % O Kč -0  

Cena ke dni odhadu bez koeficientu pp     Kč 12 645 717,81 

Cena ke dni odhadu s koeficientem pp (§10)   CS Kč 6 740 167,59 
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Koeficient přepočtu ceny dle druhu konstrukce K1 (příloha č. 10 vyhlášky) 

číslo položky konstrukce 
koeficient K1 pro 

budovy haly 

1 zděné 0,939 1,075 

2 monolitické betonové tyčové 1,158 1,04 

3 monolitické betonové plošné 1,132 1,132 

4 montované z dílců betonových tyčových 0,993 0,998 

5 montované z dílců betonových plošných 1,037 1,003 

6 montované z prostých buněk 1,241 0,728 

7 kovové 1,032 0,948 

8 dřevěné na bázi dřevní hmoty 1,029 0,936 

 

Koeficient přepočtu základní ceny dle velikosti průměrné zastavěné plochy podlaží K2 

𝐾 2 = 0 , 92 + (6 , 6 /𝑃𝑍𝑃) = 0 , 92 + (6 , 6 /274,71) = 0 , 944 

kde PZP je průměrná zastavěná plocha podlaží 

 

Koeficient přepočtu základní ceny dle velikosti průměrné výšky podlaží K3 

𝐾 3 = 0 , 3 + (2 , 1 /𝑣 ) = 0 , 3 + (2 , 1 /2 , 58) = 1 , 107 

kde v je průměrná výška podlaží 
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Koeficient vybavení stavby K4 (příloha č. 21 vyhlášky) 

Konstrukce a 

vybavení 
provedení stav 

podíl (příloha 

21, tab č. 3) 
% Pod. č. Koef. 

Uprav. 

Podíl 

základy včetně 

zemních prací 
pasy z prostého betonu s izolací S 0,082 100 0,082 1,00 0,082 

svislé konstrukce 
nosné obvodové zdivo a vnitřní 

zdivo z keramických tvárnic 
S 0,174 100 0,174 1,00 0,174 

stropy s rovným podhledem S 0,093 100 0,093 1,00 0,093 

zastřešení mimo 

krytinu 

stanová, dřevěná krovová 

soustava 
S 0,073 100 0,073 1,00 0,073 

krytiny střech keramické tašky S 0,021 100 0,021 1,00 0,021 

klempířské 

konstrukce 
pozinkovaný plech S 0,006 100 0,006 1,00 0,006 

úpravy vnitřních 

povrchů 
dvouvrstvé, malba S 0,069 100 0,069 1,00 0,069 

úpravy vnějších 

povrchů 
silikátová omítka S 0,033 100 0,033 1,00 0,033 

vnitřní obklady 

keramické 
v koupelně, šatně, WC S 0,018 100 0,018 1,00 0,018 

schody ŽB s PVC povlakem S 0,029 100 0,029 1,00 0,029 

dveře 
hladké plné a prosklené dveře 

(dřevěné) 
S 0,031 100 0,031 1,00 0,031 

vrata plastové S -         

okna 
plastová okna s izolačním 

dvojsklem 
S 0,052 100 0,052 1,00 0,052 

povrch podlah PVC povlak, keramická dlažba S 0,032 100 0,032 1,00 0,032 

vytápění kotel na pevná paliva S 0,042 100 0,042 1,00 0,042 

elektroinstalace ano S 0,057 100 0,057 1,00 0,057 

bleskosvod ano S 0,003 100 0,003 1,00 0,003 

vnitřní vodovod teplá a studená S 0,032 100 0,032 1,00 0,032 

vnitřní kanalizace kotel, 2x zásobník teplé vody N 0,031 100 0,031 1,54 0,048 

vnitřní plynovod zemní plyn S 0,002 100 0,002 1,00 0,002 

ohřev teplé vody z kuchyně, koupelny, WC S 0,017 100 0,017 1,00 0,017 

vybavení kuchyní 
trouba, elektrický sporák, 

myčka 
N -         

vnitřní hygienická 

zařízení včetně 

WC 

sprchový kout s vanou, 

umyvadla 
S 0,030 100 0,030 1,00 0,030 

výtahy ne C 0,014 100 0,014 0,00 0,000 

ostatní 
digestoř, odvětrání prostor WC 

a kuchyně, posilovna 
N 0,059 100 0,059 1,54 0,091 

instalační 

prefabrikovaná 

jádra 

ne C -         

celkem 1,000   1,035 
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Koeficient polohový K5 (příloha č. 20 vyhlášky) 

číslo 
položky 

název, resp. skupiny měst a obcí Koeficient K5 

1 Praha, Brno, Ostrava 1,2 až 1,25 

2 
ostatní statutární města a katastrální území lázeňských míst typu A uvedená 
v tabulce č. 2 

1,10 až 1,15 

3 
města, která byla k 31. prosinci 2002 sídly okresních úřadů a katastrální 
území lázeňských míst typu B, C, D, uvedená v tabulce č. 2 

1,05 

4 ostatní města 1,00 

5 ostatní obce s 1001 obyvateli a více 0,90 

6 ostatní obce do 100 obyvatel včetně 0,80 

 

Koeficient změny cen staveb Ki (příloha č. 41 vyhlášky) 

Kód cz-cc Kód SKP Název položky Hodnota Ki 

1 2 3 4 

12 BUDOVY NEBYTOVÉ - BUDOVY A HALY 

121 

Hotely a obdobné budovy 

46.21.19.1 Budovy hotelů 
2,108 

46.21.19.2 Budovy restauračních zařízení 

122 

Budovy administrativní 

46.21.14.3.. 
Budovy pro administrativu (peněžní ústavy, 
veřejná správa, pošta...) 

2,173 

123 

Budovy pro obchod 

46.21.14.2..  
46.21.14.3.. 

Budovy pro obchod, prodejny 
2,189 

Budovy pro služby 

124 Budovy pro dopravu a telekomunikace 

1241 
46.21.14.4..  
46.21.64.3 

Budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a 
budovy k nim příslušející 

2,160 

1242 46.21.14.5.. Garáže 2,164 
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Index trhu IT (příloha č. 3 vyhlášky)   

znak kvalitativní pásma  

Pi název znaku číslo popis pásma hodnota 

1 
situace na dílčím (segmentu) trhu s 
nemovitými věcmi 

II. nabídka odpovídá poptávce 0,00 

2 vlastnické vztahy V. 
nezastavěný pozemek nebo pozemek, 
jehož součástí je stavba  

0,00 

3 
změny v okolí s vlivem na prodejnost 
nem. Věci 

II. bez vlivu nebo stabilizovaná území 0,00 

4 
vliv právních vztahů na prodejnost (např. 
prodej podílů, pronájem, právo stavby) 

II. bez vlivu 0,00 

5 
ostatní neuvedené (např. nový investiční 
záměr, energetická úspornost, vysoká 
ekonomická návratnost) 

II. bez dalších vlivů 0,00 

6 povodňové riziko IV. 
zóna se zanedbatelným nebezpečím 
výskytu záplav 

1,00 

7 význam obce IV. ostatní obce 0,90 

8 poloha obce VII. v ostatních případech 0,80 

9 občanská vybavenost obce III. 
minimální vybavenost (obchod nebo 
služby – základní sortiment) nebo 
žádná 

0,90 

Index trhu:   

 

Index polohy IP (příloha č. 3  

vyhlášky)       

Znak Kvalitativní pásma 

Pi 

  

Název znaku 

  

číslo 

  

Popis pásma 

  

Druh a účel stavby 

na pozemku 

Budovy pro obchod a 

administrativu 

a b c d i 

1 Druh a účel stavby I. 

Druh hlavní stavby v  jednotném 

funkčním celku 0,65 

2 

Převažující zástavba v  okolí 

pozemku a  životní prostředí I. Rezidenční zástavba 0,08 

3 Poloha pozemku v obci I. Střed obce - centrum obce 0,10 

4 

Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které jsou v  obci I. 

Pozemek lze napojit na všechny sítě v  

obci nebo obec bez sítí 0,00 

5 

Občanská vybavenost v  okolí 

pozemku II. 

V  okolí nemovité věci je částečně 

dostupná občanská vybavenost obce -0,01 

6 Dopravní dostupnost k  pozemku VII. 

Příjezd po zpevněné komunikaci, s  

možností parkování na pozemku 0,10 

7 Osobní hromadná doprava III. 

Zastávka do 200 m  včetně MHD - dobrá 

dostupnost centra obce 0 až 0 ,02 

8 

Pozemku nebo stavby z  hlediska 

komerční využitelnosti III. 

Výhodná - možnost komerčního využití 

pozemku nebo stavby 0 ,05 

9 Obyvatelstvo II. Bezproblémové okolí 0,00 

10 Nezaměstnanost II. Průměrná nezaměstnanost 0 ,00 

11 Vlivy ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0 ,00 

Index polohy:  

https://www.zakonyprolidi.cz/disk/cs/file/2013/2013c173z0441_2017c164z0457p003v001.png
https://www.zakonyprolidi.cz/disk/cs/file/2013/2013c173z0441_2015c146z0345p003v003.png
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12.2 VÝPOČET CENY OBJEKTU PO ZATEPLENÍ 

Výpočet ceny hasičské zbrojnice nákladovým způsobem (§12, příloha č. 8) 

  

Ocenění podle §12 vyhlášky č. 441/2013Sb., v aktuálním znění 

Budova pro administrativu §12, příloha č. 8   typ F CZ-CC 122 

Základní cena dle typu z přílohyč.8 vyhlášky   ZC Kč/m3 2  807 

Obestavěný prostor objektu   Pmj m3 2  551,68 

Koeficient přepočtu ceny dle druhu konstrukce (příloha č. 10 vyhlášky) K1 - 0,939 

Koeficient přepočtu základní ceny dle velikosti 

průměrné zastavěné plochy podlaží K2=0,92+(6,6/PZP) 

K2 

- 0,944 

Koeficient přepočtu základní ceny dle velikosti 

průměrné výšky podlaží K3=0,3+(2,1/v) 

K3 

- 1,107 

Koeficient polohový (přílohač.20 vyhlášky) K5 - 0,8  

Koeficient změny cen staveb (příloha č. 41 vyhlášky) Ki - 2,173 

Index trhu  (příloha č. 3 vyhlášky) IT - 0,616 

Index polohy (příloha č. 3 vyhlášky) IP - 0,865 

Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu = IT×IP (§10 odst. 2) pp - 0,533 

Koeficient vybavení stavby (příloha č. 21 vyhlášky) K4 - 1,200 

Zákl.cena upravená  bez pp (§13) ZC× K1× K2× K3× K4× K5× 

Ki 

  Kč/m3 5 745,91 

Zákl. cena upravená s pp ZC× K1× K2× K3×K4× K5× 

Ki× pp 

ZCU Kč/m3 3 062,57 

Rok odhadu       2 018,00 

Rok pořízení       2 018,00 

Stáří   S  roků 1  

Způsob výpočtu opotřebení (lineárně/analyticky)     % - 

Celková předpokládaná životnost   Z  roků 100,00 

Opotřebení stavby   O  % 0  

Výchozí cena stavby bez pp   N Kč 14 661 723,63 

Odpočet na opotřebení stavby (§11)                              0 % O Kč -0  

Cena ke dni odhadu bez koeficientu pp     Kč 14 661 723,63 

Cena ke dni odhadu s koeficientem pp (§10)   CS Kč 7 814 698,69 
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Koeficient vybavení stavby K4 (příloha č. 21 vyhlášky) 

Konstrukce a 

vybavení 
provedení stav 

podíl 

(příloha 21, 

tab č. 3) 

% Pod. č. Koef. 
Uprav. 

Podíl 

základy včetně 

zemních prací pasy z prostého betonu s izolací S 0,082 100 0,082 1,00 0,082 

svislé 

konstrukce 

nosné obvodové zdivo a vnitřní 

zdivo z keramických tvárnic včetně 

zateplení N 0,174 100 0,174 1,54 0,268 

stropy 
Stropy s rovným odhledem S 0,093 35 0,033 1,00 0,033 

s rovným podhledem včetně 

zateplení N 0,093 65 0,060 1,54 0,092 

zastřešení mimo 

krytinu 

stanová, dřevěná krovová soustava 

včetně zateplení N 0,073 100 0,073 1,54 0,112 

krytiny střech keramické tašky S 0,021 100 0,021 1,00 0,021 

klempířské 

konstrukce pozinkovaný plech S 0,006 100 0,006 1,00 0,006 

úpravy vnitřních 

povrchů dvouvrstvé, malba S 0,069 100 0,069 1,00 0,069 

úpravy vnějších 

povrchů silikátová omítka S 0,033 100 0,033 1,00 0,033 

vnitřní obklady 

keramické v koupelně, šatně, WC S 0,018 100 0,018 1,00 0,018 

schody ŽB s PVC povlakem S 0,029 100 0,029 1,00 0,029 

dveře 

hladké plné a prosklené dveře 

(dřevěné) S 0,031 100 0,031 1,00 0,031 

vrata plastové S -         

okna plastová okna s izolačním dvojsklem S 0,052 100 0,052 1,00 0,052 

povrch podlah PVC povlak, keramická dlažba S 0,032 100 0,032 1,00 0,032 

vytápění kotel na pevná paliva S 0,042 100 0,042 1,00 0,042 

elektroinstalace ano S 0,057 100 0,057 1,00 0,057 

bleskosvod ano S 0,003 100 0,003 1,00 0,003 

vnitřní vodovod teplá a studená S 0,032 100 0,032 1,00 0,032 

vnitřní 

kanalizace kotel, 2x zásobnník telé vody N 0,031 100 0,031 1,54 0,048 

vnitřní plynovod zemní plyn S 0,002 100 0,002 1,00 0,002 

ohřev teplé vody z kuchyě, koupelny, WC S 0,017 100 0,017 1,00 0,017 

vybavení 

kuchyní trouba, elektrický sporák, myčka N -         

vnitřní 

hygienická 

zařízeí včetně 

WC sprchový kout s vanou, umyvadla S 0,030 100 0,030 1,00 0,030 

výtahy ne C 0,014 100 0,014 0,00 0,000 

ostatní 

digestoř, odvětrání prostor WC a 

kuchyně, posilovna N 0,059 100 0,059 1,54 0,091 

instalační 

prefabrikovaná 

jádra ne C -         

celkem 1,000   1,200 
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 S  přihlédnutím k  lokalitě, velikosti a  typu objektu byla cena nezatepleného objektu 

stanovena na 6 740 167,59 Kč. Cena zatepleného objektu činí 7 814 698,69 Kč. Rozdíl 

mezi hodnotou zatepleného a  nezatepleného objektu je 1 074 531,10 Kč. 

Náklady na zateplení objektu expandovaným polystyrenem činí 1  703 325 Kč, 

náklady na zateplení čedičovou minerální vlnou činí 1  984 947 Kč a  náklady na zateplení 

kombinací izolace z  expandovaného polystyrenu a  minerální vlhy činí 1  840 032 Kč.  

Z  výše uvedeného je patrné, že rozdíl mezi hodnotou stavby před a  po zateplení 

nepřevýší náklady na zateplení ani jedné z uvedených variant zateplovacího systému. 

Z  tohoto pohledu se tedy investice do zateplení jeví jako neefektivní. 

13 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce řeší návrh zateplení hasičské zbrojnice v  Hrubé Vrbce ve více 

variantách. Dále jsem měla za úkol na základě těchto variant spočítat náklady na realizaci 

navržených variant a  na základě roční spotřeby energie za vytápění spočítat ekonomickou 

efektivnost investice. Dalším krokem bylo ocenění nemovitosti nákladovým způsobem před a  

po zateplení.  

V  teoretické části jsem se věnovala energetické náročnosti budov včetně základních 

pojmů a  legislativy. Je zde zobrazen také průkaz energetické náročnosti budov, 

který zatřiďuje budovu do jednotlivých kategorií z  hlediska energetické náročnosti. Poté jsem 

zde uvedla rozdělení budov dle energetické náročnosti včetně postupu, jak lze určité 

nízkoenergetické varianty docílit. V  teoretické části nechybí ani statické požadavky 

na zateplení, které se týkají zejména bezpečnosti a  odolnosti stavby. Zabezpečení 

mechanické odolnosti a  stability konstrukce se prokazuje posouzením mechanických 

statických vlastností konstrukce, který tvoří podklad pod zateplovací systém, a  také 

posouzením bezpečnosti vlastního zateplovacího sytému. Proto jsem zde uvedla stručný 

postup při posouzení nosné způsobilosti konstrukce. Při posouzení nosné způsobilosti je 

důležitá také bezpečnost zateplovacího systému a  konstrukční opatření, které se týká 

především vhodného rozmístění dilatačních spár. Uvedla jsem zde i  rozdělení budov podle 

požární výšky včetně požárních požadavků na zateplení. Nebyly opomenuty ani druhy 

tepelných izolací, které dnes už patří mezi základní stavební materiály a  každý materiál má 

své typické tepelně izolační vlastnosti. Dále jsem zde uvedla i  přehlednou tabulku, 

která rozděluje jednotlivé materiály podle skupiny, materiálu, objemové hmotnosti a  tepelné 
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vodivosti a  výplně otvorů a  materiály, které byly při výplni použity. Nejstarším materiálem, 

používaným jako výplně otvorů, je dřevo, v  současné době je často požívaným materiálem 

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

Jsou zde upřesněny také jednotlivé typy výplní a  postupy práce s  jednotlivými materiály. 

V úvodu praktické části jsem popsala řešený objekt hasičské zbrojnice včetně lokality 

a materiálového a konstrukčního řešení.  

Dále jsem zde uvedla konkrétní materiály, včetně popisu jejich vlastností a použití, 

ze kterých jsem navrhla zateplení objektu. Veškeré zateplení jsem navrhla v systému 

ISOVER. Na zateplení střechy jsem použila tepelnou izolaci ze skelné vaty ISOVER EVO 

vkládanou mezi krokve v tloušťce 180 mm a pod krokve v tloušťce 100 mm. Tepelná 

vodivost tohoto materiálu uvedená výrobcem je 0,035 W/mK. Stropy, které oddělují vytápěné 

prostory od nevytápěných, jsem navrhla zateplit z expandovaného polystyrenu ISOVER EPS 

100 v tloušťce 100 mm. Dle výrobce je tepelná vodivost tohoto materiálu 0,037 W/mK. 

Zateplení soklu jsem navrhla provést z extrudovaného polystyrenu ISOVER XPS 120 

v tloušťce 120 mm.  díky své vysoké pevnosti v tlaku je tento materiál přímo určený 

pro zateplení základů a spodní stavby. Důležitou vlastností je nenasákavost, odolnost vůči 

zemině, plísním, hmyzu a hlodavcům. Zateplení obvodového pláště jsem navrhla ve třech 

variantách. V první variantě jsem navrhla zateplení klasickým expandovaným polystyrenem 

ISOER EPS 100F v tloušťce 100 mm. Dle výrobce je tepelná vodivost tohoto materiálu 0,037 

W/mK. Druhou variantou je zateplení čedičovou minerální vlnou ISOVER TF PROFI opět 

v tloušťce 100 mm. Tepelná vodivost tohoto materiálu uvedená výrobcem je 0,038 W/mK. 

Třetí variantou je zateplení z desek ISOVER TWINNER v tloušťce 120 mm. Tyto desky jsou 

kombinací tepelně izolačních materiálů z expandovaného polystyrenu a minerální vlny. 

U tohoto  materiálu výrobce deklaruje tepelnou vodivost 0,032 W/mK. Z výše uvedeného 

vyplývá, že tepelná vodivost materiálu, který kombinuje expandovaný polystyren a minerální 

vlnu je výrazně lepší než tepelná vodivost těchto materiálů požitých samostatně. 

Po návrhu zateplení jsem zpracovala položkové rozpočty, ve kterých jsou vyčísleny 

celkové náklady na zateplení včetně ceny za výplně otvorů, které splňují současné normové 

požadavky na prostup tepla. Náklady na zateplení střechy, podlah a stropu jsou ve všech 

variantách stejné, výslednou cenu za zateplení ovlivňují tedy jen náklady na zateplení 

obvodového pláště budovy. Celkové náklady na provedení zateplení při použití tepelně 

izolačních desek z expandovaného polystyrenu činí 1 703 325 Kč s DPH, což se jeví jako 

nejlevnější varianta. Naopak nejdražší variantou je zateplení čedičovou minerální vlnou, kde 
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výše celkových nákladů je 1 984 947 Kč s DPH. Zateplení deskami, které kombinují 

expandovaný polystyren a minerální vlnu se jeví z hlediska nákladů jako střední varianta, 

celkové náklady na tuto variantu zateplení činí 1 840 032 Kč s DPH. Rozdíl v  celkových 

nákladech mezi jednotlivými variantami činí cca 140 000 Kč. 

Dalo by se předpokládat, že materiál s nejnižší tepelnou vodivostí bude nejdražší. 

Nejdražší se ovšem jeví použití minerální vlny, která má téměř totožnou tepelnou vodivost 

jako expandovaný polystyren. Cenu tepelné izolace ale neurčují pouze její tepelně izolační 

vlastnosti, ale i její ostatní technické vlastnosti a náročnost výroby a náklady na výrobu. 

V dalším kroku jsem spočítala dobu návratnosti investice.  Návratnost investice jsem 

spočítala z rozdílu ročních nákladů na vytápění před a po zateplení objektu dělených. Dobu 

návratnosti jsem pak určila z celkových nákladů na zateplení dělených roční úsporou 

na vytápění. Roční úspora na vytápění činí 99 227,79 Kč. Při této roční úspoře je doba 

návratnosti při použití první varianty zateplení 17,2 let. Při použití druhé varianty je doba 

návratnosti rovných 20 let a při použití třetí varianty  je doba návratnosti 18,5 let. Obvyklá 

doba životnosti použitých izolačních materiálů se pohybuje od 30 do 60 let. Je tedy patrné, 

že z ekonomického hlediska se vyplatí všechny varianty. Prostá doba návratnosti byla 

vypočítaná za předpokladu, že cena plynu a elektřiny bude konstantní. Lze však předpokládat, 

že ceny energií budou růst. Za tohoto předpokladu by finanční úspora byla vyšší a doba 

návratnosti investice do zateplení by byla kratší. 

Při uvažované spodní hranici životnosti 30 let, kdy může začít tepelný izolant ztrácet 

své tepelně izolační vlastnosti, činí celkový zisk u první varianty 1 270 115,70 Kč. U druhé 

varianty je zisk 992 277,90 Kč a u třetí varianty je zisk 1 141 119,60 Kč. Z tohoto pohledu 

se jeví jako nejvýhodnější první varianta, tedy zateplení tepelnou izolací ISOVER EPS 100F. 

Nakonec jsem ocenila nemovitost před a po provedení zateplení. Ocenění nemovitosti 

jsem provedla nákladovým způsobem. Do zhodnocení nemovitosti jsem zahrnula veškeré 

navrhované zateplení, tedy zateplení střechy, obvodových zdí a části stropní konstrukce 

v 1NP a zateplení celé stropní konstrukce ve 2NP. S  přihlédnutím k  lokalitě, velikosti a  typu 

objektu byla cena nezatepleného objektu stanovena na 6 740 167,59 Kč. Cena zatepleného 

objektu činí 7 814 698,69 Kč. Rozdíl mezi hodnotou zatepleného a  nezatepleného objektu je 

1 074 531,10 Kč. Je tedy patrné, že rozdíl mezi hodnotou stavby před a  po zateplení 

nepřevýší náklady na zateplení žádné z uvedených variant zateplovacího systému. Z tohoto 

pohledu se tedy investice do zateplení jeví jako neefektivní. 
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Závěrem lze tedy konstatovat, že uvedené varianty zateplení hasičské zbrojnice jsou 

efektivní z hlediska úspory nákladů na vytápění a v dlouhodobém výhledu i z hlediska 

ekonomické návratnosti investice a lze je tedy doporučit. Ovšem z pohledu hodnoty stavby se 

zateplení  jako efektivní nejeví, jelikož náklady na zateplení ani jedné z navržených variant 

nepřevýší rozdíl mezi hodnotou zatepleného a nezatepleného objektu. Z pohledu celkových 

nákladů na zateplení a ekonomické efektivnosti investice se jako nejvýhodnější varianta jeví 

použití tepelné izolace ISOVER EPS 100F. Z pohledu tepelně technických vlastností se jeví 

jako nejvýhodnější použití tepelné izolace ISOVER TWINNER. 
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