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Abstrakt (vzor) 

Diplomová práce se zabývá vlivem zateplení rodinného domu na náklady spojené 

s vytápěním. Nejprve je věnována část energetické náročnosti budovy, dále jednotlivým 

způsobům zateplení a druhům tepelných izolací.  

V rámci posouzení ekonomické návratnosti je navrženo pět variant úsporných 

opatření. Práce obsahuje výpočty tepelných ztrát stávajícího stavu i nově navržených variant 

a následné posouzení úspory energie. Na závěr je v práci zhodnocena doba návratnosti 

jednotlivých variant a vliv provedení zateplení na cenu rodinného domu.   

Abstract 

This master´s thesis deals with insulation of the house and it's costs. First part 

describes the energy performance of building, different methods of thermal insulation 

and types of thermal isolation. 

This thesis evaluates the influence of thermal insulation of residential building design 

for expenses associated with operating the property. This thesis uncludes thermal technical 

assessment of the condition of the house and then heat the assessment of the options for 

the thermal insulation on its economic return. In conclusion, the assessment of individual 

variants insulation is calculated as a simple payback period and the effect on price of this 

house. 

 

Klíčová slova 

Rodinný dům, úspora energie, zateplovací systém, návratnost investice, energetická 

náročnost, součinitel prostupu tepla. 

Keywords 

Detached house, energy saving, thermal insulation system, return on investment, 

energy consuption, the heat transfer coefficient. 
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1  ÚVOD  

Úspora energie, v dnešní době často skloňované sousloví. Tímto „problémem“ 

se majitelé nemovitostí musí zabývat v mnoha etapách životnosti stavby. Řešení jsou většinou 

zaměřená na zlepšení tepelné izolace a zefektivnění způsobu vytápění. Zde nastává velký 

rozdíl mezi návrhem řešení u novostavby a rekonstruované stavby. 

Úsporu energií u novostaveb můžeme řešit již ve fázi projektu a to například uceleným 

tvarem stavby bez výstupků, správným uspořádáním místností a jejich orientací ke světovým 

stranám, či samotným materiálovým provedením stavby. V dnešní době existuje nespočet 

výrobků, jejichž tepelně izolační vlastnosti jsou podpořeny například vloženou minerální 

vatou. V případě, že se rozhodneme pro klasický materiál bez vložené tepelné izolace, 

bychom se následně měli zabývat otázkou kvalitního dodatečného zateplení. Důležitý 

pro celkový tepelně technický stav budovy je též výběr systému vytápění. 

Větší problém nastává u dodatečného zateplení stávajících staveb, kde je nutné 

stanovit celkovou koncepci. Nejefektivnější je samozřejmě kompletní zateplení 

a rekonstrukce objektu (výměna oken, zateplení obvodového pláště, zateplení sklepa, 

zateplení stropu či střechy, výměna tepelných zdrojů a jejich správné umístění a další). 

Pokud nám ovšem naše finanční prostředky nedovolí celkovou obnovu, musíme pečlivě 

zvážit, které konkrétní kroky povedou k nejefektivnější úspoře energie. Obecné doporučení 

je začít výměnou oken, zateplením obvodového pláště a následně rekonstrukcí topného 

systému. Vzhledem k rozmanitosti stavebně-fyzikálních podmínek konstrukce stavby to však 

nemusí vždy vést k uspokojivému výsledku. Například pokud bychom chtěli provést izolaci 

obvodových stěn i přes přijatelné stávající izolačními vlastnosti zdiva, bude lepší soustředit 

pozornost spíše k jiným stavebním dílům.  
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Na grafu č. 1.1 můžeme vidět přibližné úniky tepla u rodinných domů postavených 

před 30 lety. 

 

Graf č. 1.1 - Přibližné tepelné ztráty u staveb postavených před 30 lety1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

1 VALMONT KUČERA www.zatepleni-objektu.cz [online], 2014 [cit. 2014-12-6]. Dostupné z: 

< http://zatepleni-objektu.cz/prijem-zadosti-byl-znovu-prodlouzen-co-udela-nova-vlada>. 
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V tabulce č. 1.1 jsou uvedena jednotlivá opatření, která můžeme použít jak pro nové, 

tak rekonstruované objekty s popisem jejich vlivu na úspory energie. Je nutné si ale též 

uvědomit, že izolační opatření nevedou pouze ke snížení tepelné energie v chladném období, 

ale slouží nám i k eliminaci vysokých pokojových teplot v období letním. Důsledkem 

pak může být přehřívání místností či finanční náklady vydané na klimatizační zařízení. 

 Tab. č. 1.1 - Vyšší energetická účinnost u novostaveb a rekonstrukce 2 

Opatření Vliv na úspory energie 
Stavební objekty 
Kompaktní konstrukce budovy s menší 
plochou vnějšího povrchu   

snížení tepelných ztrát do vnějšího prostředí 

Orientace 
Směr větru 
Akumulační kapacita (hmotnost) 
Velká okna orientovaná na jih 

pasivní tepelné zisky ze slunce, akumulace 
tepla okny 

Ochrana proti úniku tepla 
Tepelná izolace menší tepelné ztráty střechou a stěnami, nižší 

náklady na vytápění 
Zamezení tepelných mostů nižší ztráty tepla 
Okna s tepelně-ochranným zasklením nižší ztráty tepla 
Domovní instalace 
Efektivní systém vytápění vyšší účinnost, nižší náklady na teplo 
Využití obnovitelných zdrojů energie, např. 
solárních systémů 

teplá voda a podpora vytápění, menší 
provozní nároky na topný systém, nižší 
náklady na vytápění 

Systém větrání s rekuperací tepla při výměně vzduchu se zpětně získává teplo z 
odpadního vzduchu 

Čistírna splašků, odpadních vod rekuperace tepla při odvádění splašků 

V případě, že je rekonstruováno více než 25 % obálky budovy, předepisuje nám 

vyhláška č. 78/2013 Sb. dvě možnosti: 

• buď musí rekonstruované stavební konstrukce splnit normovou hodnotu součinitele 

prostupu tepla U, uvedenou v tabulce níže, 

• nebo musí celá budova splnit požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla 

obálkou Uem,N,20. 

 

_____________________________________________________________________ 

2 STEMPEL, Ulrich E. Zateplení a rekonstrukce rodinného domu. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 157 s. ISBN 978-

80-247-4808-5. s. 12. 
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 Tab. č. 1.2 – Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu 3 

Součinitel prostupu tepla [W/(m2K] Popis konstrukce 

Požadované hodnoty 
UN,20 

Doporučené hodnoty 
Urec,20 

Stěna vnější 0,3 Těžká: 0,25 
lehká: 0,2 

Střecha strmá se sklonem  
nad 45o 

0,3 0,2 

Střecha plochá a šikmá se 
sklonem do 45o včetně 

0,24 0,16 

Strop nad nevytápěnou půdou 
(se střechou bez tepelné 
izolace) 

0,3 0,2 

Podlaha a stěna vytápěného 
prostoru přilehlá k zemině 

0,45 0,3 

Stěna mezi sousedními 
budovami 

1,05 0,7 

Výplň otvoru ve vnější stěně 
a strmé střeše, z vytápěného 
prostoru do venkovního 
prostředí, kromě dveří 

1,52 1,2 

Šikmá výplň otvoru se 
sklonem do 45o ,z vytápěného 
prostoru do venkovního 
prostředí 

1,47 1,1 

Dveřní výplň otvoru z 
vytápěného prostoru do 
venkovního prostředí (včetně 
rámu) 

1,7 1,2 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

3 ČSN 73 0540-02:2011 
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V rámci své diplomové práce se budu snažit v teoretické části popsat možné způsoby 

renovace rodinných domů za účelem snížení výdajů na vytápění a zlepšení tepelné pohody 

jednotlivých místností a to s důrazem na zateplení obvodového pláště budovy. Cílem 

teoretické části bude uvést čtenáře do základní problematiky řešení tepelně technických 

požadavků na stavbu, nastínit nejčastější řešení a blíže seznámit s používanými materiály a to 

především s materiály použitých při zpracování praktické části diplomové práce. 

V praktické části se zaměřím na zateplení obvodového pláště rodinného domu 

ve Slavicích a na vliv této úpravy na výdaje spojené s provozem této nemovitosti. Při výběru 

izolantu použiji zástupce klasických materiálů, přírodních i netradičních. Následně 

vyhodnotím snížení tepelných ztrát prostupem před a po zateplení obvodového pláště  a určím 

procentuální úsporu na vytápění. Hlavním cílem bude  zhodnocení ekonomické návratnosti 

u všech navržených variant zateplení.  
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2  ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY 

2.1 ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE 

Součinitel tepelné vodivosti 

Součinitel tepelné vodivosti je fyzikální veličina, označována řeckým písmenem 

lambda (λ) s jednotkou W/mK. Za předpokladu, že se teplo šíří pouze v jednom směru 

a to z teplejšího do chladnějšího prostředí udává lambda schopnost materiálu toto teplo vést. 

Čím větší je tedy hodnota lambdy, tím více tepla projde z jednoho prostředí do druhého.  

Z tepelně technického hlediska jsou pro nás výhodné materiály s nízkou hodnotou 

součinitele tepelné vodivosti. 

Tepelný odpor 

Tepelný odpor vyjadřuje míru odporu materiálu proti pronikání tepla. Čím je tepelný 

odpor větší, tím nižší je rychlost pronikání tepla materiálem. Pokud chceme dosáhnout 

dobrých tepelně technických vlastností, volíme materiály s vysokou hodnotou tepelného 

odporu.  Jednotkou tepelného odporu je m2K/W. 

Součinitel prostupu tepla 

Součinitel prostupu tepla označujeme písmenem U a udává nám, kolik tepla unikne 

konstrukcí. Jednotka součinitele prostupu tepla je W/(m2K). Tato veličina je odvozena 

od hodnoty tepelného odporu.  

V normě ČSN 73 0540-2:2011 jsou uvedeny požadavky na součinitele prostupu tepla 

jednotlivých konstrukcí. Norma rozlišuje dvě hodnoty a to požadované, jež musí být splněny, 

a doporučené. 

Obálka budovy 

Obálka budovy je tvořena obalovými konstrukcemi, jež oddělují vytápěný prostor 

od nevytápěného nebo od venkovního prostředí. 

Tepelný most 

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

než v jeho okolí. Zvýšený tok se projevuje chladnějším povrchem konstrukce v interiéru. 
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Nejčastěji se tepelné mosty vyskytují při styku dvou konstrukcí, například základu a stěny, 

stěny a okna či v rohu stěny.4 

Tepelná ztráta 

Tepelná ztráta budovy je závislá na tepelné ztrátě prostupem tepla a na tepelné ztrátě 

větráním. Ve Wattech udává množství tepla, jež konstrukcí uniká.5 

Energetická náročnost budovy 

Hodnocení energetické náročnosti budovy se dnes dotýká každého, kdo vlastní 

nebo provozuje nějakou nemovitost. Setkáme se s ním v různých formách při výstavbě, 

změně dokončené stavby nebo prodeji a pronájmu.    

2.2 PŘEHLED SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY 

Základním určujícím zákonem je předpis č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 

ve znění pozdějších předpisů, jehož nejnovější novelou se stane předpis č. 103/2015 Sb., 

který nabude účinností 1. 7. 2015.  

Mezi nejdůležitější prováděcí předpisy tohoto zákona patří: 6 

• vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí 

energetického auditu, 

• nařízení vlády č. 63/2002 Sb. o pravidlech pro poskytování dotací ze státního 

rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích 

obnovitelných a druhotných zdrojů, 

• vyhláška 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku, 

• vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. 

_____________________________________________________________________ 
4 ŠUBRT, Roman a Michal VOLF. Stavební detaily: tepelné mosty. 2. přeprac. vyd. Praha: Grada,2003. 152 s. 
ISBN 80-247-0610-5. s. 11. 
5 HUDCOVÁ, Lenka. Energetická náročnost budov: základní pojmy a platná legislativa. Praha:EkoWATT, 
2009. 43 s. ISBN 978-80-87333-03-7. s. 6. 
6 Zákony pro lidi www.zakonyprolidi.cz [online], 2015 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z:  
<http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406/souvislosti>. 
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2.3 ZPŮSOBY HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 

2.3.1 Energetický štítek obálky metody (EŠOB) 

Dle technické normy ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky, 

je Energetický štítek obálky budovy definován takto: „Protokol k energetickému štítku obálky  

budovy a energetický štítek obálky budovy jsou přehledné technické dokumenty, 

kterými je možné doložit splnění požadavku na prostup tepla obálkou budovy.“7    

Z této definice vyplývá, že EŠOB nevypovídá o celkové energetické náročnosti 

budovy, ale pouze o vlastnostech obálky, což je souhrn konstrukcí oddělujících interiér 

od venkovního prostředí. Vyjadřuje klasifikační zařazení prostupu tepla obálkou budovy a její 

grafické vyjádření, jak můžeme vidět na obr. č. 2.1. 

_____________________________________________________________________ 

7 ČSN 730540-2:2011  
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       Obr. č. 2.1 - Příklad energetického štítku obálky budovy 8 

Energetický štítek budovy zařazuje stavby do 7 klasifikačních tříd od velmi úsporné 

až po mimořádně nehospodárné a to na základě průměrného součinitele tepla Uem 

porovnaného s požadovaným normovým součinitelem Uem,N. Energetický štítek budovy 

poté může být součástí dokumentace pro stavební povolení nebo může posloužit jako součást 

Průkazu energetické náročnosti budovy.  

_____________________________________________________________________ 

8 ČSN 730540-2:2011 



21 

2.3.2 Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 

Průkaz energetické náročnosti je celkové zhodnocení stavby z hlediska energetické 

náročnosti. Nejedná se tedy jen o posouzení obálky budovy, ale stavby jako celku, 

včetně veškeré spotřebovávané energie a proto je průkaz ve svém zpracování mnohem 

podrobnější. Skládá se z protokolu a grafického zobrazení. Protokol obsahuje informace 

o posuzované stavbě, účel, výpočet a posouzení energetické náročnosti, popřípadě návrhy 

na její snížení a údaje o oprávněné osobě, jež průkaz vypracovala. Výsledky hodnocení jsou 

poté graficky znázorněny v grafickém provedení průkazu, které můžeme vidět na obrázku 

č. 2.2. 

          

     Obr. č. 2.2 - Grafické zobrazení průkazu 9 

_____________________________________________________________________ 

9 Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 
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Energetickou náročnost určují tyto ukazatelé: 10 

• celková primární energie za rok, 

• neobnovitelná primární energie za rok, 

• celková dodaná energie za rok, 

• dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu 

vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok, 

• průměrný součinitel prostupu tepla, 

• součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici, 

• účinnost technických systémů. 

Průkaz energetické náročnosti je potřeba předložit ke stavebnímu povolení či ohlášení 

stavby při výstavbě nové stavby a při větší změně dokončené stavby, tedy pokud se změna 

týká více než 25 % obálky budovy. Průkaz je zapotřebí zpracovat a doložit také při prodeji 

či pronájmu nemovitosti. Naopak jej není třeba u budov s celkovou energeticky vztažnou 

plochou menší než 50 m2, u staveb pro rodinnou rekreaci, u průmyslových a výrobních 

provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ 

za rok a u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské 

účely. Platnost dokumentu je 10 let.11 

2.3.3 Energetický audit (EA) 

Energetický audit je nejkomplexnější posouzení stavby na základě veškerých 

využívaných energií, stavebního řešení konstrukce a technického zařízení budovy.  

Povinnost vyhotovení energetického auditu náleží vlastníkovi, společenství vlastníků 

či stavebníkovi většinou při větší spotřebě energie. Konkrétní hodnoty uvádí vyhláška 

č. 480/2012 Sb. Pro fyzické a právnické osoby je stanoven limit 35 000 Gj za rok a to jako 

_____________________________________________________________________ 

10 Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 

11Portál veřejné správy www.portal.gov.cz [online], 2015 [cit. 2015-4-27]. Dostupné z: 

<https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/101/108/13650.html>. 
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součet všech budov se spotřebou energie vyšší než 700 Gj. Pro organizační složky státu je tato 

povinnost uložena při překročení hodnoty 1 500 Gj v součtu všech budov se spotřebou 

energie vyšší než 700 Gj. Často je energetický audit také součástí žádosti o dotaci či jako 

podklad pro banky při žádosti o úvěr na realizaci energetických opatření. Zpracovávat EA 

může pouze energetický auditor po složení zkoušek a získání osvědčení Ministerstva 

průmyslu a obchodu.12  

Energetický audit se skládá z posouzení obalových stavebních konstrukcí, způsobu 

vytápění objektu, přípravy teplé užitkové vody, spotřeby energie na osvětlení, spotřeby 

energie elektrických spotřebičů a vyhodnocení účinnosti technického zařízení budovy. 

Dále navrhuje opatření pro úsporu energie a to minimálně ve dvou variantách. Na závěr je 

vybrána a odůvodněna varianta nejlepší. 

2.4 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 

Zelená úsporám se zaměřuje na zlepšení stavu životního prostředí a to snížením 

produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů. Dalším z cílů tohoto programu je 

úspora energie v konečné spotřebě, čímž druhotně dochází například ke zvýšení kvality 

bydlení obyvatel či zlepšení vzhledu měst a obcí. Program je financován ze státního rozpočtu 

České republiky. Konkrétně pro majitelé rodinných domů je možné získat dotaci v rozmezí 

30 - 50 % ze způsobilých nákladů.13 

V letošním roce je na dotace Nová zelená úsporám vyčleněna více než jedna 

miliarda korun a mohou o ni žádat majitelé rodinných domů po celé České republice 

a majitelé bytových domů v Praze. Oproti minulým rokům jsou zavedena nová opatření, 

jež by měla přispět k rychlejší výplatě dotací, při splnění všech požadavků je nejkratší možná 

lhůta devět týdnů od podání žádosti, a k jednodušším podmínkám pro získání dotace. 

V minulých letech museli žadatelé pro získání dotace kombinovat více opatření a dosáhnout 

co nejvyšší úspory energie. Letos jsou zavedeny tzv. vstupní podoblasti s měkčími 

technickými parametry, které například dovolují vyměnit pouze staré výplně otvorů. 

 

_____________________________________________________________________ 

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

13Oficiální web programu NUZ www.novazelenausporam.cz [online], 2015 [cit. 2015-4-27], Dostupné z: 

<http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/bytove-domy/1-vyzva-bytove-domy/o-programu-2015/>.  
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Tab. č. 2.1 - Hladiny podpory u rodinných domů 14 

Typ 

konstrukce 

A.0 A.1 A.2 A.3 

Min. úspora 

potřeby tepla na 

vytápění 

 

20 % 

 

40 % 

 

50 % 

 

60 % 

Příklad 

realizace 

dílčí opatření mělká komplex. 

renovace 

komplex. 

renovace 

důkladná kompl. 

renovace 

Obvodová stěna 500 Kč/m2 500 Kč/m2 600 Kč/m2 800 Kč/m2 

Střecha 500 Kč/m2 500 Kč/m2 600 Kč/m2 800 Kč/m2 

Výplně otvorů 2100 Kč/m2 2100 Kč/m2 2750 Kč/m2 3800 Kč/m2 

Podlaha na 

terénu 

700 Kč/m2 700 Kč/m2 900 Kč/m2 1200 Kč/m2 

Ostatní k-ce, 

stropy 

330 Kč/m2 330 Kč/m2 400 Kč/m2 550 Kč/m2 

Další novinkou pro tento rok je zjednodušený výpočet výše dotace. Jak můžeme vidět 

v tabulce č. 2.1., k jednotlivým druhům konstrukcí a způsobu renovace jsou uvedeny 

jednotkové dotace na metr čtvereční. Z tabulky je také patrné, že čím větší je navrhovaná 

změna a tedy čím větší je úspora energie, tím vyšší je i jednotková cena dotace. 

Kromě renovací týkajících se obálky budovy a výměny výplní otvorů, jsou programem 

podporovány i další opatření. Patří k nim instalace systémů větrání se zpětným ziskem tepla, 

instalace solárních systémů, výměna nevyhovujících zdrojů tepla za účinnější a ekologicky 

šetrné. Též je podporována výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou 

náročností.     

A jak a kdy tedy žádat o dotaci? Samotné žádosti by mělo předcházet promyšlené 

rozhodnutí o tom, zda je pro mě dotace ta nejlepší varianta. Nesmíme zapomenout, 

že s každou dotací jsou spojené výdaje na projektovou dokumentaci a energetické hodnocení 

_____________________________________________________________________ 

14 Oficiální web programu NUZ www.novazelenausporam.cz [online], 2015 [cit. 2015-4-27], Dostupné z: 

<http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/bytove-domy/1-vyzva-bytove-domy/o-programu-2015/> 
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objektu (ve vyšší míře než například k dokumentaci ke stavebnímu povolení). Dotace pokryje 

jen určitou část celkových nákladů a navíc je musíme nejdříve zaplatit z vlastních úspor. 

Pokud se přesto rozhodneme o dotaci zažádat, v dalším kroku je nutné nechat vypracovat 

projektovou dokumentaci a energetické hodnocení objektu osobou s příslušnou autorizací 

či oprávněním. Samotnou žádost je nejvýhodnější podat před realizací prací. Je možné o ni 

zažádat i v průběhu či až po dokončení realizace, v tu chvíli ale nemáme jistotu, že práce byly 

provedeny podle podmínek programu, jež je nutné splnit. Žádost se podává elektronicky a to 

prostřednictvím interaktivního formuláře. Doplňující dokumenty v listinné podobě je nutné 

dodat na některou z poboček Státního fondu životního prostředí. Oproti minulým rokům jsou 

některé dokumenty vyžadovány až po realizaci prací, tedy na konci samotného procesu. 

Poté nastává období kontroly formálních náležitostí žádosti a ověření splnění všech 

technických podmínek ze strany pověřených pracovníků. Pokud kontrola proběhne v pořádku, 

je žádost akceptována a od tohoto dne začíná běžet lhůta pro realizaci opatření a to 

od 9 do 24 měsíců. Po skončení prací je nutné na pobočce doložit všechny zbývající potřebné 

dokumenty, kde je kontrolováno, zda byly práce realizovány v souladu s odsouhlasenou 

dokumentací a pokud je vše v pořádku, žadatel na svůj účet obdrží peníze a to nejpozději 

do 6 týdnů od doručení zbývajících dokumentů.  
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3  ZATEPLENÍ STŘECHY 

Střecha budovu chrání před vlivem vnějšího prostředí. Jelikož teplý vzduch stoupá 

směrem vzhůru, může nám tak teplo unikat i těmi nejmenšími trhlinkami střechou ven. 

U podkroví, které není určené jako obytné (můžeme označit jako tzv. studená střecha), 

je zpravidla hospodárnější izolovat pouze nejvyšší strop. Pokud podkroví slouží jako obytný 

prostor, kromě izolace stropu musíme provést i izolaci podkrovního prostoru pod hřebenem. 

Půdní prostory se pro obytné účely začaly využívat až okolo padesátých let 20. století. Do této 

doby se využívaly nejčastěji ke skladování a sušení, proto tyto prostory byly dobře větrané 

a nebyly izolovány. Tento fakt je nutné zohlednit při výběru varianty zateplení střechy. 

V první řadě bychom měli zohlednit stáří a účelnost podkrovního prostoru a na základě toho 

se rozhodnout, zda postačí střechu zateplit či ji nahradit střechou novou. Při tomto 

rozhodování bychom se měli zaměřit na stav krovu a střechy, zejména na: 15 

• nosnou konstrukci (poškození krovu dřevokaznými houbami, škůdci, vlhkostí, poloha 

a výška vaznic a hambálku, které nám určují minimální výšku podkroví, dimenze 

vaznic určující tloušťku mezikrokevní izolace,...), 

• krytinu (stáří a stav krytiny, zohlednit chybějící prvky pod krytinou, např. difůzní 

střešní fólii,...), 

• konstrukci půdní části ( kvalita vnitřních povrchů, izolačních rohoží, parozábrany,...). 

Jak už bylo zmíněno, správné provedení zateplení střechy nám může snížit tepelné 

ztráty až o 25 %. Tak nás v zimním období nebudou trápit úniky tepla a v letním období 

nadměrné přehřívání. 

3.1 PLOCHÁ STŘECHA 

Ploché střechy jsou střechy se sklonem od 1° maximálně však do 5°. Můžeme 

je rozdělit podle využití na nepochůzné, pochůzné či pojízdné nebo podle počtu střešních 

konstrukcí na jednoplášťové, dvouplášťové a víceplášťové. 

 Výhodou těchto střech bývá menší pracnost a úspora materiálu, navíc snižují 

celkovou výšku budovy a umožňuje zastřešení i složitějších půdorysů. Nevýhodou jsou často 

_____________________________________________________________________ 

15 GABRIEL, Ingo a Heinz LADENER. Od staré stavby k nízkoenergetickému a pasivnímu domu: sanace 

budov, nové energetické normy, plánování a stavební praxe. 1. české vyd. Ostrava: HEL, 2013. ISBN 978-80-

86167-30-5. s. 108-109. 
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se vyskytující vady v důsledku špatného či neodborného návrhu nebo nedodržení 

technologických zásad při realizaci. Nejčastěji se objevují poruchy při styku střechy s atikou 

a u průniků krytinou. 

Každá plochá střecha by se měla skládat z nosné vrstvy, jež přenáší zatížení, tepelně 

izolační vrstvy, vrstvy vyrovnávající tlak par (parozábrana) a spádové vrstvy, která je důležitá 

pro odvod dešťové vody. Další vrstvy mohou plnit funkci ochranou, vegetační, pohledovou 

a další.  

3.1.1 Jednoplášťové střechy 

Jak je z názvu patrné, tato střecha odděluje vnitřní prostředí od vnějšího pouze 

jedním pláštěm. Jednoplášťové střechy rozdělujeme na větrané a nevětrané. Dříve se 

dle ČSN 73 1901 zpravidla navrhovaly nevětrané jednoplášťové střechy nad prostory, jejichž 

vlhkost vnitřního vzduchu  nepřesahovala 60 % při teplotě přibližně 20 °C a větrané 

jednoplášťové střechy 70 % při stejné teplotě. Dnes norma uvádí schémata skladeb s popisem 

použití dle prostředí. Tyto skladby mají však pouze informativní charakter.   

Nejčastějšími důvody pro renovaci těchto střech bývá nedostatečná tepelná izolace, 

tepelné mosty či netěsnosti, kvůli nimž provlhá tepelná izolace, která pak může ztratit své 

tepelné vlastnosti. Při zateplení bychom tedy měli věnovat největší pozornost parozábraně. 

Pokud je stávající parozábrana neúčinná, ani dodatečné zateplení nám nezajistí, aby nám 

z interiéru neunikalo teplo. Dalším krokem je vybrat vhodný izolační materiál, jež může být 

klasický pěnový polystyren či extrudovaný polystyren, často se též používá PUR pěna.16 

3.1.2 Dvouplášťové střechy 

Dvouplášťové střechy  se skládají ze dvou střešních plášťů oddělených vzduchovou 

mezerou, jež slouží k odvádění kondenzátu vodních par, ta může být větraná, kdy je mezera 

propojena s vnějším prostředím  či nevětraná. Nevětraná se ovšem nedoporučuje. Jelikož 

tyto střechy se nejčastěji využívají tam, kde vhledem k vlhkosti vnitřního vzduchu již není 

vhodné použít střechy jednoplášťové, popřípadě tam, kde je to konstrukčně vhodné. 

U dvouplášťové střechy se může vyskytovat mnohem více důvodů pro její renovaci. 

Například můžeme zjistit kondenzaci na spodním líci horního pláště. V tom případě bychom 

_____________________________________________________________________ 

16 STEMPEL, Ulrich E. Zateplení a rekonstrukce rodinného domu. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 157 s. Stavitel. 

ISBN 978-80-247-4808-5. str. 53. 
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se měli zaměřit na provedení dodatečného zateplení s použitím vodotěsné izolace horního 

pláště. Při tomto řešení bojujeme s kondenzátem, proto nás nesmí překvapit, že zateplením 

horního pláště nezlepšíme tepelně technické vlastnosti střechy. Snížení součinitele prostupu 

tepla dosáhneme dodatečným zateplením spodního povrchu dolního střešního pláště, 

tedy ze strany interiéru. Toto řešení bývá ale bohužel velmi rizikové. Je potřeba dodržet 

nezbytné požadavky, jako nízkou relativní vlhkost prostředí, kvalitně provedenou 

parozábranu, jež nesmí být přerušena například elektroinstalací, a v neposlední řadě kvalitní 

návrh s pečlivým tepelně technickým výpočtem. Při nemožnosti dodržení těchto požadavků, 

lze provést kompletní rekonstrukci dvouplášťové střechy. Tímto řešením bychom měli snížit 

součinitel prostupu tepla i vyloučit tvorbu plísní či promrzání konstrukcí. S tím ale souvisí 

i vysoké finanční náklady a nelehké technické provedení. 

3.2 ŠIKMÁ STŘECHA 

Šikmou střechu můžeme izolovat zvnějšku (nadkrokevní systém izolace) i zevnitř 

(systém zateplení mezi krokvemi či pod krokvemi). Na schématech jsou tyto možnosti izolací 

šikmé střechy představeny. 



29 

             

             

Obr. č. 3.1 – a) Izolace mezi krokvemi a pod krokvemi se dvěma vzduchovými 

mezerami, b) zateplení mezi krokvemi c) zateplení nad krokvemi na bednění s jednou větranou 

vzduchovou mezerou s přiznanými krokvemi, d) zateplení pod krokvemi 17   

3.2.1 Nadkrokevní izolace 

U nadkrokevní izolace se z vnější strany pokládají izolační desky tak, aby vytvořily 

souvislou vrstvu, na kterou následně umístíme střešní krytinu. Výhodou tohoto systému 

je souvislá vrstva izolantu, která není přerušena krokvemi či vaznicemi a  tím eliminujeme 

vznik tepelných mostů. Dále nám tento druh zateplení nesnižuje výšku vnitřního prostoru a je 

možné jej provést v obývaném stavu podkroví. Nevýhodou může být vyšší náročnost spojená 

s vyššími náklady. Jelikož izolaci vkládáme na krokve, je nutné demontovat střešní krytinu 

a s tím souvisí další nutné úpravy, např. okapových žlabů, komínu apod. V neposlední řadě 

je nutné si uvědomit, že se objekt zvýší o tloušťku izolace, proto je nutné eventuální 

stanovisko příslušného stavebního úřadu. Tento systém je nejefektivnější tehdy, 

kdy se chystáme rekonstruovat střešní plášť či alespoň střešní krytinu.  

_____________________________________________________________________ 

17 STEMPEL, Ulrich E. Zateplení a rekonstrukce rodinného domu. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 157 s. Stavitel. 

ISBN 978-80-247-4808-5. str. 55. 
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3.2.2 Mezikrokevní izolace 

Izolaci vkládanou mezi krokve či pod krokve montujeme zpravidla jako vnitřní izolaci 

z půdního prostoru. To nám poskytuje velkou výhodu v provádění izolace za každého počasí. 

Pokud máme již půdní prostor zrekonstruovaný, můžeme též použít tzv. izolaci foukanou 

do uzavřeného prostoru mezi krokvemi, zde jsme ovšem omezeni tloušťkou krokví, 

která souvisí s tloušťkou izolace. V opačném případě izolací snížíme výšku místností. 

Dalším možným řešením je kombinace zateplení mezi krokvemi a pod krokvemi. 

V tomto případě se zabuduje izolace mezi krokvemi a následně relativně tenkou vrstvou 

izolantu pod krokvemi, který nám výrazně eliminuje tepelné mosty. 

3.2.3 Vikýře 

Především  při změně neobytného podkroví na obytné budeme řešit problém 

s osvětlením místností. Řešením jsou střešní okna nebo vikýře. Vikýře se dříve často 

využívaly, neboť byl problém vyrobit vodotěsné šikmé zasklení. V dnešní době, kdy tento 

problém odpadá, musíme zvážit přínos vikýře vzhledem k poměrně velkým finančním 

nákladům a to především, pokud zvolíme vikýře s délkou menší než 3 m, které nepřinášejí 

žádný zisk prostoru.18  

_____________________________________________________________________ 

18 STEMPEL, Ulrich E. Zateplení a rekonstrukce rodinného domu. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 157 s. Stavitel. 

ISBN 978-80-247-4808-5. s. 64. 
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  Tab. č. 3.1 - Porovnání vikýřů a střešních oken v ploše střechy 19 

Popis  Výhody Nevýhody Nálady 
Zisk prostoru u 
větších vikýřů 

Velmi nákladné, má-li 
se dosáhnout vysokých 
standardů izolace 

Vikýř 

Možnosti tvůrčího 
ztvárnění plochy 
střechy 

Velmi nákladné, má-li 
se dosáhnout vysokých 
standardů izolace 

cca 120 000 Kč (2 m2) 
cca 190 000 Kč (6 m2) 

Velmi vysoký zisk 
denního světla 

Střešní okno v 
rovině střechy 

Komfortní nabídka s 
mnoha velikostmi a 
variantami výbavy 

Velká jižní a západní 
okna musí být 
zastiňována 

cca 23 000 Kč/m2 
cca   7 000 Kč/m2 
na vnější zastínění 
cca   3 000 Kč/m2 

na vnitřní zastínění 

3.2.4 Výběr izolantu 

Při výběru izolačního materiálu jsou pro nás důležité hodnoty tepelné vodivosti 

a izolační schopnosti. Pro nadkrokevní izolace můžeme vybírat ze standardních materiálů 

jako je EPS, minerální vlna, PUR, XPS a další. Pro izolaci mezi krokvemi se hodí materiály 

EPS, len, skelná vlna, konopí, PUR, ovčí vlna, minerální vlna, XPS, celulózová izolace, rákos 

a jiné. Následující tabulka obsahuje přehled těchto materiálů a jejich tepelnou vodivost 

a ekvivalentní tloušťky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

19 GABRIEL, Ingo a Heinz LADENER. Od staré stavby k nízkoenergetickému a pasivnímu domu: sanace 

budov, nové energetické normy, plánování a stavební praxe. 1. české vyd. Ostrava: HEL, 2013. ISBN 978-80-

86167-30-5. s. 108-109 
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Tab. č. 3.2 - Přehled izolačních materiálů, jejich tepelná vodivost a ekvivalentní 

tloušťka 20 

Název Tepelná vodivost W/(m.K) Ekvivalentní tloušťka 

Polyuretan (PUR) 0,025-0,35 15 

Extrudovaný polystyren 
(XPS) 

0,030-0,040 17,5 

Ovčí vlna 0,035 17,5 

Pěnový polystyren (EPS) 0,035-0,040 20 

Minerální vlna 0,035-0,040 20 

Celulózová vlákna 0,040-0,045 20 

Pěnové sklo 0,040-0,060 25 

Rákos 0,045 22,5 

_____________________________________________________________________ 

20 STEMPEL, Ulrich E. Zateplení a rekonstrukce rodinného domu. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 157 s. Stavitel. 

ISBN 978-80-247-4808-5. s. 117. 
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4  VNĚJŠÍ STĚNY A FASÁDY 

Na obvodový plášť, v závislosti na ročním období, denně působí mráz, horko, déšť, 

vítr či vlhkost. Je tedy důležité eliminovat tyto faktory, aby nám co možná nejméně 

ovlivňovaly vnitřní klima. 

U novostaveb se dnes snažíme docílit co nejlepších tepelně - technických vlastností 

stěn (převážně těch obvodových) a co možná nejmenších tloušťek zdiva z důvodu získání 

větších vnitřních prostor stavby. Z tohoto důvodu se stále častěji používají dražší 

termoizolační tvárnice, které není třeba následně již zateplovat. Mezi tyto tvárnice patří 

např. vápenopískové cihly či dřevocementové tvárnice vyplňované betonem. Skvělé tepelně 

technické vlastnosti s malou tloušťkou stěny vykazují i dřevostavby. Podobného efektu 

dosáhneme i s použitím pórobetonových tvárnic, které mohou mít tloušťku okolo 20 cm 

a následně se zateplí silnější vrstvou izolantu. Tradiční, a dnes asi nejpoužívanější možnost, je 

použití keramických tvárnic s dodatečným zateplením. Pro představu, při použití keramických 

tvárnic Porotherm 30 P+D se zateplením pěnovým polystyrenem o tloušťce 100 mm, 

dosáhneme hodnoty součinitele prostupu tepla kolem 0,023 W/m2K. Doporučená hodnota 

dle normy je 0,025 W/m2K.  Možností je samozřejmě nespočet. Při výběru nám velkou roli 

hraje možnost stavby svépomocí. Pokud se rozhodneme pro tuto variantu, pravděpodobně 

nebudeme stavět dřevostavbu.  

Dodatečné zateplení starších domů je nejefektivnější u domů stavěných do začátků 

osmdesátých let, kdy stát začal zpřísňovat normy na tepelnou ochranu vnějších stěn. Další 

výraznější zpřísnění nastalo v roce 1992, takže domy stavěné po tomto datu by měly mít už 

poměrně dobré tepelně izolační vlastnosti. Bez předešlého výpočtu nelze určit tloušťku 

dodatečné izolace, obecně se však dá říci, že se nevyplatí tloušťka izolantu menší 

než 10 centimetrů. Konečnou cenu zateplení totiž z velké části tvoří náklady na práci, 

omítku a pomocný materiál. Obdobně neekonomické je i použití izolantu tloušťky 20 a více 

centimetrů. Při dodatečném zateplení je dobré použít i další technologie, jako je nucené 

větrání s rekuperací tepla nebo okna s trojskly a zatepleným rámem.12  

Nehledě na zvolený materiál můžeme dodatečné zateplení provést jako vnější izolaci, 

sendvičovou konstrukci a vnitřní izolaci, viz přehled možností zateplení fasády - vnější 

izolace (vnější tepelně izolační kontaktní systém a zavěšená fasáda), vnitřní izolace a jádrová 

izolace (též sendvičová konstrukce). 
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Obr. č. 4.1 – a) ETICS – vnější tepelně izolační kontaktní systém, b) vnitřní izolace,  

c) zavěšený fasáda, d) jádrová izolace 21 

4.1 VNĚJŠÍ IZOLACE 

Dodatečná izolace se instaluje na vnější líc zdiva. Je to nejméně problémové řešení,  

kdy nám rosný bod (rosný bod udává teplotu, při které jsou vodní páry ve vzduchu 

stoprocentně nasyceny a mění se na vodu) ustupuje z nezaizolavaného zdiva. Tím pádem 

se ve zdivu nesráží voda a nezhoršují se nám kvůli vlhkosti izolační účinky. Obrázek níže 

nám ukazuje, jak se mění průběh teplot a rosný bod v zaizolovaném a nezaizolovaném zdivu. 

 

_____________________________________________________________________ 

21 STEMPEL, Ulrich E. Zateplení a rekonstrukce rodinného domu. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 157 s. Stavitel. 

ISBN 978-80-247-4808-5. s.58. 
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 Obr. č. 4.2 – a) Nezaizolované zdivo, b) zaizolované zdivo22 

V podstatě rozeznáváme tři druhy vnějších izolací: 23 

• zavěšenou fasádu, též nazývanou provětrávaná fasáda, 

• vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS), 

• tepelně izolační omítky.    

4.1.1 Zavěšená fasáda 

Její podstatou je vzduchová mezera mezi vnějším pláštěm a tepelnou izolací  

na nosném zdivu.  

 Vnější plášť chrání samotnou tepelnou izolaci před povětrnostními vlivy, 

srážkami či mechanickým poškozením. Navíc umožňuje výběr z velké škály možností 

provedení fasády, ať už je vnější plášť vytvořen dřevěným obložením, keramickými 

tvarovkami, kamennými deskami či k zavěšení solárních panelů.     

Volný prostor mezi vnějším pláštěm a tepelnou izolací pak slouží především 

k vysychání vlhkého zdiva a odvádění kondenzátu. Zde se totiž kumuluje vlhkost, která je 

poté působením komínového efektu, který vzniká díky otvorům pro přívod a odvod vzduchu, 

vyvedena ven směrem od  země nahoru ke střeše. 

_____________________________________________________________________ 

22 STEMPEL, Ulrich E. Zateplení a rekonstrukce rodinného domu. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 157 s. Stavitel. 

ISBN 978-80-247-4808-5. s. 25. 

23 STEMPEL, Ulrich E. Zateplení a rekonstrukce rodinného domu. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 157 s. Stavitel. 

ISBN 978-80-247-4808-5. s. 58. 
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Provedení 

Na obvodové zdivo se upevní nosný rošt. Vzhledem k plánovanému druhu fasády 

zvolíme systém nosného roštu. U dřevěného obložení se nejčastěji používají nosné systémy 

z dřevěných hranolů, u těžších obložení se používají rošty hliníkové či ocelové. Pamatujme 

také, že pokud zvolíme dřevěný obklad, budeme muset fasádu vlivem slunečního záření 

pravidelně natírat, při použití kamenných či keramických desek nám tento problém většinou 

odpadne. Na druhou stranu dřevěné obložení zvládneme připevnit i bez odborné firmy. 

Při montáži nosného roštu nám díky uchycení roštu ke zdivu mohou vznikat tepelné 

mosty. Výskyt tepelných mostů eliminujeme, když budeme pokládat dřevěné hranoly tvořící 

rošt ve dvou směrech a to v podélném a příčném.    

                            

Obr. č. 4.3 – a) rošt v podélném a příčném směru, b) rošt v podélném směru 

Popis konstrukce: 

1 - Zdivo 

2 - Vnější omítka 

3 - Izolace mezi dřevěným roštem, podélná 

4 - Dřevěný rošt 

5 - Laťování 

 

 

6 - Vzduchová mezera 

7 - Příčné laťování 

8 - Dřevěný plášť 

9 - Izolace mezi dřevěným roštem, příčná 

 

 

Aby svůj účel dobře plnila vzduchová mezera, je nutné větrací otvory umístit 

na nejnižší a nejvyšší možné místo v plášti. Velkou pozornost bychom měli věnovat 

průchodnosti větracích otvorů, vzduch musí volně proudit, proto je nutné zajistit, 

aby nemohly být omezeny znečištěním či vegetací. Tak nám ve vzniklém prostoru bude 

vzduch dobře proudit a odvádět vznikající vlhkost. 
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Tab. č. 4.1 – Souhrn předností a nedostatků systému odvětrávané izolace 24 

Přednosti Nedostatky 
Dobré tepelně izolační vlastnost Náchylnější na vznik tepelných mostů 
Možné použití na objekty s vyšší vlhkostí Vyšší pracnost zejména u členitých plášťů 
Možnost instalace i za mrazu (suchá montáž) Cena 
Životnost 
Omyvatelnost (dle použitého pohledového 
materiálu) 
Snadná údržba a opravitelnost (možná 
demontáž nebo výměna poškozené části, bez 
poškození fasády 

 

4.1.2 Vnější tepelně izolační kontaktní systém (ETICS) 

Pojem ETICS lze chápat jako tepelně izolační kompozitní systém, jenž  se skládá 

z výrobků a výrobce jej dodává jako ucelený produkt. Jedná se tedy o pevně danou skladbu 

sytému i s pravidly instalace.  Pokud se na českém trhu objeví takový výrobek, musel projít 

národní nebo evropskou certifikací. Pokud se tedy rozhodneme pro tento systém, je vhodné 

zakoupit jej jako celek u jednoho dodavatele, který nám deklaruje vlastnosti systému. 

Při použití systému ETICS je nutné postupovat dle příslušných norem. Od 1. 5. 2011 

je účinná norma ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) -

 Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem. Norma udává 

požadavky pro navrhování systému. Rozděluje systém na lepený a mechanicky upevňovaný 

a zabývá se podrobným postupem návrhu mechanického upevnění. S návrhem upevnění 

souvisí norma ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. Použití 

hmoždinek může ovlivnit součinitel prostupu tepla U. Podle této normy zohledníme právě 

vliv hmoždinek. Pomoci nám může také Sborník technických pravidel TP CZB 2007 

pro vnější tepelně izolační kontaktní systémy (ETICS), CZB ČR, 2007. 

Kontaktní zateplovací systém u nás patří k nejrozšířenějším konstrukcím zateplení. Jde 

o systém bez jakékoliv vzduchové mezery, kde je tepelná izolace přímo nalepena na vnější 

stěnu, popřípadě přikotvena mechanicky hmoždinkami, a pokryta omítkou s výztužnou 

tkaninou. 

_____________________________________________________________________ 

24 Istavitel.cz www.istavitel.cz [online], 2010 [cit. 2015-2-6]. Dostupné z : 

<http://istavitel.cz/clanek/izolace/tepelne-izolace/zpusoby-zatepleni-obvodoveho-plaste-domu_81>. 
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Mezi nejčastější izolační materiály používané pro kontaktní zateplovací systém patří 

pěnový polystyren, extrudovaný polystyren, minerální vlna, konopí, dřevovláknité desky, 

pěnové sklo či sláma. 

Provedení 

V prvním kroku zajistíme všechny trhliny. Pokud se nejedná o trhliny, které by měly 

statický původ, vyspravíme je vystěrkováním či maltou. V opačném případě je nutné zjistit 

původ trhlin. Dále si připravíme podklad. Plochu, na kterou budeme lepit izolant, zbavíme 

veškerých nečistot, jako je prach, špína či oleje. Můžeme stěnu očistit ocelovým kartáčem 

a následně omýt tlakovou vodou. Pokud je stará omítka nesoudržná a odpadává, odstraníme ji.  

Pro lepší přilnavost aplikujeme penetrační nátěr. 

Před aplikací izolačních desek připevníme na podklad soklový profil ETICS, jehož 

šířku určuje tloušťka izolace, nejlépe doplněný o okapničku soklového profilu. Profil 

zajistíme soklovou hmoždinkou v počtu cca 3 ks/bm. Pozornost věnujeme vodorovné rovině 

při montáži. Při nerovném povrchu profily podložíme soklovými distančními podložkami. 

Důležité je také dodržení  dvou až tří milimetrové vzdálenosti mezi lištami. 

 

Obr. č. 4.4 – Soklový profil 25 

Izolační desky začínáme aplikovat do zakládacího soklového profilu. Lepení je možné 

dvěma způsoby. První je vhodný pro nerovný povrch, kdy aplikujeme lepidlo po obvodu 

desky a následně na plochu desky 3 terče. Takto zajistíme spoj minimálně na 40 - 60 % 

plochy. Ten nám umožní částečně eliminovat nerovnosti podkladu. Druhý způsob naopak lze 

_____________________________________________________________________ 
25 Zofi fasády www.zatepleni-fasad.eu [online], 2011 [cit. 2015-2-6]. Dostupné z:  <http://www.zatepleni-
fasad.eu/zakladaci-profil-etics-los-1mm/>. 
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použít  pouze na rovný povrch (max. odchylka rovinnosti 10 mm/bm). Lepidlo aplikujeme na 

celou vnitřní plochu desky hřebenovým hladítkem.    

         

Obr. č. 4.5 - a) Lepení na rámeček, b) lepení celoplošně 26 

Dále pokračujeme lepením desek těsně na sraz na vazbu s minimálním přesahem 

svislých spár 20 cm a to vždy od zakládací lišty směrem nahoru. Pokud nám přeci jen 

vzniknou mezi deskami viditelné mezery, vyplníme je izolačním materiálem. Abychom 

zamezili následnému popraskání omítky, lepíme izolační desky tak, aby nám spáry 

nevycházely v rozích stavebních otvorů. Pokud dojde při přitlačení desky k podkladu 

k vytlačení lepidla, či se nám lepidlo dostalo na boční plochy desek, musíme jej odstranit. 

V rozích budovy nalepíme desku z jedné strany s přesahem a následně přirazíme 

z druhé strany další desku. Po zaschnutí lepidla se přesah zařízne. 

Dalším krokem je mechanické kotvení. To nám zajistí především dokonalé spojení 

s podkladem. Hmoždinky osazujeme nejdříve po 24 hodinách po lepení. Hmoždinky 

se nejčastěji umisťují v místě styků rohů desek tepelné izolace a v ploše desek, nejlépe 

v místě, kde bylo aplikováno lepidlo. Předvrtáme si otvor a osadíme hmoždinku. Montáž 

hmoždinky a samotnou hmoždinku zvolíme dle materiálu izolantu a druhu podkladu.  

Po mechanickém kotvení aplikujeme základní výztužnou vrstvu. Před aplikací musí 

být již zabudovány všechny rohové, ukončovací a okapní profily. Zkontrolujeme rovinatost 

desek a desky na povrchu obrousíme. Místa, která jsou nejvíce ohrožena trhlinami, jako jsou 

rohy okenních a dveřních otvorů, dodatečně diagonálně vyztužíme. Namontujeme okenní 

připojovací profily a rohové lišty. 

_____________________________________________________________________ 

26 Zofi fasády www.zatepleni-fasad.eu [online], 2011 [cit. 2015-2-6]. Dostupné z:  <http://www.zatepleni-

fasad.eu/images/1/Realizace zateplování fasádní vatou - montážní postupy a pokyny.pdf/>. 
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Obr. č. 4.6 - a) Aplikace okenního profilu, b) aplikace rohového profilu 27 

Nyní se už může nanést výztužná vrstva. Ta se aplikuje ve dvou vrstvách: 

• vyrovnávací, která zajistí potřebnou rovinnost,  

• výztužnou s armovací skelnou tkaninou.    

Posledním krokem je nanesení omítky. Naneseme penetrační nátěr pod omítku, 

který nám zvyšuje přilnavost a následně aplikujeme samotnou omítku, na kterou pomocí 

hladítka můžeme vytvořit požadovanou strukturu. Vybírat omítku můžeme z akrylátových, 

silikátových či silikonových omítek. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

27 Ceresit www.ceretherm.cz [online], 2015 [cit. 2015-3-2]. Dostupné z: <http://www.ceretherm.cz/postup-

montaze/aplikace-vyztuzne-vrstvy>. 

28 Zofi fasády www.zatepleni-fasad.eu [online], 2011 [cit. 2015-2-6]. Dostupné z:  <http://www.zatepleni-

fasad.eu/images/1/Realizace zateplování fasádní vatou - montážní postupy a pokyny.pdf/>. 
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Tab. č. 4.2 - Souhrn předností  a nedostatků kontaktního zateplovacího systému 29 

Přednosti Nedostatky 
Dobré tepelně izolační vlastnost Náročné na kvalitu provedení a použité 

materiály 
Eliminace tepelných mostů Přípravná fáze (kvalifikovaný návrh, 

podklad) 
Zlepšení akumulačních schopností stěn Vyšší difuzní odpor (omezený prostup 

vodních par) 
Menší tloušťka izolace (v porovnání s 
bezkontaktními systémy) 

Omezení klimatickými podmínkami (dílčí 
mokrý proces) 

Zachování původního rázu fasády (povrch 
tvoří omítka) 

Vyšší pracnost u členitých plášťů 

Snadná údržba a opravitelnost Nižší odolnost vůči mechanickému 
poškození 

Technologicky nenáročné 
Cena (finančně efektivní) 

 

4.1.3 Tepelně izolační omítka 

Tyto omítky mají výrazně lepší tepelně izolační vlastnosti než klasické omítky. 

Kromě pojiva obsahuje omítka ještě tepelně izolační plniva, nejčastěji perlit, polystyren, 

pěnové sklo či silikátové plnivo.  

Tento typ izolace je třeba brát spíše jako doplňkový. Ve srovnání s klasickými 

materiály vykazuje mnohem horší tepelně-izolační vlastnosti, většina omítek má hodnotu 

součinitele tepelné vodivosti více než 0,09 W/(mK), při maximální tloušťce cca 5 cm. Proto 

se nejčastěji využívá při zateplování památkově chráněných a historických objektech 

se členěnou fasádou, kde nelze zvenku fasáda zateplit.   

Provedení 

Začínáme opět přípravou podkladu. Ten musíme zbavit mastnoty, prachu a nečistot. 

Pro dobré uchycení omítky by měl být také povrch přiměřeně drsný. Většinou není třeba 

podklad penetrovat, před aplikací stačí jen navlhčit. Většina výrobců také doporučuje před 

_____________________________________________________________________ 

29 Istavitel.cz www.istavitel.cz [online], 2010 [cit. 2015-2-6]. Dostupné z : 

<http://istavitel.cz/clanek/izolace/tepelne-izolace/zpusoby-zatepleni-obvodoveho-plaste-domu_81>. 
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samotnou tepelně izolační omítkou nanést s předstihem cementový postřik nebo štukovou 

omítkou. 

Poté zpracujeme tepelně izolační omítku dle návodu výrobce a naneseme na podklad. 

Důležité je dodržení pokynů ohledně venkovních podmínek. Při aplikaci nesmí teplota 

vzduchu a podkladu klesnout pod +5 °C. Nepříznivé jsou i příliš vysoké teploty, přímé slunce 

či silný vítr. V tomto případě bychom měli zamezit rychlému vysychání čerstvé omítky 

např. vlhčením omítky či použitím zastínění. 

Tab. č. 4.3 - Souhrn předností a nedostatků tepelně izolačních omítek 30 

Přednosti Nedostatky 
Lepší tepelně izolační vlastnosti než klasická 
omítka 

Horší tepelně izolační vlastnosti v porovnání 
s ostatními konstrukčními řešeními 

Paropropustnost Náročnější příprava podkladu 
Vhodná pro zateplení historických budov Omezení klimatickými podmínkami (mokrý 

proces) 
Nižší pracnost 
Možná strojní aplikace 

 

4.2 VNITŘNÍ IZOLACE 

V některých případech není vhodné nebo dokonce možné použít pro zateplení vnější 

izolace. Příkladem mohou být památkově chráněné objekty, objekty s výrazně zdobenými 

fasádami či z hrázděného zdiva, popřípadě stěny v přímém styku se zeminou, kde nevzniká 

tak velký teplotní rozdíl. V takových případech můžeme použít izolaci vnitřní. Hodí se také 

do objektů, jež jsou vytápěny krátkodobě, jelikož obvodové zdivo neakumuluje teplo, 

proto se místnost vyhřeje mnohem dříve. Provedení je ale velmi komplikované a je spojené 

s vyšším počtem detailních problému, proto se doporučuje použít pouze v opravdu závažných 

důvodech. 

Při použití vnitřní izolace hrozí nebezpečí srážení vlhkosti. Neměli bychom 

podceňovat posouzení bilance rosného bodu kvalifikovanou firmou. Hlavně v zimním období, 

kdy je poměrně velký rozdíl mezi teplotou v interiéru a pláštěm budovy, dochází k silnému 

ochlazení vodní páry za izolační vrstvou a právě v tomto místě může pára kondenzovat a vést 

k provlhnutí zdiva a tvorbě plísní.  

_____________________________________________________________________ 

30 Istavitel.cz www.istavitel.cz [online], 2010 [cit. 2015-2-6]. Dostupné z : 

<http://istavitel.cz/clanek/izolace/tepelne-izolace/zpusoby-zatepleni-obvodoveho-plaste-domu_81>. 
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Tento systém má ale i své výhody. Vzhledem k vnitřnímu provedení nejsme závislí 

na počasí ani roční období a též odpadá použití lešení.    

                 

     Obr. č. 4.7 - a) Nezaizolované zdivo, b) izolované zdivo vnitřní izolací 

4.2.1 Vnitřní izolace s použitím parozábrany 

Klasický způsob s použitím kontaktního zateplení, nejčastěji pěnovým polystyrenem, 

s použitím parozábrany na straně interiéru. Parozábrana nám zabraňuje pronikání páry 

z místnosti do stěny, takže mezi izolací a zdí nevzniká kondenzát. 

Provedení 

Na zateplovanou stěnu upevníme  nosný dřevěný nebo kovový rošt. Mezi něj vložíme 

izolační materiál, který překryjeme difúzní fólií. Velkou pozornost bychom měli věnovat 

okrajům a stykovým plochám, kde fólii důkladně vzduchotěsně přilepíme. S odsazením 

od zateplení a parozábrany namontujeme např. sádrokartonové desky, dřevěné obložení. 

Tím nám vznikne mezera, kde bez porušení parozábrany můžeme vést elektrické instalace.   

Abychom eliminovali co možná nejvíce tepelných mostů, opatříme veškeré spoje mezi 

zateplením stěny a stropu  izolačními klíny. 
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 1 - Vnější omítka 

 2 - Zdivo 

 3 - Vnitřní omítka 

 4 - Izolace mezi dřevěnými hranoly 

 5 - Parozábrana 

 6 - Vzduchová mezera 

 7 - Obložení na straně místnosti  

Obr. č. 4.8 - Vnitřní izolace  

4.2.2 Vnitřní izolace z kalciumsilikátových desek 

Poměrně nová alternativa umožňuje vnitřní zateplení  bez použití parozábrany. 

Jako izolant se používají kalciumsilikátové (též zvané vápenokřemíkové) desky. Takovou 

konstrukci nazýváme kapilárně aktivní konstrukci, desky totiž mají vysokou kapilární 

savost.31  

Princip spočívá v tom, že deska tepelně izoluje a zároveň je schopna při vzniku 

kondenzovaných par jej do sebe vstřebat. Tím zabrání pronikání par do konstrukce zdiva 

a následné kondenzace a vzniku plísní. Nahromaděná vlhkost v letním období putuje zpět 

do místnosti. 

Provedení 

Kalciumsilikátové desky se aplikují přímo na stávající omítku. Jako spojovací materiál 

se používají  speciální malty. Desky se nesmí použít na omítky, jež obsahují složky sádry. 

Ta na sebe totiž váže vlhkost. Na vnitřní povrchy je vhodné použít materiály vyrovnávající 

vlhkost, jako například hliněnou omítku. Naopak bychom se měli vyhnout materiálům bránící 

difúzi. Stejně jako u klasického provedení s parozábranou použijeme na spoje izolační klíny. 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

31 GABRIEL, Ingo a Heinz LADENER. Od staré stavby k nízkoenergetickému a pasivnímu domu: sanace 

budov, nové energetické normy, plánování a stavební praxe. 1. české vyd. Ostrava: HEL, 2013. ISBN 978-80-

86167-30-5. s. 90. 
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 1 - Kalciumsilikátová deska 

 2 - Lepící malta 

 3 - Izolační klín, přilepený a   

        připevněný hmoždinkami  

 

 

Obr. č. 4.9 - Vnitřní izolace 32 

4.2.3 Termoizoalční stěrky 

Termoizolační stěrky nám nenahradí klasické typy izolací. Lze je ale též aplikovat 

tam, kde nelze zateplit fasádu zvenčí, a přesto chceme dosáhnout lepších tepelných vlastností 

konstrukce. Nejčastěji tyto stěrky a nátěry využijeme v panelových bytech či v nárazově 

vytápěných stavbách jako jsou chaty a chalupy. 

Tento materiál ale funguje pouze v případě, že rozdíl teplot mezi interiérem 

a exteriérem je velký. Tak si efektivně mohou povrchy vzájemně vyměňovat tepelnou energii.  

Nejlépe tedy zafungují v zimě u nezaizolovaných stěn a v letním období jako ochrana 

před slunečním zářením.  

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

32 GABRIEL, Ingo a Heinz LADENER. Od staré stavby k nízkoenergetickému a pasivnímu domu: sanace 

budov, nové energetické normy, plánování a stavební praxe. 1. české vyd. Ostrava: HEL, 2013. ISBN 978-80-

86167-30-5. s. 91. 
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Tab. č. 4.4 - Souhrn předností a nedostatků vnitřní izolace 33 

Přednosti Nedostatky 
Stávající fasáda zůstane zachována Tepelné mosty u průchozích stropů a 

vnitřních stěn, popřípadě i u oken 
Není nutné lešení Škody způsobené vlhkostí na vnějších 

stěnách, zejména u sklepů, jsou viditelné 
teprve později 

U velmi tlustého zdiva a sklepů se zkrátí 
doba vytopení místnosti 

Vodovodní a kanalizační trubky ve vnější 
stěně leží po izolaci v prostoru ohroženém 
mrazem 

Náklady jsou celkově nižší než u vnější 
izolace 

Místnost se zmenší 

4.3 JÁDROVÁ IZOLACE 

Pokud se obvodová stěna skládá z nosné stěny a vnější přizdívky, mezi nimiž 

se nachází vzduchová mezera, nazývá se tato konstrukce dvouplášťové zdivo. V takovém 

případě lze vzduchovou mezeru zateplit a docílit tak lepších tepelně izolačních vlastností.  

Technologie provedení je poměrně problematická a neměli bychom ji realizovat 

svépomocí. Používají se materiály z minerálních vláken, polystyrenových desek nebo 

hydrofobní perlit, který se do volného prostoru aplikuje sypáním navrtanými otvory dovnitř. 

Je tedy důležité, aby nám izolace nemohla unikat např. spárami nebo u napojení oken. Je 

dobré také provést endoskopem kontrolu, zda je materiál nasypán bez mezer a je dobře 

usazen. 

Tab. č. 4.5 - Souhrn předností a nedostatků jádrové izolace 34 

Přednosti Nedostatky 
Cenově velmi příznivý systém Tepelné mosty u dveří, oken, výklenků 
Žádné nákladné zařízení staveniště Malá mechanická zatížitelnost 
Jsou možné různé izolační materiály Dlouhodobě je možné tvoření řas 

_____________________________________________________________________ 

33 GABRIEL, Ingo a Heinz LADENER. Od staré stavby k nízkoenergetickému a pasivnímu domu: sanace 

budov, nové energetické normy, plánování a stavební praxe. 1. české vyd. Ostrava: HEL, 2013. ISBN 978-80-

86167-30-5. s. 88. 

34 GABRIEL, Ingo a Heinz LADENER. Od staré stavby k nízkoenergetickému a pasivnímu domu: sanace 

budov, nové energetické normy, plánování a stavební praxe. 1. české vyd. Ostrava: HEL, 2013. ISBN 978-80-

86167-30-5. s. 88. 
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5  IZOLACE STROPŮ A PODLAH 

Tyto stavební konstrukce, ať už se stykem se zeminou či s nevytápěným prostorem, 

jsou vystaveny mnohem menšímu tepelnému zatížení než venkovní konstrukce. Na druhou 

stranu jsou na tyto konstrukce kladeny i požadavky na zvukovou izolaci, jež nemusí být 

tak lehce splnitelné jako například u obvodových stěn. Dalším charakteristickým rysem je, 

že při jejich sanaci většinou není nutné řešit opatření proti dešťovým srážkám.  

Přibližné tepelné ztráty bývají do deseti procent, což je nejméně ze všech stavebních 

konstrukcí a stavebních otvorů. Nicméně náprava špatně zatepleného či vůbec nezatepleného 

stropu nebo podlahy, především tedy se stykem se zeminou, je poměrně náročná.  

5.1 PODLAHA NA ZEMINĚ 

Teplota zeminy pod konstrukcí podlahy se pohybuje kolem 4 - 8 °C.  Díky 

nezateplené podlaze nám vznikají tepelné ztráty, které se samozřejmě projeví v účtech 

za vytápění, ale zapříčiní i pocity tepelné nepohody. Teplo nám ale neuniká jen nezateplenou 

podlahou, dalším problémovým místem často bývá styk svislé stěny a základové konstrukce. 

Dalším negativním faktorem bývají problémy s vlhkostí. Absence jakékoliv 

hydroizolace spodní stavby bývá u starších domů velmi častá a sanační řešení takového 

problému není jednoduché. V nejlepším případě by měla být spodní stavba proti vodě 

a vlhkosti chráněna vodorovnou i svislou izolací. Svislá izolace slouží k ochraně obvodových 

stěn nacházejících se pod úrovní terénu před vzlínáním vlhkosti z půdu do zdiva . Vodorovná 

izolace chrání před vodou a vlhkostí pronikající přes podlahu.  

5.1.1 Hydroizolace 

Před samotným řešením úniku tepla musíme vyřešit problém s vlhkostí. Řešením 

u nedostatečné či dokonce žádné hydroizolace může být: 35 

• injektáž zdiva proti kapilární vlhkosti, 

• mechanické vodorovné izolace.  

• dodatečná izolace stavebních konstrukcí se stykem se zeminou  

_____________________________________________________________________ 

35 Portál Tzb-info  www.tzb-info.cz  [online],  2015  [cit.  2015-03-10].  Dostupné  z: <http://stavba.tzb-

info.cz/izolace-proti-vode-a-radonu/12328-sanace-stavebnich-konstrukci-ve-styku-se-zeminou>. 
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Injektáž zdiva proti kapilární vlhkosti 

Kapilární vlhkost vzniká od zeminy, jelikož v každé půdě je vlhkost, která se poté 

pomocí kapilár (určitá vlásečnicová struktura zdiva, jež obsahuje póry) přenáší do zdiva. 

A s vlhkostí sebou nese i soli, které poté zůstávají na povrchu i uvnitř zdiva. 

Proti kapilární vlhkosti můžeme bojovat právě injektáží, která se snaží všechny póry, 

jež jsou potencionálními přenašeči vlhkosti a solí, vyplnit vhodnou hmotou. Injektáž může být 

tlaková či netlaková, která se hodí spíše pro aplikaci v menším rozsahu. Při správném 

provedení je tato metoda velmi účinná, nicméně bychom měli mít na paměti, že injektáž zdiva 

nám plnohodnotně nemůže nahradit povlakovou hydroizolaci. 

Mechanická vodorovná izolace 

Do této kategorie můžeme zařadit zarážení nerezových plechů a podřezání pilou. 

Zarážení plechů se používá u zdiva cihelného, popřípadě u lehce smíšeného či kamenného, 

nutná je ale průběžná ložná spára. Používá se vlnitý nerezavějící plech, který se strojně zaráží 

do zdiva pod úroveň podlahy a tím vzniká kapilárně nepropustná vrstva proti vlhkosti. 

Výhodou této metody je možnost provedení prací z venkovní strany, bez nutnosti narušení 

provozu budovy a zachování statiky stavby, nedochází totiž k sedání zdiva.  

Podřezání řetězovou či lanovou pilou je velmi účinná vodorovná dodatečná izolace. 

Řetězová pila se používá pro zděné zdivo s průběžnou ložnou spárou. Spára se prořízne 

a vyčistí a následně se vloží izolační materiál, který se může napojit na izolaci podlahy. 

Proti případnému sednutí zdiva se používají plastové klínky. Poté se spáry vyplní maltou. 

Obdobné použití se používá i pro lanovou pilu, tu však můžeme uplatnit pro dodatečnou 

izolaci zděného, betonového i kamenného zdiva. 

 Dodatečná izolace stavebních konstrukcí se stykem se zeminou 

Pro tento druh izolace využíváme například asfaltových izolačních pásů, 

izolačních stěrek či plastových fólií, které se aplikují na svislou stěnu. Pro správné fungování 

tohoto systému musíme zajistit spojitost mezi svislou a vodorovnou izolací. Vodorovnou 

izolaci můžeme uložit na stávající betonovou desku a zalít betonovým potěrem, někdy je 

ale potřeba provést novou betonovou desku včetně hydroizolace. Dále tato dodatečná izolace 

může být doplněna o drenáže, injektáže, o ochranu soklu proti odkapávající vodě 

a hygroskopické vlhkosti. 
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Řešení bychom ale určitě měli nechat na odborné firmě, která nám zpracuje odborně 

technický návrh na základě prohlídky a analýzy stavu.  

5.1.2 Zateplení podlahy 

Pokud je tedy vyřešená hydroizolace spodní stavby, můžeme se pustit do samotného 

zateplení podlahy. Problémem je ovšem zvýšení podlahy vzhledem k prahům dveří. Ty jsou 

pro nás většinou limitující a tudíž nám nevznikne možný prostor na zvýšení podlahy 

izolačním materiálem.V takovém případě je nejlepší spojit zateplení podlahy a provedení 

dodatečné hydroizolace a pustit se do nejradikálnějšího způsobu renovace v podobě zcela 

nové podlahy.   

V případě, že nenastanou problémy s vlhkostí nebo nedochází k opravdu velkým 

únikům tepla skrz podlahu, můžeme se rozhodnout i pro mnohem jednoduší řešení. 

Nejde o výrazné zvýšení tepelného odporu konstrukce podlahy, ale spíše o zvýšení teplené 

pohody. Tu můžeme zvýšit vhodným výběrem nášlapné vrstvy. Při zateplení podlahy totiž 

nejde jen o součinitel prostupu tepla, ale i o dotykovou teplotu. Ta je dána schopností vrchní 

vrstvy podlahy odnímat teplo při dotyku se slabě chráněným chodidlem. V praxi to znamená, 

že i v případě dokonale izolované podlahy můžeme mít pocit chladna od země a naopak. 

Studený pocit nám může způsobit například keramická dlažba, naopak při použití koberce je 

pokles dotykové podlahy velmi malý a pocit tepelné pohody vyšší. Dalšími vhodnými 

materiály jsou dřevěné podlahy či korkové. 

5.2 STROP NAD NEVYTÁPĚNOU MÍSTNOSTÍ 

Strop nad nevytápěnou místností, nejčastěji nad suterénem, se dá řešit dvěma způsoby. 

Prvním je zateplení v úrovni podlahy. V tom případě jsme ovšem znovu limitováni výškou 

prahů a většinou nám tato situace nedovolí zvýšit podlahu o potřebnou výšku izolantu. 

Druhý způsob nám umožňuje provést zateplení zespodu z nevytápěné místnosti. Pozor 

je nutné si dát na snížení světlé výšky místnosti, v neobytných místnostech nám postačí 

podchodná výška rovna 2 100 mm. Izolant se aplikuje přímo na připravený podklad pomocí 

lepidla, popřípadě je možné desky zafixovat hmoždinkami. Podle uvážení je možné nechat 

zateplený strop bez povrchové úpravy nebo jej opatřit omítkou. Popřípadě na trhu též existují 

speciální desky již potažené bílou skelnou tkaninou.  

Nejčastějším materiálem pro zatepleni stropu zespodu bývá pěnový polystyren 

a minerální vata. Další možností může být například pórobetonový obklad.  
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5.3 PODLAHA NA PŮDĚ 

Zateplení podlahy nevytápěného prostoru bývá z hlediska provedení nejjednodušší. 

Stejně jako u zateplení stropu suterénu je možné použít zateplení zespodu. Pokud k tomu 

ale není nějaký vážný důvod, nejlepší je zateplit strop volným kladením izolantu na podlahu 

půdy. Rozlišujeme dvě základní varianty podle účelu půdy. Zda chceme prostor využívat 

například pro uskladnění věcí, zvolíme řešení, jež je vhodné pro zateplení pochozí půdy. 

V opačném případě můžeme využít levnější a jednodušší řešení. 

Pokud bude půda sloužit jako pochozí, řešením zateplení mohou být podlahové  desky 

z polystyrenu či minerální vaty volně kladené, na něž jsou následně kladeny například OSB 

desky nebo může být podlaha zalita roznášecí betonovou vrstvou. Dalším řešením může být 

položení dřevěného rámu, vyplněného minerální vatou nebo pěnovým polystyrenem. 

V tomto případě můžeme využít i zbytkový materiál jako například kousky molitanu. 

Při větších požadavcích na únosnost podlahy je na trhu speciální systém tvořený nosnými 

kříži a konstrukčními trámky, které jsou následně vyplněny izolačními deskami. Celá podlaha 

se poté zaklopí OSB deskami, jež jsou na dřevěném roštu. 

V případě, že zvolíme nepochůzí variantu spočívá zateplení pouze v položení volně 

kladené izolace. Nejčastěji se využívají desky či rolované pásy ze skelné a kamenné vaty.  
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6  VÝMĚNA VÝPLNĚ OTVORU 

Výměna výplní  otvorů nabízí velký potenciál v úspoře za energii. Jak velkou úsporu 

nám mohou okna přinést ovlivňují především tyto prvky: 

• zasklení, rozdíl najdeme mezi izolačním dvojsklem či trojsklem i ve výplni 

skla, zda je použit inertní plyn či vzduch,  

• velikost tabulí a četnost dělení, výrazně dělené sklo bude mít jiné vlastnosti 

než sklo nedělené, 

• rám, nejčastěji používané materiály jsou plast, dřevo, hliník,  

• podíl plochy rámu a jeho zasklené části, rám a zasklení mohou mít jiný 

součinitel prostupu tepla, 

• počet a druh použitého těsnění. 

Dobré tepelně technické vlastnosti nejsou ovlivněny pouze samotnými prvky oken, 

ale také provedením výměny oken. Nejdůležitější je přesně osadit okenní rám. Netěsnosti 

mezi ostěním  a rámem mohou způsobit velké úniky tepla. Ty není vhodné následně utěsnit 

PUR pěnou, ale speciálními výrobky k tomu určené, jako jsou parotěsné či vodotěsné pásky 

nebo speciální fólie. 

6.1 PLASTOVÁ OKNA 

Plastová okna jsou oblíbená pro svoji nízkou cenu a snadnou údržbu, která spočívá 

prakticky pouze v promazání kování. Oproti dřevěným oknům je okenní profil tvořen 

několika od sebe oddělenými komorami. Čím více komor profil obsahuje, tím lepší jsou 

jeho tepelně izolační vlastnosti. Na trhu můžeme standardně vybírat mezi 3 až 6-ti 

komorovými systémy. Existují ale i 8-mi komorové systémy, určené pro nízkoenergetické 

a pasivní domy. Dalším aspektem při výběru je možnost dvojitého či trojitého zasklení. 

Výhody plastových oken jsou jednoznačně v nenáročné údržbě, kdy není nutné 

každoroční natírání rámu. Na výběr je nespočet barevných a dekorových provedení. 

Dobře odolávají účinkům větru, vlhkosti a deště. Dobré tepelně technické i akustické 

vlastnosti společně s nižšími náklady na pořízení jsou jistě pro mnohé velkým důvodem 

pro pořízení. 
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Mezi nevýhody patří kratší životnost než u dřevěných oken. Životnost se pohybuje 

kolem 50 let, nicméně se můžeme setkat i s dřívější degradací, především v důsledku 

zkřehnutí a popraskání plastového rámu. Navíc se poškozené části okna nedají tak lehce 

opravit jako u oken dřevěných. Problémem může být i širší rám i profil okna, což se projeví 

především v případě, kdy potřebujeme okna malých rozměrů. I přes velkou škálu imitací 

dřeva plast nikdy nenahradí vzhled a půvab dřeva. V neposlední řadě bychom měli myslet 

i na zvýšenou ekologickou zátěž, jak při výrobě, tak likvidaci. 

6.2 DŘEVĚNÁ OKNA 

Nejčastěji používaným typem dřevěných oken jsou tzv. eurookna. Ty se vyznačují 

dřevěným lepeným profilem, který eliminuje přirozené kroucení dřeva a tím poskytuje 

vysokou kvalitu těchto oken. Na výběr máme několik možností dřevin, nejčastěji se k výrobě 

používá dřevo smrkové, dubové, meranti nebo borovice. Obecně platí, že čím je dané dřevo 

tvrdší, tím je vyšší životnost okna. U měkkého dřeva se životnost pohybuje okolo 100 let, 

u tvrdého, například u dubu, životnost může být i 300 let. Stejně jako u plastových oken 

je možný výběr mezi izolačním dvojsklem a trojsklem. 36 

Oproti starým dřevěným oknům mají ty dnešní odlišné konstrukční řešení a tím je 

výrazně ovlivněna i jejich údržba. Rozhodně nás nečeká opalování či oškrabávání starých 

nátěrů, dnes nám postačí dřevěné části ošetřit jednou až dvakrát ročně vrstvou laku. 

Nový nátěr postačí jednou za pět let. 

Jednoznačnou výhodou dřevěných oken je jejich estetické a architektonické vnímání. 

Obzvláště v případě významných či starých staveb je lepší držet se tradičních materiálů, 

i když to bohužel u nás není zrovna časté. Především na vesnicích u starší zástavby často 

vítězí nižší pořizovací náklady bílých plastových oken nad estetickým vzezřením. Dřevěná 

okna vykazují dobré tepelně technické vlastnosti a naopak se u nich téměř neobjevuje tepelná 

roztažnost. Oproti oknům plastovým mají delší životnost, některé i mnohonásobně, a jsou 

vyrobena z obnovitelného, přírodního a recyklovatelného materiálu. 

Mezi nevýhody patří přeci jen náročnější údržba, nevhodnost použití dřevěných oken 

do vlhkého prostředí i větší náchylnost na vnější vlivy počasí. Je také náchylnější na případné 

plísně či napadení dřevokaznými houbami. K popularitě nepřispívá ani vyšší cena na pořízení. 
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6.3 HLINÍKOVÁ OKNA 

Hliníková okna se stali oblíbenými pro svoji vysokou odolnost a minimální údržbu. 

Často jsou používaná při zasklení velkých ploch nebo u prosklených fasád, hliníková 

konstrukce je totiž velmi pevná a umožňuje tak vyrábět výplně velkých rozměrů.  

Výhodou hliníkových oken je velká odolnost, únosnost a životnost materiálu. Zároveň 

je tento materiál velice lehký. Nepodléhá povětrnostním vlivům a jeho údržba je velice 

nenáročná. Okna jsou nabízena buď v přírodní barvě hliníku nebo je možné využít širokou 

škálu barevných variant. Hliník je navíc stoprocentně recyklovatelný materiál a proto 

nezatěžuje životní prostředí. 

Nevýhoda hliníkových oken spočívá v dražších pořizovacích nákladech a horších 

tepelně technických vlastností, než které nám mohou poskytnou okna dřevěná či plastová. 

Proto nemají tak rozšířené uplatnění při rekonstrukcích rodinných domů.  

   

 

 

  

 

                                                                                                                                                         

36 Nazeleno www.nazeleno.cz [online]. 2008 [cit. 2015-4-25]. Dostupné z: http://www.nazeleno.cz/stavba/okna-

a-dvere/srovnani-plastova-okna-a-drevena-okna.aspx>. 
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7   MATERIÁLY 

7.1 KONVENČNÍ  IZOLAČNÍ MATERIÁLY 

V současné době existuje nespočet  typů tradičních tepelných izolací rozdílných svým 

použitím, materiálem i strukturou. Mezi nejpoužívanější izolační materiály se v současné 

době řadí polystyren a minerální vata, což samozřejmě pozitivně ovlivňuje jejich cenu a díky 

tomu jsou finančně dostupné. 

Materiálově můžeme tradiční izolace rozdělit na pěnové materiály a minerální vláknité 

materiály. Do pěnových materiálů řadíme polymerní pěny, tedy polystyreny, polyuretany, 

PVC, PE či pěnové sklo, z nichž se nejčastěji používá expandovaný polystyren. 

Mezi minerální vláknité materiály patří skelná, čedičová či kamenná vata a také celulózová 

vlákna.37 

7.1.1 Expandovaný pěnový polystyren 

Jak už bylo řečeno, díky cenové dostupnosti a dobrým tepelně technickým vlastnostem 

je EPS nejběžnější izolační materiál. Výhodou je i variabilní využití v jednotlivých stavebních 

konstrukcí. 

Výroba 

Pěnový polystyren se vyrábí ze zpěňovatelného polystyrenu ve formě perlí, 

jež se skládá z pentanu a styrenu. To jsou látky, které se pro průmyslové využití vyrábí 

z ropy. Výrobní proces se prakticky skládá ze tří fází. Nejdříve se zpěňovatelný polystyren 

předpění působením vodních par. Během tohoto procesu se objem perlí zvětší 

až na padesátinásobek. Poté se čerstvě předpěněné perle uskladní v provzdušňovaných silech, 

tam jsou chráněny před mechanickým poškození bezprostředně po předchozím procesu, 

díky němuž jsou perly na poškození náchylné. Uskladněním též získají lepší mechanickou 

_____________________________________________________________________ 

37 Stavebnictvi3000 www.stavebnictvi.cz [online], 2015 [cit. 2015-4-2]. Dostupné z:  

http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/tepelne-izolace-prehled-materialy-druhy-zpusoby-po/>. 
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pružnost a jsou dále lépe zpracovatelné. Po sušení se již perly mohou zpracovávat na konečné 

výrobky ať už ve formě bloků, desek nebo tvarovek.38  

Vlastnosti 

Konečný produkt obsahuje díky své struktuře až 98 % vzduchu, jež má nepatrnou 

tepelnou vodivost. Díky tomu má pěnový polystyren dobré tepelně izolační vlastnosti, 

které jsou v čase díky vzduchové stálosti téměř neměnné, což neplatí u jiných materiálů, 

jež jsou plněny jinými plyny. Součinitel tepelné vodivosti se pohybuje kolem hodnot 

0,037 - 0,043 W/m.K. Pěnový polystyren není rozpustný ve vodě, ta tedy téměř neovlivňuje 

jeho mechanické vlastnosti ani při dlouhodobém působení. Je lehce opracovatelný, 

velmi lehký ale i přesto má dobré mechanické vlastnosti. Ty jsou nejvíce závislé na objemové 

hmotnosti. Pevnost v tlaku i v tahu a ohybu roste se zvyšující se objemovou hmotností. 

Další významnou vlastností je rozměrová stálost pěnového polystyrenu. Změna rozměru může 

nastat dodatečným smrštěním, jež probíhá nejvíce ještě ve výrobní fázi a poté již vykazuje 

minimální změnu rozměrů, a vlivem teploty. Při změně teploty cca o 17 °C může dojít 

ke změně délky o 1 mm na metr. Za zmínku stojí i odolnost vůči běžným stavebním hmotám, 

mezi ně patří například cement, vápno, sádra, anhydrit.39 

Naopak bychom neměli polystyren vystavovat dehtu a některým organickým 

rozpouštědlům. Nevhodný je také kontakt se zeminou. Stejně jako většina organických 

stavebních materiálů, je polystyren hořlavý, zplodiny hoření jsou toxické a vytvářejí hustý 

dým. Nebezpečný je také kvůli odkapávaní roztavených částí. Díky dlouholetému vývoji EPS 

jako stavebního materiálu, je dnes dostupný tzv. samozhášivý polystyren, jež obsahuje 

retardéry hoření. Ten je mnohem těžší zapálit a výrazně také snižuje rychlost šíření požáru.     

Využití  

V použití je dnes pěnový polystyren velmi variabilní. Dá se použít prakticky 

ve většině stavebních konstrukcích. Nutné je pouze vědět, jaký druh pěnového polystyrenu 

použít právě na tu naši.   

_____________________________________________________________________ 

38 Portál Tzb-info  www.tzb-info.cz  [online],  2015  [cit.  2015-04-3].  Dostupné  z: <http://stavba.tzb-

info.cz/tepelne-izolace/8482-vlastnosti-expandovaneho-penoveho-polystyrenu-eps>. 

39 Portál Tzb-info  www.tzb-info.cz  [online],  2015  [cit.  2015-04-3].  Dostupné  z: <http://stavba.tzb-

info.cz/tepelne-izolace/8482-vlastnosti-expandovaneho-penoveho-polystyrenu-eps>. 
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Pěnový polystyren se označuje dle typu použití různými písmeny: 

• EPS Z - základní tepelně izolační desky, nejčastěji jsou využívány 

pro zateplení šikmých i plochých střech, podlah a také se hodí do vnitřních 

a jádrových izolací, 

• EPS F - desky určené pro použití ve vnějších kontaktních zateplovacích 

systémech, na které jdou kladeny vysoké nároky na rozměrovou přesnost 

a stabilitu, 

• EPS S - desky se zvýšeným důrazem na rozměrovou stabilitu pro zateplení 

plochých střech a některých druhů vysoce zatížených podlah, 

• EPS T - desky se pro snížení kročejového hluku v podlahách, 

• EPS P - speciální izolační desky pro použití zateplení soklu a spodní stavby, 

jež se vyznačují minimální nasákavostí, mrazuvzdorností a vysokou pevností 

v tlaku.  

7.1.2 Extrudovaný polystyren 

Dalším druhem polystyrenu s významnými vlastnostmi se hodí především pro použití 

v místech s trvalou vlhkostí. 

Výroba 

Na rozdíl od pěnového polystyrenu se extrudovaný vyrábí vytlačováním roztaveného 

polystyrenu společně s napěňovacími přísadami do formy. Po uvolnění tlaku právě 

tyto přísady způsobí napěnění polystyrenu. Směs se poté ochladí a upraví do požadovaného 

tvaru. Díky tomuto procesu pod tlakem se vytvoří uzavřená struktura v materiálu, jež právě 

ovlivňuje především jeho menší nasákavost a také vyšší pevnost. 

Vlastnosti 

Stejně jako pěnový polystyren má ten extrudovaný dobré tepelně izolační vlastnosti. 

Součinitel tepelné vodivosti se pohybuje v rozmezí mezi 0,030 - 0,038 W/mK, tedy ještě 

o něco lepší než EPS. Jak už bylo zmíněno, díky speciálnímu procesu výroby je tento materiál 

velice málo nasákavý a hodí se do vlhkého prostředí. Tato vlastnost je ale lehce snížena 

v momentě, kdy je deska nějakým způsobem narušena, takže například i u řezání desek. 

Další důležitou vlastností je pevnost v tlaku, jež je též mnohem lepší než u klasického EPS. 
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Jelikož se extrudovaný polystyren často používá jako tepelná izolace spodní stavby, je dobré 

se zmínit i o jeho odolnosti vůči zemině, plísním a škůdcům jako je hmyz a hlodavci. 

Navíc je dobře opracovatelný, lehký a též je ceněný pro objemovou stálost. 

Extrudovaný polystyren je vysoce hořlavý a samozhášivý, při požáru se změní 

jeho složení v kapalné. Je velmi důležité dbát na jeho umístění v konstrukci, aby nám tento 

fakt nezpůsobil problémy např. ve styku s potrubím. Dlouhodobější působení UV záření může 

způsobit jeho degradaci. Též není dobré ho vystavovat organickým rozpouštědlům. Při výrobě 

se může uvolňovat nebezpečný styren a pentan a nejen proto je XPS neekologický materiál. 

V neposlední řadě je oproti pěnovému polystyrenu dražší.    

Využití  

Vzhledem k výrobě a jeho vlastnostem už víme, že se hodí a převážně používá 

do konstrukcí, jež jsou výrazně staticky namáhány, jako jsou průmyslové podlahy, parkoviště, 

pojízdné a pochůzí střechy apod., nebo jsou vystaveny účinkům vody, například obvodové 

izolace pod terénem, spodní stavby, tzv. obrácené střechy, kde izolace představuje svrchní 

vrstvu, a další.  

7.1.3 Skelná vata 

Skelná vata se řadí do izolace z vláknitých materiálů. Souhrnně se tento typ izolace 

nazývá minerální vaty, do nichž patří i vata kamenná, též nazývaná čedičová, a izolace 

z celulózových vláken. Základní surovinou pro výrobu minerální vaty je minerál, 

tedy hornina. 

Tato tepelně akustická izolace se od těch polystyrenových nejvíce liší svojí 

prodyšností, díky níž umožňují konstrukci dýchat. Lepší propustnost pro vzduch, ale i vodní 

páry nemusí být ovšem vždy jen k dobru. 

Výroba 

Základní surovinou pro výrobu skelné vaty je křemičitý písek, roztavené sklo, může 

být i recyklované, a další přísady. Za vysokých teplot nejdříve dochází k tavení této směsi. 

Tavenina  poté prochází stroji, kde dochází k jejímu rozvlákňování. Takto vytvořená vlákna 

se spojí s pojivem, nejčastěji pryskyřicí. Ta u vaty způsobuje typické žluté zbarvení. Poté je 

upravováno do formy rolí či desek. Vata je poměrně lehce stlačitelná, proto se v rolích dodává 
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stlačená a až po rozvinutí dochází  k rozpínání na skutečnou velikost. To se samozřejmě 

pozitivně projevuje při dopravě materiálu. 

Vlastnosti 

Skelná vata není jen dobrý tepelný izolant, ale i zvukově izolační. Součinitel tepelné 

vodivosti je kolem 0,030 - 0,045 W/mK. Vyniká pro svoji dobrou propustnost vodních par 

a je vodoodpudivá. Neměla by se ale používat do trvale vlhkého prostředí. Je velmi pružná 

a ohebná, dobře se s ní pracuje a lehce ji můžeme upravit do námi požadovaného tvaru. 

Navíc není nutné vatu řezat na milimetry přesně. Díky její stlačitelnosti ji můžeme zmáčknout 

i do menších prostor. Tak se dá vata zpracovat bez větších ořezů a zbytků. Je odolná 

vůči škůdcům i plísním. Nesnadno hořlavá, zabraňuje šíření požáru a neuvolňuje žádné 

toxické a jedovaté plyny. Zdravotně nezávadná .40  

Při manipulaci je potřeba použít ochranné pomůcky. Dochází totiž k odlamování 

malých částí vaty, jež mohou být dráždivé jak pro naši pokožku tak i dýchací cesty. 

Skelná vata je také poměrně tvarově nestálá. Pokud ji aplikujeme například mezi krokve, 

je nutné ji ihned fixovat. Může nám také dojít k tzv. sedání vaty a zapříčinění vzniku 

tepelných mostů. Větší problém sedání materiálu mají většinou levnější skelné vaty.  

Využití 

Skelná vata se používá převážně do nezatížených konstrukcí. Nejčastěji se tedy 

používá pro zateplení provětrávaných fasád, stropů a podhledů, příček, šikmých střech. 

Při zateplování fasád se vata vkládá do roštu nebo je kotvena mechanicky. Je nutné následně 

vatu chránit proti povětrnostním vlivům například vnějším opláštěním pomocí dřevěného 

obložení. U stropů se často aplikuje do trámových systémů, kdy se vyplní na celou výšku 

trámů nebo do podhledů. Pokud chceme zateplit například strop půdy, který se bude využívat 

na uskladnění věcí, vytvoříme dřevěný rošt a izolaci do něj vložíme a zaklopíme. 

Existují i speciální desky pro izolaci těžkých plovoucích podlah. Desky jsou vyráběny 

pro užitné zatížení do 4 KN/m2. V příčkách se izolace ze skelné vaty využívá převážně 

pro svoje zvukově izolační vlastnosti nebo pro oddělení vytápěného a nevytápěného prostoru. 

Skelná vata je též vhodná pro zateplení šikmé střechy a to především mezi krokve a pod 

_____________________________________________________________________ 

40 Izolace-info www.izolace-info.cz [online]. 2013 [cit. 2015-4-6]. Dostupné z: <http://www.izolace-

info.cz/katalog/vlaknite-izolace/skelna-vata/>. 



59 

krokve. Izolace se vkládá mezi krokve a díky své pružnosti není nutné ji dále fixovat. 

Oproti vatě kamenné je skelná měkčí a díky tomu se lépe vykryje nerovnosti a minimalizuje 

tak tepelné mosty. 

7.1.4 Kamenná vata 

Výchozím materiálem pro tento izolant je nejčastěji sopečná vyvřelina čedič, proto jej 

též můžeme najít pod označením čedičová vata. Je určen pro teplenou, zvukovou 

i protipožární izolaci.  

Výroba 

Výroba je obdobná jako u skelné vaty  a je založena na metodě rozvláknění horniny. 

Nejdříve se určí správný poměr surovin, tedy základní složky, většinou čediče, a dalších 

přísad. Připravená směs se roztaví v peci při teplotě kolem mezi 1400 - 1500°C. Vzniklá 

kamenná hmota stéká z pece na kotouč, jež rozstřikuje tuto tekutinu a tím rozvlákňuje směs 

na jemná vlákna. V tomto procesu se přidávají pojiva. Dále už dochází ke stlačování vaty 

a stabilizací materiálu před konečnou fází, tedy řezáním, popřípadě dalším zpracováním.41  

Vlastnosti 

Kamenná vata je velmi ceněna pro své dobré tepelně technické, akustické a  

protipožární vlastnosti. Součinitel  tepelné vodivosti se pohybuje kolem hodnot 0,035 –

 0,045 W/mK. Vata je nehořlavá a tavení vláken začíná při velice vysokých teplotách. 

Difúzně otevřená struktura má schopnost odpuzovat vodu a díky paropropustnosti nedochází 

ke kondenzaci vodních par a tak nedochází k tvorbě plísní. Nehodí se však do trvale vlhkého 

prostředí. Materiál vykazuje rozměrovou stálost při změnách teploty. Kamenná vata je též 

zdravotně nezávadná a šetrná k životnímu prostředí. Je odolná vůči škůdcům, hmyzu 

i hlodavcům a má velmi dlouhou životnost. 

Při aplikaci se mohou uvolňovat minerální vlákna, která mohou být pro pokožku lehce 

dráždivá, je tedy lepší použít ochranné pomůcky. Materiál je snadno opracovatelný, desky 

se lehce řezají. Oproti skelné vatě mohou vznikat větší prořezy, ty se ale poté dají využít 

pro izolaci různých detailů.  

_____________________________________________________________________ 

41 Rockwool www.rockwool.cz [online]. 2012 [2015-4-6]. Dostupné z: <http://www.rockwool.cz/kamenna-

vlna/kamenna-vlna-stalost/kamenna-vlna-vyroba>. 
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Využití 

Kamenná vata má velice široké uplatnění při zateplení stavebních konstrukcí. Používá 

se pro zateplení fasády, podlahy a stropu, příček, podhledů a střech. Desky kamenné vaty 

lze použít do předvěšených fasádních systému, v tom případě se nejčastěji aplikuje 

do připraveného roštu, do vícevrstvého zdiva mechanickým ukotvením či jako kontaktní 

zateplovací systém, kdy je deska přilepena a následně kotvena mechanicky. Při zateplení 

podlahy je možné je použít do lehkých i těžkých plovoucích podlah. Hodí se i pro větší 

zatížení podlah, běžně jsou dostupné desky s maximálním užitným zatížením 

až do 10 KN/m2. Do příček a podhledů se nejčastěji izolace používá hlavně kvůli akustickým 

a protipožárním vlastnostem. V suché výstavbě sádrokartonových podhledů a příček se často 

používá modul 625 mm, který též pro snadnější aplikaci můžeme najít u některých výrobců 

izolace. Střešní konstrukci můžeme kamennou vatou zateplit jak šikmou tak plochou. U šikmé 

střechy se používají desky, jež se vkládají mezi krokve či do přídavného roštu. Pro svoji 

pevnou strukturu není nutné desky nijak mezi krokvemi kotvit. U plochých střech se desky 

kotví k podkladu mechanicky či lepením. Využít můžeme i doplňkový sortiment, jako jsou 

spádové desky či výplně trapézových plechů, které se používají u lehkých plochých střech. 

Výplně zlepšují jednak tepelně technické vlastnosti střechy ale hlavně slouží k větší zvukové 

neprůzvučnosti konstrukce. 

7.1.5 Aerogelová izolace 

Aerogel je u nás ne zcela běžný a známý materiál. Poprvé byl vyroben již ve 30. letech 

20. století. I přes své vynikající vlastnosti nebyl nějakou dobu výrazně využíván kvůli obtížné 

výrobě. Své uplatnění si vydobyl v devadesátých letech 21. století, kdy byl využit pro izolaci 

přístrojů, jež byly vyslány do vesmíru. Na našem trhu pomalu nachází látka uplatnění 

ve stavebnictví či průmyslu. 

Výroba 

Aerogel se vyrábí za vysokého tlaku a teploty z gelu oxidu křemičitého a s přídavkem 

katalyzátorů. Tímto procesem se z gelu odstraní veškerá kapalné složky a vznikne hmota 

s velkým množstvím skořápek z křemíku. Tato struktura zaručuje materiálu odolnost 

proti působení tlaku. Celý proces se nazývá superkritické vysoušení a je to jediný způsob 

sušení křemičitého gelu, při kterém nedochází ke zhroucení křemíkových skořepin. 
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Výsledkem je maximální pórovitost materiálu, který se skládá z více než 99 % vzduchu. 

I proto se někdy aerogel nazývá modrý dým.42 

Vlastnosti 

Díky své struktuře, která obsahuje většinové množství vzduchu je aerogel neobyčejně 

izolující materiál, jehož součinitel tepelné vodivosti se pohybuje v rozsahu 

0,013 - 0,020 W/mK. Další vlastností plynoucí z jeho složení je difúzně otevřená struktura. 

Velké množství otevřených pórů, umožňuje průchodnost plynů a kapalin materiálem. 

I přes svoji lehce vypadající strukturu snese velká zatížení. Materiál je nehořlavý 

a tvarově stálý. Manipulace s aerogelem je velmi jednoduchá, lze snadno řezat na potřebné 

rozměry. 

Nevýhodou tohoto materiálu je prozatím jeho malé zastoupení na trhu a s tím 

související i výrazně dražší cena oproti tradičním materiálům. Při aplikaci dochází 

k uvolňování většího množství prachu, proto se doporučuje jej řezat na volném prostranství. 

Využití 

Vzhledem k dražším pořizovacím nákladům se zatím aerogelová izolace neuplatnila 

pro zateplování rodinných a bytových domů. Své uplatnění ale nachází tam, kde je třeba 

provést zateplení bez velkého zásahu do vzhledu objektu. Nejčastěji se využívá 

u architektonicky cenných staveb nebo u památkových objektů, kde by klasické materiály 

s výraznými tloušťkami izolantu výrazně ovlivnili hmotu objektu. Všude tam poskytuje 

aerogel potřebnou tepelně technickou ochranu, umožňuje konstrukci dýchat ale nenarušuje 

její vzhled.  

Aerogelová izolace je vhodná i na zateplení zakřivených tvarů či konstrukčních detailů 

jako například zateplení ostění. 

7.2 PŘÍRODNÍ MATERIÁLY 

Přírodní materiály pro zateplení nejsou ve stavebnictví žádnou novinkou, naopak 

se v minulosti používaly mnohem častěji. V současné době jsou přírodní materiál oblíbenou a 

často používanou alternativou k syntetickým materiálům. Důvodů, proč dát přednost přírodní 

_____________________________________________________________________ 

42 Izolace Aerogel www.izolace-aerogel.cz [online]. 2014 [2015-5-2]. Dostupné z:  <http://www.izolace-

aerogel.cz/vyroba.html>. 
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izolaci máme hned několik. Mnoho lidí dnes může trpět alergiemi a zdravotními problémy 

způsobenými právě škodlivými látkami obsaženými ve stavebních materiálech. Při výrobě 

se používá velká spousta chemikálií, což může zapříčiňovat mnoho ekologických závad 

ať už při výrobě, použití či likvidaci. Naopak velká část u nás nabízené přírodní izolace 

je označen certifikátem „Lékařsky doporučeno pro zdravé bydlení“ a nejen proto 

je ze zdravotního hlediska výhodnější . Dalším kritériem je řešení z hlediska životního 

prostředí. Při výrobě přírodních materiálů se spotřebuje mnohem méně energie a vyprodukuje 

méně škodlivých emisí CO2 a SO2. Často  pochází z obnovitelných zdrojů. Navíc bývají 

při likvidaci z velké většiny recyklovatelné. Pokud u nás převažuje tento důvod použití 

nad ostatními, měli bychom si vybrat místního dodavatele, tak nebudeme naše prostředí 

zatěžovat složitou a dlouhou dopravou materiálu. 

Přírodní izolaci můžeme zvolit i z mnohem prostšího důvodu a tím jsou její dobré 

tepelně technické vlastnosti. Tyto materiály se vyznačují výbornými akumulačními 

schopnostmi, díky optimální regulaci vlhkosti vytváří příjemné pokojové klima. Většina 

materiálů se vyznačuje dobrou zvukovou izolací, odolností proti plísním a škůdcům a dlouhou 

životností.  

Přírodní izolační materiály můžeme rozdělit do tří skupin podle původu: 43 

• živočišné organické materiály (ovčí vlna), 

• rostlinné organické materiály, jež dále rozdělujeme do skupin rostlinné dřevní 

(celulóza, dřevní vlákna, korek, …) a rostlinné stonkové (rákos, konopí, len, 

sláma, …), 

• minerální anorganické materiály (keramzit, expandovaný perlit, pemza, 

minerální pěna, pěnové sklo, …). 

7.2.1 Ovčí vlna 

Ovčí vlna patří mezi přírodní materiály a vzniká jako odpadní materiál. Zpracovává 

se do formy pásů, plstí či roun a to velmi šetrně k životnímu prostředí. Při výrobě je zapotřebí  

jen minimální vklad energie a navíc je recyklovatelná a zdravotně nezávadná.  

_____________________________________________________________________ 

43Arnika www.arnika.org [online]. 2014 [cit. 2014-4-8]. Dostupné z: <http://arnika.org/rozdeleni-prirodnich-

izolacnich-materialu>. 
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Výroba 

Proces výroby se skládá ze tří hlavních činností. Nejprve se vlna opakovaně vypere, 

aby se zbavila nečistot a tuku. Následně se ošetří proti hmyzu, především proti molům, 

chemickým prostředkem Molantinem, roztokem  močoviny nebo soli. Molantin je 10% 

roztok, jehož zbytky je po biologickém čištění možné odvést do kanalizačního systému. 

U močoviny se používá 3% roztok, jež je v takové koncentraci zdravotně nezávadný. 

Výhodou roztoku soli je, že se nerozpouští ve vodě a tím zaručuje trvanlivou ochranu 

proti molům. Poté na řadu přichází samotné zpracování do formy. To může být provedeno 

vodorovným kladením ovčího rouna, kolmým kladením či plstnatěním. Díky tomuto 

výrobnímu průběhu, kdy nedochází k poškození vlny chemikáliemi a tepelnými procesy, 

je konečný výrobek recyklovatelný.44   

Vlastnosti 

Jak již bylo řečeno, ovčí vlna je prakticky odpadní materiál, zcela přírodní 

a recyklovatelný a vzhledem k výrobnímu procesu velmi šetrná alternativa zateplení 

k životnímu prostředí oproti syntetickým materiálům. Navíc je zdravotně nezávadná 

a v poslední době se využívá i pro prostorové čištění vzduchu od škodlivin, které zachytává 

a absorbuje. V takovém případě se musí umístit co nejblíže k vnitřnímu povrchu a po určité 

době vyměnit. 

Hodnotná je bezpochyby i z hlediska tepelně izolačních vlastností. Její součinitel 

prostupu tepla se pohybuje kolem hodnot 0,034 - 0,049 W/(mK). Ovčí vlna je nehořlavá 

a navíc má samozhášecí schopnost. Samozápalná teplota je až kolem 560 °C a při hoření 

nevznikají žádné toxické plyny. Vlna na sebe též dokáže vázat velké množství vody 

a to až 30 - 35 % vlastní hmotnosti a to bez ztráty izolačních vlastností. Pohlcenou vlhkost 

následně uvolňuje do interiéru dle aktuální míry vlhkosti místnosti, čímž vytváří příjemné 

klima. Využitelná je i pro svoje výborné akustické vlastnosti. Za zmínku stojí a její pružnost, 

jež nám dovolí vlnu použít jako izolant v méně přístupných prostorech. Při práci nejsou 

zapotřebí žádné ochranné pomůcky, jelikož je vlna velice příjemný materiál.45 

_____________________________________________________________________ 

44 Portál Tzb-info  www.tzb-info.cz  [online],  2015  [cit.  2015-04-14].  Dostupné  z: <http://stavba.tzb-

info.cz/tepelne-izolace/9718-izolace-z-ovci-vlny >. 

45 Portál Tzb-info  www.tzb-info.cz  [online],  2015  [cit.  2015-04-14].  Dostupné  z: <http://stavba.tzb-

info.cz/tepelne-izolace/9718-izolace-z-ovci-vlny >. 
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Z důvodu chybějícího plnidla, není vlna odolná proti namáhání v tlaku.  

Použití 

Uplatnění ovčí vlna nachází často  v roubených stavbách, památkově chráněných 

objektech a bytových a rodinných domech. Hodí se jako izolant stropů a podlah, střechy, stěn, 

fasády, stejně jako potrubí a rozvodů technického zařízení budov.  

Ovčí vlna se nehodí tam, kde by mohla být namáhaná tlakem. Proto není vhodná 

například jako izolant plovoucích podlah či pochůzných střech. 

7.2.2 Konopí 

Konopí patří mezi klasický obnovitelný dorůstající materiál. V České republice 

je možné jej pěstovat až do nadmořské výšky 450 m n. m a ve stavebnictví má široké 

uplatnění nejen jako tepelná izolace.   

Výroba 

Konopí je rychlerostoucí rostlina, jež se v některých oblastech může sklidit i dvakrát 

do roka. Díky svému rychlému růstu zastiňuje půdu, čímž brání výskytu plevelu. Proto není 

nutné při pěstování používat herbicidy. Rostlina též obsahuje látky, jež odpuzují hmyz, 

a proto se nemusí chránit žádnými chemickými prostředky a konopí se tak stává plně 

recyklovatelné.46 

Při výrobě konopné izolace se využívají konopná vlákna o délce cca 8 cm. 

Pro soudržnost se využívá pojivo na bázi polypropylenu, které je zdravotně nezávadné. Pojivo 

s konopnými vlákny se spojí v peci při teplotě kolem 150 °C. 

Vlastnosti 

Stejně jako ovčí vlna je konopí zdravotně nezávadné jak při výrobě, aplikaci tak při 

užívání stavby. Neobsahuje těžké kovy ani formaldehydy, tudíž nezatěžuje životní prostředí. 

Významným se pro životní prostředí také stává díky bilanci CO2. Během svého  růstu 

spotřebuje přibližně 4 kg tohoto plynu, čímž se konopí stává významnou složkou ochrany 

přírody. Konopí není nutné ošetřovat proti napadení hmyzem, moly ani hlodavci, 

_____________________________________________________________________ 

46 CHYBÍK, Josef. Přírodní stavební materiály. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2009, 268 s. ISBN 978-80-

247-2532-1. str.125 
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jelikož neobsahuje bílkoviny, jež tyto škůdce přitahuje. Jeho složení není dráždivé 

pro pokožku ani dýchací cesty a je vhodné pro alergiky. 

Součinitel prostupu tepla se pohybuje kolem 0,040 W/mK. Oproti například minerální 

izolaci má výrazně lepší akumulační schopnost, z tohoto důvodu se velmi často používají 

pro zateplení lehkých dřevostaveb. Velmi dobré jsou také difuzní vlastnosti konopné izolace, 

díky tomu dobře reguluje vlhkost a zaručuje tak ideální zdravé klima.Díky tomu, že vlákna 

konopí nejsou vzájemně spojena, dochází při vibracích ke tření mezi vlákny a ty tak výrazně 

snižují intenzitu zvukových vln. Konopná izolace tak patří mezi dobré  zvukové izolanty.  

Co se mechanické odolnosti týče, jsou vlákna velice pružná, takže se při stlačení rychle vrátí 

do původního stavu a zároveň si dlouho udržuje svůj tvar, díky čemuž nedochází k sedání 

materiálu a v konstrukci tak nevznikají prázdné dutiny. 

Oproti ovčí vlně má horší reakci na oheň - třída reakce na oheň E. Takové výrobky 

jsou schopny odolávat malému plameni po krátký časový úsek. Jako ochrana před ohněm 

se do izolačního materiálu přidává cca 5 % sody. V konstrukci si také můžeme pomoci 

certifikovanou skladbou s požadovanou požární odolností. Tím se stává hořlavost materiálu 

snad jedinou negativní vlastností konopné izolace. 

Použití 

Pro své vlastnosti nachází konopná izolace uplatnění převážně u dřevostaveb, srubů 

a roubenek. Hodí se ale prakticky pro zateplení všech konstrukcí jako stropů a podlah, stěn 

vnitřních i obvodových, střech a to v podobě rohoží, rolí či plstě. 

Do podlah a stropů můžeme použít izolaci v podobě tradičních rohoží, nebo konopnou 

drť, jež se skládá z konopných stonků rozdrcených na malé kousky a obalené v přírodním 

asfaltu. Díky vytvořené stabilní desce již není nutné například instalace vedené v podlaze 

ničím fixovat.47 

Při zateplení vnějších obvodových stěn můžeme použít jakoukoliv formu konopné 

izolace a lze ji aplikovat na stěnu z libovolného materiálu. Izolace se vkládá většinou 

do dřevěného roštu. Po pečlivém stavebním průzkumu a tepelně technickým výpočtu je 

_____________________________________________________________________ 

47 CHYBÍK, Josef. Přírodní stavební materiály. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2009, 268 s. ISBN 978-80-

247-2532-1. str.133 
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možné použít izolaci použít i pro zateplení vnitřní strany objektu. Na obrázku č. 6.1 a č. 6.2 

můžeme vidět provedení takové izolace z vnější strany obvodové stěny a vnitřní.   

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6.1 - Zateplení obvodového zdiva 48 

1 - vnitřní omítka 

2 - zděná stěna 

3 - tepelná izolace z konopí mezi  

      vodorovnými latěmi 

4 - tepelná izolace z konopí mezi  

      svislými latěmi 

5 - difuzní fólie 

6 - obklad z překládaných prken 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6.2 - Zateplení z vnitřní strany 49 

1 - hliněná stavební deska ProCrea s     

      hliněnou omítkou 

2 - instalační mezera 

3 - parotěsná vrstva 

4 - konopná izolace mezi dřevěným roštem 

5 - zděná stěna 

6 - vnější omítka 

 

U zateplení střechy lze konopnou izolaci použít jak pro zateplení mezi krokve, 

pod krokve tak nad krokve. V konstrukci střechy se dobře uplatní skvělé akumulační 

vlastnosti konopí, nenachází se zde totiž jiný materiál, jež by byl schopný teplo výrazně 

akumulovat.  

_____________________________________________________________________ 

48 CHYBÍK, Josef. Přírodní stavební materiály. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2009, 268 s. ISBN 

978-80-247-2532-1. str.136 

49 CHYBÍK, Josef. Přírodní stavební materiály. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2009, 268 s. ISBN 

978-80-247-2532-1. str.136 
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8  VLIV PROVEDENÍ ZATEPLENÍ RODINNÉHO DOMU 

8.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Posuzovaný rodinný dům se nachází ve Slavicích 6, jež jsou místní částí města Třebíč 

nacházející se v jihovýchodní části kraje Vysočina. Dům je řadový koncový, 

částečně podsklepený s jedním nadzemním podlažím a nevytápěnou půdou. Nosný obvodový 

systém objektu je zděný se sedlovou střechou. Celková zastavěná plocha je 171,03 m2. Objekt 

je vytápěn plynovým kotlem. 

Objekt byl postaven v roce 1964, tehdy se skládal pouze ze dvou obytných místností 

v místě dnešního obývacího pokoje a ložnice. V roce 1978 se dům rozšířil o kuchyni, pokoj 

a příslušenství, celá nová přístavba byla podsklepená. Další stavební úpravy nastaly v roce 

1985, kdy byla přistavena veranda a další pokoj, který je dnes využívaný pouze jako sklad. 

Poslední změny nastaly mezi roky 2008 - 2010, kdy byla vyměněna stará dřevěná okna 

v obývacím pokoji a kuchyni, pro menší úniky tepla se také zateplil strop v těchto 

místnostech, byla vyměněna krytina na střeše a nahrazeny staré vstupní dveře směrem 

do ulice i do dvora. 

Celý původní objekt bez přístavby je z cihel plných pálených, tloušťka obvodového 

zdiva je 450 mm, tloušťka příček 150 mm. Přístavba je tvořena pórobetonovým zdivem 

a navíc je zateplena 40 mm pěnovým polystyrenem. Podlahy jsou původní. Podlaha 

na zemině je založena na dřevěných trámech a vysypána štěrkem. Poté je zalita betonovou 

mazaninou na níž je položena prkenná podlaha. Stropy jsou též trámové vyplněné škvárou, 

zaklopeny dřevěnými prkny s betonovou mazaninou, zespodu je strop podbitý. V pravidelně 

vytápěných místnostech, tedy v obývacím pokoji a kuchyni, byla vyměněna původní dřevěná 

dvojitá okna za nová plastová. Též byl v těchto místnostech zateplen strop pěnovým 

polystyrenem v tloušťce 30 mm. Zbylé dvě místnosti v obytné části momentálně nejsou plně 

a pravidelně využívány, proto doposud neprošli žádnými zásadními úpravami. Krov je 

původní, pouze bylo vyměněno laťování a staré betonové tašky byly nahrazeny keramickou 

krytinou. 
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8.2 TERMOVIZNÍ SNÍMKY 

V únoru roku 2015 byly na domě pořízeny snímky z termokamery FLIR. 

Tato termokamera se používá ve stavebnictví pro analýzu povrchových teplot, ze kterých jsou 

patrné například tepelné mosty. 

Měření proběhlo při venkovní teplotě 3 °C a vnitřní teplotě kolem 22 °C. 

Při jednotlivých měřeních byla nastavena materiálová charakteristika snímané oblasti, 

například dřevo, cihla, sklo apod. Dalším parametrem bylo nastavení minimální či maximální 

teploty v dané oblasti, jež je na snímku ohraničena. Při venkovním měření bylo nastaveno 

hledání nejvyšší teploty, při měření uvnitř domu naopak nejnižší. Tato teplota je zobrazena 

vždy v horním levém rohu. Rozmezí teplot celého snímku je uvedeno v dolní části.  

   

Obr. č. 9.1 - a) Termovizní snímek nového plastového okna, b) fotografie dané oblasti  

Na prvním snímku č. 9.1. je snímáno nové plastové okno v obývacím pokoji. Je zde 

patrné nejproblémovější místo styku konstrukcí a to roh okna a stěny. Zde je také nejnižší 

povrchová teplota 17,7 °C.     

   

Obr. č. 9.2 - a) Termovizní snímek původního dřevěného okna, b) fotografie dané 
oblasti 

Stejný snímek byl pořízen v ložnici, kde je stále původní dřevěné okno. Nejnižší 

povrchová teplota je zde vzhledem k většímu prostupu tepla méně izolovaného okna mnohem 



69 

nižší a to 7,5 °C. Určitou roli v těchto případech může hrát i osluněná strana konstrukcí. 

V době měření byla tato část domu neosluněná, naopak první snímek mohl být slunečním 

zářením ovlivněný.   

   

Obr. č. 9.3 - a) Termovizní snímek původního dřevěného okna z venku, b) fotografie 
dané oblasti 

Snímek znázorňující venkovní povrchové teploty opět původního dřevěného okna. 

Porovnat můžeme poměrně vysokou povrchovou teplotu původního okna s nižší povrchovou 

teplotou u nových plastových dveří.   

   

Obr. č. 9.4 - a) Termovizní snímek styku stropu a obvodové stěny, b) fotografie dané 
oblasti 

Další snímek zachycuje výrazné rozdíly teplot mezi zatepleným stropem, vnitřní zdí 

oddělující obývací pokoj a kuchyni a obvodovým zdivem. Zatímco u stropu je povrchová 

teplota kolem 26 °C, jelikož dodatečné zateplení stropu nepropouští teplo skrz konstrukci 

směrem k nevytápěné půdě, povrchová teplota obvodové stěny se pohybuje pouze 

kolem 9 °C. Stěna není opatřena žádným tepelně izolačním komponentem a proto skrz ní 

uniká velké množství tepla ven. 
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Obr. č. 9.5 - a) Termovizní snímek obvodového pláště, b) fotografie dané oblasti 

Poslední snímek zachycuje úniky tepla nezatepleného obvodového pláště. Nejvyšší 

naměřená povrchová teplota byla 10,9 °C. Vysoká povrchová teplota střechy je spíše 

způsobena odlišným materiálem. Snímek byl nastavený na cihelné zdivo a proto bychom 

teplotu střechy neměli brát v potaz.     

8.3 NAVRŽENÉ ÚPRAVY 

V rámci úspory výdajů za energii jsem navrhla několik variant na zateplení 

obvodového pláště. Ty obsahují jednak použití tradičních a nejčastěji používaných materiálů, 

jako je pěnový polystyren a minerální vata, tak i variantu z přírodních materiálů, konkrétně 

konopnou izolaci. Jako poslední variantu jsem zvolila zateplení pomocí aerogelu, což je 

poměrně nový, inovativní materiál s vysokým potenciálem využití jak ve stavebnictví, 

tak v dalších průmyslových oborech, nicméně v tuto chvíli, pro zateplení rodinného domu, 

pravděpodobně nejméně vhodný a to především kvůli ceně na trhu.  

Po výpočtu tepelných ztrát jsem se kvůli velkým ztrátám některých jiných konstrukcí 

rozhodla doplnit původní záměr i o výměnu starých oken a dveří a zateplení stropu 

pod půdou. Vzhledem ke skutečnosti, že dvě okna směrem do ulice jsou již nová, plastová, 

se jedná pouze o výměnu dalších dvou oken směrem do zahrady. Jako další opatření jsem 

zvolila výměnu interiérových dveří, jež oddělují vytápěný a nevytápěný prostor a posledním 

opatřením je zateplení stropu v místnosti 104 a 105.  

Pouze jako názornou ukázku jsem zvolila výpočet tepelných ztrát výhradně 

se zateplením obvodového pláště pomocí EPS 70F. V dalších výpočtech materiálových 

variant jsou již do výpočtu zahrnuta další opatření uvedená v předchozím odstavci. 
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Varianta č.1    

Zateplení fasády vnějším kontaktním zateplením pomocí EPS 70F, v tloušťce 100 mm. 

Hodnota součinitele tepelné vodivosti λ = 0,039 W/mK.  

Tloušťku všech izolací jsem volila tak, abych splnila požadovanou hodnotu prostupu 

tepla U dle ČSN 73 0540-2. Druhý aspekt výběru byl na základě všeobecného mínění, které 

říká, že vzhledem k poměru nákladů na izolant a ostatní materiál a práci se nevyplatí tloušťka 

izolantu menší než 100 mm.    

Varianta č.2 

Zateplení fasády vnějším kontaktním zateplením pomocí EPS 70F, v tloušťce 100 mm. 

Hodnota součinitele tepelné vodivosti λ = 0,039 W/mK. Dále je snížení tepelné ztráty 

podpořeno výměnou výplní otvorů v ochlazovaných konstrukcích a zateplením stropu 

zbylých dvou místností bez zateplení.  

Varianta č.3 

Zateplení fasády vnějším kontaktním zateplením pomocí minerální izolace 

z kamenných vláken. Hodnota součinitele tepelné vodivosti λ = 0,041 W/m·K. 

Tloušťka izolace 100 mm nesplňuje minimální požadavek součinitele prostupu tepla dle 

ČSN 73 0540-2, proto jsem zvolila tloušťku 120 mm. 

Výměna výplní otvorů v ochlazovaných konstrukcích a zateplení stropu nezateplených 

obytných místností. 

Varianta č.4 

Vzhledem ke stále vzrůstající oblibě přírodních materiálů jsem pro další variantu 

zvolila konopnou izolaci z pevných fasádních panelů v tloušťce 100 mm a se součinitelem 

tepelné vodivosti λ = 0,039 W/mK. Tyto panely se na fasádu aplikují standardním kontaktním 

způsobem. 

Výměna výplní otvorů v ochlazovaných konstrukcích a zateplení stropu nezateplených 

obytných místností. 

Varianta č.5 

Pro poslední variantu jsem zvolila zateplení pomocí aerogelu, konkrétně čtyřvrstvého 

Spaceloftu s perlinkou na jedné ploše. Pro lepší srovnání předešlých variant a vzhledem 
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k mnohonásobně lepším tepelně technických vlastnostem jsem zvolila tloušťku 4 mm 

při součinitelu tepelné vodivosti λ = 0,015 W/m·K.    

Výměna výplní otvorů v ochlazovaných konstrukcích a zateplení stropu nezateplených 

obytných místností. 

8.4 STANOVENÍ ÚSPORY ENERGIÍ 

Pro vyhodnocení nákladů na provoz rodinného domu před a po provedení zateplení 

ve všech navrhovaných variantách jsem použila výpočet tepelných ztrát budovy obálkovou 

metodou, jež v sobě zahrnuje tepelné ztráty prostupem, větráním a ztráty tepelnými mosty 

a vazbami. Ve výpočtu není zahrnuta spotřeba energie pro ohřev vody a osvětlení, jelikož 

se návrhová řešení zabývají pouze vnějším zateplením fasády a tyto veličiny tak zůstanou 

konstantní po i před provedením úprav. Hodnoty tepelných ztrát jsem následně porovnala 

s tepelnými ztrátami nezatepleného domu a vyhodnotila procentuální úsporu energií.  

Výpočet spočívá ve stanovení ochlazovaných ploch, jež tvoří hranici mezi vytápěným 

a nevytápěným prostorem. Plocha vychází z vnějších rozměrů jednotlivých konstrukcí 

a to bez započítání plochy výplní otvorů, jež jsou ve výpočtu uvažovány samostatně. 

Následuje výpočet měrné tepelné ztráty s použitím teplotního činitele podle vztahu 7.1. 

Součinitel prostupu tepla se doplní o korekční činitel pro tepelné mosty a vazby. Pro zvolený 

model jsem volila hodnoty ∆U = 0,05 s mírným vlivem vazeb a ∆U = 0,10 s nízkou úrovní 

provedení.  Teplotní činitel uvádí ČSN 73 0540-3.  

 HTi = Ai · (Ui + ∆U) · Bi  [W·K-1]      (7.1) 

Kde: 

Ai    ... ochlazovaná plocha 

Ui    ... součinitel prostupu tepla 

∆U ... ztráty tepelnými mosty a vazbami 

Bi    ... teplotní činitel 

Výpočet ztrát prostupem se vypočítá dle vztahu 7.2. Základní hodnoty pro výpočtovou 

vnitřní hodnotu jsou uvedeny v normě ČSN EN 12831, pro obytný prostor jsem tedy zvolila 

20 °C. Výpočtová venkovní teplota pro oblast Třebíč je -15 °C.  

ФTi = ΣHTi · (θint,i-θe)  [W]       (7.2) 

Kde:  
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θint,i ... výpočtová vnitřní hodnota 

θe   ... výpočtová venkovní teplota 

Hodnota tepelných ztrát prostupem se doplní o tepelnou ztrátu větráním, jež se 

vypočítá dle vztahu (7.3).  

ФV = Hvi · (θint,i - θe)   [W]       (7.3) 

Kde: 

Hvi  ... součinitel návrhové tepelné ztráty větráním 

θint,i ... výpočtová vnitřní hodnota 

θe     ... výpočtová venkovní teplota 

 

HVi = 0,34 · Vi   [W/K]       (7.4) 

Kde: 

Vi  ... výměna vzduchu         (7.5) 

Výměna vzduchu se stanový v závislosti na druhu větrání dle ČSN EN 12831. V mém 

případě jsem zvolila přirozené větrání, kde se vybere větší z hodnot výměny vzduchu 

infiltrací a minimální výměny vzduchu, jež je dána hygienickými požadavky. 

Vi = max (Vinf,i,Vmin,i) [m3/h]       (7.6) 

Kde: 

Vinf,i  ... infiltrace obvodovým pláštěm budovy 

Vmin,i ... hygienické množství vzduchu 

 

Vinf,i = 2 · Vi · n50 · ei · ξi [m3/h]       (7.6) 

Kde: 

Vi   ... objem vytápěné místnosti  

n50 ... intenzita výměny vzduchu za hodinu při rozdílu tlaků 50 Pa mezi vnitřkem a 

         vnějškem budovy 

ei    ... stínící činitel 

ξi    ... výškový korekční činitel 
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Objem vytápěné místností se vypočítá z vnitřních rozměrů místnosti. Ostatní hodnoty 

vychází z normy ČSN EN 12831. 

Vmin = nmin · Vi   [m3/h]      (7.7) 

Kde: 

Vi     ... objem vytápěné místnosti  

nmin ... minimální intenzita výměny vzduchu 

Minimální intenzita výměny vzduchu je dle ČSN EN 12831 pro obytné místnosti 

rovna 0,5 h-1, pro kuchyně 1,5 h-1. 
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8.5 VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT  

Tabulka č. 9.1 znázorňuje výpočet tepelných ztrát obálkou budovy. Výsledná ztráta 

složená ze ztráty prostupem a větráním je 8496,47 W. 

 Tab. č. 9.1 - Výpočet tepelných ztrát obálkovou metodou - stávající stav  

Výpočet měrné tepelné ztráty 

Ochlazovaná  
konstrukce 

Ai  
[m2] 

Ui  
[W/(m2K)] 

Upož.  
[W/(m2K)] 

∆U  
[W/(m2K)] 

Uic = 
Ui + ∆U 

Bi  

 [-] 
HT,i 

[W.K-1] 

S1a (vnější) 72,236 1,325 0,30 0,10 1,425 1,00 102,94 
S1b (vnitřní ) 6,518 1,184 0,60 0,10 1,284 0,49 4,10 
S3 24,475 2,074 0,60 0,10 2,174 0,49 26,07 
S4 46,440 0,285 0,30 0,05 0,335 0,83 12,90 

S5 51,850 0,783 0,30 0,10 0,883 0,83 37,98 

S6 35,570 0,317 0,60 0,10 0,417 0,43 6,38 

S7 62,720 0,734 0,45 0,10 0,834 0,66 34,51 
Okna plastová 5,400 1,200 1,50 0,10 1,300 1,00 7,02 

Okna dřevěná 4,480 4,200 1,50 0,10 4,300 1,00 19,26 

Dveře 6,600 5,800 3,50 0,10 5,900 0,56 21,81 

ΣHT,i..                 272,96 

Výpočet ztráty prostupem 

ФT,i=HT,i*(θint,i-θe)        

Konstrukce HT [W.K-1] θint,i [°C] θe [°C] ФT,i [W]     

S1a (vnější) 102,94 20 -15 3602,85     
S1b (vnitřní ) 4,10 20 10 41,00     

S3 26,07 20 10 260,70     

S4 12,90 20 -5 322,43     

S5 37,98 20 -5 949,57     

S6 6,38 20 8 76,53     

S7 34,51 20 5 517,59     

Okna plastová 7,02 20 -15 245,70     

Okna dřevěná 19,26 20 -15 674,24     

Dveře 21,81 20 10 218,06     

ΣФT,i  6908,68     

Celková ztráta budovy  

Ф = ФT,i +ФV,i         

ФT,i [W] ФV,i [W] Ф [W]       
6908,68 1587,79 8496,47           
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V tabulce č. 9.2 je ve výpočtu zohledněna varianta č. 1. Tepelné ztráty obálkou 

budovy se níží o 32,95 % a to pouze díky zateplení obvodového pláště pomocí pěnového 

polystyrenu o tloušťce 100 mm. 

Tab. č. 9.2 - Výpočet tepelných ztrát obálkovou metodou - varianta č. 1 

Výpočet měrné tepelné ztráty 

Ochlazovaná  
konstrukce 

Ai  
[m2] 

Ui  
[W/(m2K)] 

Upož.  
[W/(m2K)] 

∆U  
[W/(m2K)] 

Uic = 
Ui + ∆U 

Bi  

 [-] 
HT,i 

[W.K-1] 

S1a (vnější) 72,236 0,298 0,30 0,02 0,318 1,00 22,94 
S1b (vnitřní ) 6,518 1,184 0,60 0,10 1,284 0,49 4,10 
S3 24,475 2,074 0,60 0,10 2,174 0,49 26,07 
S4 46,440 0,285 0,30 0,05 0,335 0,83 12,90 

S5 51,850 0,783 0,30 0,10 0,883 0,83 37,98 

S6 35,570 0,317 0,60 0,10 0,417 0,43 6,38 

S7 62,720 0,734 0,45 0,10 0,834 0,66 34,51 
Okna plastová 5,400 1,200 1,50 0,10 1,300 1,00 7,02 

Okna dřevěná 4,480 4,200 1,50 0,10 4,300 1,00 19,26 

Dveře 6,600 5,800 3,50 0,10 5,900 0,56 21,81 

ΣHT,i..                 192,97 

Výpočet ztráty prostupem 

ФT,i=HT,i*(θint,i-θe)        

Konstrukce HT [W.K-1] θint,i [°C] θe [°C] ФT,i [W]     

S1a (vnější) 22,94 20 -15 802,93     
S1b (vnitřní ) 4,10 20 10 41,00     

S3 26,07 20 10 260,70     

S4 12,90 20 -5 322,43     

S5 37,98 20 -5 949,57     

S6 6,38 20 8 76,53     

S7 34,51 20 5 517,59     

Okna plastová 7,02 20 -15 245,70     

Okna dřevěná 19,26 20 -15 674,24     

Dveře 21,81 20 10 218,06     

ΣФT,i  4108,77     

Celková ztráta budovy  

Ф = ФT,i +ФV,i         

ФT,i [W] ФV,i [W] Ф [W]       
4108,77 1587,79 5696,55           
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Tabulka č. 9.3 zahrnuje ve výpočtu další opatření. Kromě stejného zateplení jako 

ve variantě první je ve výpočtu zahrnuto i zateplení stropu, výměna oken a dveří. Tím bylo 

dosáhnuto snížení o dalších více než 14 %, tedy na celkových 47,04 %. 

 Tab. č. 9.3 - Výpočet tepelných ztrát obálkovou metodou - varianta č. 2 

Výpočet měrné tepelné ztráty 

Ochlazovaná  
konstrukce 

Ai  
[m2] 

Ui  
[W/(m2K)] 

Ui  
[W/(m2K)] 

∆U  
[W/(m2K)] 

Uic = 
Ui + ∆U 

Bi  

 [-] 
HT,i 

[W.K-1] 

S1a (vnější) 72,236 0,298 0,30 0,02 0,318 1,00 22,94 
S1b (vnitřní ) 6,518 1,184 0,60 0,10 1,284 0,49 4,10 
S3 24,475 2,074 0,60 0,10 2,174 0,49 26,07 
S4 46,440 0,285 0,30 0,05 0,335 0,83 12,90 

S5 51,850 0,285 0,30 0,05 0,335 0,83 14,40 

S6 35,570 0,317 0,60 0,10 0,417 0,43 6,38 

S7 62,720 0,734 0,45 0,10 0,834 0,66 34,51 
Okna plastová 5,400 1,200 1,50 0,10 1,300 1,00 7,02 

Okna dřevěná 4,480 1,100 1,50 0,02 1,120 1,00 5,02 

Dveře 6,600 2,900 3,50 0,05 2,950 0,56 10,90 

ΣHT,i..                 144,23 

Výpočet ztráty prostupem 

ФT,i=HT,i*(θint,i-θe)        

Konstrukce HT [W.K-1] θint,i [°C] θe [°C] ФT,i [W]     

S1a (vnější) 22,94 20 -15 802,93     
S1b (vnitřní ) 4,10 20 10 41,00     

S3 26,07 20 10 260,70     

S4 12,90 20 -5 322,43     

S5 14,40 20 -5 359,99     

S6 6,38 20 8 76,53     

S7 34,51 20 5 517,59     

Okna plastová 7,02 20 -15 245,70     

Okna dřevěná 5,02 20 -15 175,62     

Dveře 10,90 20 10 109,03     

ΣФT,i  2911,53     

Celková ztráta budovy  

Ф = ФT,i +ФV,i         

ФT,i [W] ФV,i [W] Ф [W]       
2911,53 1587,79 4499,32           
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Výpočet v tabulce č. 9.4 s použitím minerální izolace. Vzhledem k nutnosti použít 

vyšší tloušťku izolace se celkové ztráty snížily až o 47,91 %. 

Tab. č. 9.4 - Výpočet tepelných ztrát obálkovou metodou - varianta č. 3 

Výpočet měrné tepelné ztráty 

Ochlazovaná  
konstrukce 

Ai  
[m2] 

Ui  
[W/(m2K)] 

Upož.  
[W/(m2K)] 

∆U  
[W/(m2K)] 

Uic = 
Ui + ∆U 

Bi  

 [-] 
HT,i 

[W.K-1] 

S1a (vnější) 72,236 0,269 0,30 0,02 0,289 1,00 20,85 
S1b (vnitřní ) 6,518 1,184 0,60 0,10 1,284 0,49 4,10 
S3 24,475 2,074 0,60 0,10 2,174 0,49 26,07 
S4 46,440 0,285 0,30 0,05 0,335 0,83 12,90 

S5 51,850 0,285 0,30 0,05 0,335 0,83 14,40 

S6 35,570 0,317 0,60 0,10 0,417 0,43 6,38 

S7 62,720 0,734 0,45 0,10 0,834 0,66 34,51 
Okna plastová 5,400 1,200 1,50 0,10 1,300 1,00 7,02 

Okna dřevěná 4,480 1,100 1,50 0,02 1,120 1,00 5,02 

Dveře 6,600 2,900 3,50 0,05 2,950 0,56 10,90 

ΣHT,i..                 142,14 

Výpočet ztráty prostupem 

ФT,i=HT,i*(θint,i-θe)        

Konstrukce HT [W.K-1] θint,i [°C] θe [°C] ФT,i [W]     

S1a (vnější) 20,85 20 -15 729,64     
S1b (vnitřní ) 4,10 20 10 41,00     

S3 26,07 20 10 260,70     

S4 12,90 20 -5 322,43     

S5 14,40 20 -5 359,99     

S6 6,38 20 8 76,53     

S7 34,51 20 5 517,59     

Okna plastová 7,02 20 -15 245,70     

Okna dřevěná 5,02 20 -15 175,62     

Dveře 10,90 20 10 109,03     

ΣФT,i  2838,24     

Celková ztráta budovy  

Ф = ФT,i +ФV,i         

ФT,i [W] ФV,i [W] Ф [W]       
2838,24 1587,79 4426,02           
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Vzhledem ke stejným hodnotám tepelné vodivosti použitých materiálů je výpočet 

v tabulce č. 5. s použitím panelů konopné izolace stejný jako u výpočtu s pěnovým 

polystyrenem. Celkové tepelné ztráty obálkou budovy se tedy sníží o stejných 47,04 %.  

Tab. č. 9.5 - Výpočet tepelných ztrát obálkovou metodou - varianta č. 4 

Výpočet měrné tepelné ztráty 

Ochlazovaná  
konstrukce 

Ai  
[m2] 

Ui  
[W/(m2K)] 

Upož.  
[W/(m2K)] 

∆U  
[W/(m2K)] 

Uic = 
Ui + ∆U 

Bi  

 [-] 
HT,i 

[W.K-1] 

S1a (vnější) 72,236 0,298 0,30 0,02 0,318 1,00 22,94 
S1b (vnitřní ) 6,518 1,184 0,60 0,10 1,284 0,49 4,10 
S3 24,475 2,074 0,60 0,10 2,174 0,49 26,07 
S4 46,440 0,285 0,30 0,05 0,335 0,83 12,90 

S5 51,850 0,285 0,30 0,05 0,335 0,83 14,40 

S6 35,570 0,317 0,60 0,10 0,417 0,43 6,38 

S7 62,720 0,734 0,45 0,10 0,834 0,66 34,51 
Okna plastová 5,400 1,200 1,50 0,10 1,300 1,00 7,02 

Okna dřevěná 4,480 1,100 1,50 0,02 1,120 1,00 5,02 

Dveře 6,600 2,900 3,50 0,05 2,950 0,56 10,90 

ΣHT,i..                 144,23 

Výpočet ztráty prostupem 

ФT,i=HT,i*(θint,i-θe)        

Konstrukce 
HT [W.K-

1] θint,i [°C] θe [°C] ФT,i [W]     

S1a (vnější) 22,94 20 -15 802,93     
S1b (vnitřní ) 4,10 20 10 41,00     

S3 26,07 20 10 260,70     

S4 12,90 20 -5 322,43     

S5 14,40 20 -5 359,99     

S6 6,38 20 8 76,53     

S7 34,51 20 5 517,59     

Okna plastová 7,02 20 -15 245,70     

Okna dřevěná 5,02 20 -15 175,62     

Dveře 10,90 20 10 109,03     

ΣФT,i  2911,53     

Celková ztráta budovy  

Ф = ФT,i +ФV,i         

ФT,i [W] ФV,i [W] Ф [W]       
2911,53 1587,79 4499,32           
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Tabulka č. 9.6 obsahuje výpočet tepelných ztrát u rodinného domu zatepleným pomocí 

aerogelové izolace. Opět za použití dalších opařeních v podobě zateplení stropu a výměny 

výplně otvorů. Celkové ztráty v tomto případě se snížili o 47,36 %. 

 Tab. č. 9.6 - Výpočet tepelných ztrát obálkovou metodou - varianta č. 5 

Výpočet měrné tepelné ztráty 

Ochlazovaná  
konstrukce 

Ai  
[m2] 

Ui  
[W/(m2K)] 

Upož.  
[W/(m2K)] 

∆U  
[W/(m2K)] 

Uic = 
Ui + ∆U 

Bi  

 [-] 
HT,i 

[W.K-1] 

S1a (vnější) 72,236 0,287 0,30 0,02 0,307 1,00 22,17 
S1b (vnitřní ) 6,518 1,184 0,60 0,10 1,284 0,49 4,10 
S3 24,475 2,074 0,60 0,10 2,174 0,49 26,07 
S4 46,440 0,285 0,30 0,05 0,335 0,83 12,90 

S5 51,850 0,285 0,30 0,05 0,335 0,83 14,40 

S6 35,570 0,317 0,60 0,10 0,417 0,43 6,38 

S7 62,720 0,734 0,45 0,10 0,834 0,66 34,51 
Okna plastová 5,400 1,200 1,50 0,10 1,300 1,00 7,02 

Okna dřevěná 4,480 1,100 1,50 0,02 1,120 1,00 5,02 

Dveře 6,600 2,900 3,50 0,05 2,950 0,56 10,90 

ΣHT,i..                 143,46 

Výpočet ztráty prostupem 

ФT,i=HT,i*(θint,i-θe)        

Konstrukce 
HT [W.K-

1] θint,i [°C] θe [°C] ФT,i [W]     

S1a (vnější) 22,17 20 -15 775,85     
S1b (vnitřní ) 4,10 20 10 41,00     

S3 26,07 20 10 260,70     

S4 12,90 20 -5 322,43     

S5 14,40 20 -5 359,99     

S6 6,38 20 8 76,53     

S7 34,51 20 5 517,59     

Okna plastová 7,02 20 -15 245,70     

Okna dřevěná 5,02 20 -15 175,62     

Dveře 10,90 20 10 109,03     

ΣФT,i  2884,44     

Celková ztráta budovy  

Ф = ФT,i +ФV,i         

ФT,i [W] ФV,i [W] Ф [W]       
2884,44 1587,79 4472,23           
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8.6 NÁKLADY NA PROVEDENÍ ZATEPLENÍ 

Náklady na provedení zateplení jsem stanovila pomocí rozpočtovacího programu 

Buildpower S pomocí položkového rozpočtu. Pouze náklady na výměnu výplní otvorů byly 

zpracovány od dodavatelské firmy formou cenové nabídky.  

V rozpočtech na náklady zateplení obvodového pláště jsou kromě samotných 

zateplovacích prací započteny i náklady na provoz lešení a zakrývání okenních. 

V cenové nabídce na nová okna jsou kromě montážních prací a samotné ceny oken 

započteny též náklady na začištění, montáž parapetů a dopravu. 

 Tab. č. 9.7 - Náklady na provedení zateplení 

Varianta č. 
 Zateplení 
obv. pláště 

 Výměna oken Výměna dveří 
 Zateplení      

stropu 
 Celkem 

1 163 285 Kč  -  -  - 163 285 Kč 
2 163 285 Kč 17 085 Kč 20 800 Kč 16 961 Kč 218 131 Kč 
3 218 452 Kč 17 085 Kč 20 800 Kč 16 961 Kč 273 298 Kč 
4 264 074 Kč 17 085 Kč 20 800 Kč 16 961 Kč 318 920 Kč 
5 1 229 694 Kč 17 085 Kč 20 800 Kč 16 961 Kč 1 284 540 Kč 

Celkové náklady na provedení zateplení a výměny výplní otvorů je možné snížit díky 

programu Nová zelená úsporám. Zjištění výše dotace je možné po výpočtu úspor potřeby 

tepla na vytápění a činí od 20 do 60 % z nákladů na provedení.  

8.7 PROSTÁ NÁVRATNOST INVESTICE 

Prostá návratnost investice je nejjednodušší možnost výpočtu doby návratnosti dané 

investice. Pracuje s náklady na realizaci daného opatření a s výší budoucích úspor, 

jež se skládají z uspořené energie vynásobené cenou energie.   

 

   náklady na úsporná opatření jed 

Prostá návratnost = 

 
   úspora energie · cena energie 

 

Dle odhadů výrobců a stavebních firem zabývajících se provedením zateplení 

obvodového pláště se dá předpokládat doba životnosti zateplení minimálně 30 let. Pokud 

by návratnost přesáhla tuto dobu, investice by nebyla z ekonomického hlediska relevantní. 

Význam zateplení a z něho plynoucí úspora energie by ale pro budoucího investora neměla 
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být hodnocena pouze z hlediska ekonomického, nýbrž i z hlediska ekologického. Což je také 

důvod, proč jsou tyto projekty financovány dotačními programy.  

Tab. č. 9.8 - Výpočet prosté návratnosti investice 

Úspora energie 
Varianta 
č. 

Stávající 
náklady na 
vytápění [%] [Kč/rok] 

Náklady na 
zateplení 

Návratnost 
[rok] 

1 29 000 Kč 32,95 9 556 163 285 Kč 17 
2 29 000 Kč 47,04 13 642 218 131 Kč 16 
3 29 000 Kč 47,91 13 894 273 298 Kč 20 
4 29 000 Kč 47,04 13 642 318 920 Kč 23 
5 29 000 Kč 47,36 13 734 1 284 540 Kč 94 

Z tabulky č. 9.8 je patrné, že je vhodné původní záměr, jež pracoval pouze 

se zateplením obvodového pláště, doplnit i o výměnu výplní otvorů a zateplení stropu. I přes 

vyšší náklady o téměř 55 000 korun, je návratnost investice kratší o jeden rok a přinese nám 

i lepší tepelnou pohodu místností. 

Dále z výpočtu vyplývá, že nejlevnější varianta pro zateplení obvodového pláště je 

při použití tepelné izolace z pěnového polystyrenu. O dalších 55 000 korun by bylo dražší 

použití zateplení z minerální vaty. Nejdražší, ale stále ještě ekonomicky výhodná varianta 

by byla při výběru konopné izolace s dalším navýšením o téměř 46 000 korun.  

Ne zcela překvapující je výsledek návratnosti při použité aerogelové izolace. I přes 

všechny své skvělé vlastnosti je kvůli momentální pozici na trhu tato izolace zcela nevhodná 

pro použití na rodinných domech.    

Vzhledem ke stále rostoucím cenám energií můžeme předpokládat stále se zvyšující 

náklady a s tím související zkracující se dobu návratnosti investice. 
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9  ZÁVĚR  

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení ekonomické návratnosti provedeného 

zateplení rodinného domu ve Slavicích a zhodnocení vlivu této úpravy na cenu nemovitosti. 

V teoretické části jsem se zabývala nejdříve způsoby hodnocení energetické náročnosti 

budovy a následně základní problematikou týkající se provedení zateplení a dalších 

stavebních úprav, jež mají vliv na spotřebu energie na vytápění. Především zateplením 

střechy, fasády, izolací podlahy a stropu, výměnou oken. Na závěr teoretické části jsem 

se věnovala popisu izolačních materiálů používaných pro zateplení, jejich výrobou, 

vlastnostmi a možnostmi využití.  

V praktické části bylo mým úkolem navrhnout způsob zateplení vybrané nemovitosti, 

vyhodnotit rozdíl nákladů na provozování nemovitosti před a po provedení zateplení 

a zhodnotit ekonomickou návratnost investice. Rozhodla jsem se pro zateplení obvodového 

pláště ve více materiálových variantách a to za použití pěnového polystyrenu, kamenné vaty, 

konopné izolace a aerogelu. Pro výpočet je možné použít přesnější metodu výpočtu potřeby 

energie na vytápění, jelikož jsou mi ale známy výdaje na vytápění, použila jsem pro výpočet 

porovnání tepelných ztrát obálkovou metodou před a po provedení zateplení. Během výpočtu 

jsem svůj původní záměr doplnila o zateplení stropu dvou místností, výměnu starých 

dřevěných oken a interiérových dveří mezi vytápěným a nevytápěným prostorem. Tím byl 

podpořen efektivnější výsledek úspory energií. Následně jsem vyhodnotila úsporu energií 

v procentech, od které jsem odvodila roční úsporu v korunách. Po zhodnocení úspory energií 

vyplývá, že všechny izolační materiály použité pro zateplení obvodového pláště vykazují, 

díky zvolení porovnatelného tepelného odporu u materiálu a ekvivalentních tloušťek, úsporu 

okolo necelých 14 000 Kč ročně. Rozdíl v ekonomické návratnosti je tedy plně závislý 

na nákladech provedení zateplení. Jednoznačně nejlevnější je varianta č. 2 za použití 

pěnového polystyrenu. Následuje varianta č. 3 s tepelnou izolací z kamenné vaty. Poslední, 

ekonomicky výhodnou možností je varianta č. 4 s použitím konopné izolace. Aerogelová 

izolace je z ekonomického hlediska zatím zcela nevýhodná. Z důvodu použití výpočtu ztráty 

tepla obálkovou metodou není možné přesně zjistit možnou podporu programu Nová zelená 

úsporám. Vzhledem k vysokým úsporám energie je ale vysoký předpoklad získání dotace. 

Proto můžeme očekávat ještě rychlejší návrat investice.   

Ne vždy se ale rozhodujeme pouze na základě ceny. Materiály byly záměrně zvoleny 

různorodě, aby uspokojili investora nejen preferujícího nízké pořizovací náklady, 
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ale například i ekologicky smýšlejícího investora. Není tedy možné z výsledků vyvodit 

jednoznačně nejlepší řešení.   

Při plánové renovaci by bylo také dobré zamyslet se nad ne příliš vhodnou dispozici. 

I přes poměrně dobré úspory, kterých bychom dosáhli díky navrženým úpravám je velký 

problém s umístěním sociálního zázemí. Tyto místnosti jsou dostupné pouze přes prostor 

nevytápěné chodby a tím nám neposkytují potřebný komfort.  

Pro posouzení vlivu zateplení na cenu nemovitosti bylo provedeno ocenění 

porovnávacím způsobem dle vyhlášky 411/2013 Sb. ve znění vyhlášky 199/2014 Sb. Rodinný 

dům byl oceněn před a po provedení zateplení. Rozdíl zjištěné ceny je 54 618 Kč. Zateplení 

rodinného domu nám tedy přinese i zvýhodnění ceny nemovitosti, nepokryje nám ovšem 

veškeré náklady.      
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PŘÍLOHA Č. 1 - SKLADBY POSUZOVANÝCH KONSTRUKCÍ 

S1 Stávající skladba nosného zdiva 

Skladba d [m]   λ [W/mK] R [m2K/W] 

Vápenocementová omítka 0,015 0,99 0,0149 

Cihla plná pálená 0,440 0,80 0,5500 

Vápenocementová omítka 0,020 0,99 0,0198 

 0,5847 

 

S1 Nová skladba - 1. a 2. varianta 

Skladba d [m]   λ [W/mK] R [m2K/W] 

Vápenocementová omítka 0,015 0,99 0,0149 

Cihla plná pálená 0,440 0,80 0,5500 

Vápenocementová omítka 0,020 0,99 0,0198 

Lepící stěrkovací hmota  0,003   0,54   0,0056 

Polystyren EPS 70F 0,100 0,039 2,5641 

Lepící stěrkovací hmota  0,004   0,54  0,0074 

Silikonová omítka  0,020 0,70 0,0286 

 3,1904 
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S1 Nová skladba - 3. varianta 

Skladba d [m]   λ [W/mK] R [m2K/W] 

Vápenocementová omítka 0,015 0,99 0,0149 

Cihla plná pálená 0,440 0,80 0,5500 

Vápenocementová omítka 0,020 0,99 0,0198 

Lepící stěrkovací hmota  0,003   0,54   0,0056 

Minerální izolace  

Isover NF 333 10 

0,120 0,041 2,9268 

Lepící stěrkovací hmota  0,004   0,54  0,0074 

Silikonová omítka  0,020 0,70 0,0286 

 3,5531 

 

S1 Nová skladba - 4. varianta 

Skladba d [m]   λ [W/mK] R [m2K/W] 

Vápenocementová omítka 0,015 0,99 0,0149 

Cihla plná pálená 0,440 0,80 0,5500 

Vápenocementová omítka 0,020 0,99 0,0198 

Lepící stěrkovací hmota  0,003   0,54   0,0056 

Konopná izolace 0,100 0,041 2,5641 

Lepící stěrkovací hmota  0,004   0,54  0,0074 

Silikonová omítka  0,020 0,70 0,0286 

 3,1904 
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S1 Nová skladba - 5. varianta 

Skladba d [m]   λ [W/mK] R [m2K/W] 

Vápenocementová omítka 0,015 0,99 0,0149 

Cihla plná pálená 0,440 0,80 0,5500 

Vápenocementová omítka 0,020 0,99 0,0198 

Polyuretanové lepidlo 0,001 0,035 0,0285 

Aerogel čtyřvrstvý 0,040 0,015 2,6667 

Lepící a stěrkovací hmota 0,004 0,54 0,0074 

Silikonová omítka  0,020 0,70 0,0286 

 3,3159 

 

S2 Stávající skladba verandy 

Skladba d [m]   λ [W/mK] R [m2K/W] 

Vápenocementová omítka 0,015 0,99 0,0149 

Zdivo pórobetonové 0,300 0,15 2,0000 

Vápenocementová omítka 0,020 0,99 0,0198 

Lepící stěrkovací hmota  0,003   0,54   0,0056 

Polystyren EPS 70F 0,040 0,039 1,0256 

Lepící stěrkovací hmota  0,004   0,54  0,0074 

Silikonová omítka  0,020 0,70 0,0286 

 3,1019 
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S3 Stávající skladba vnitřní příčky 

Skladba d [m]   λ [W/mK] R [m2K/W] 

Vápenocementová omítka 0,015 0,99 0,0149 

Cihla plná pálená 0,150 0,80 0,1875 

Vápenocementová omítka 0,020 0,99 0,0198 

 0,2222 

 

S4 Stropní konstrukce nad 1.NP se zateplením (v místnosti č. 102, 103) 

Skladba d [m]   λ [W/mK] R [m2K/W] 

Vápenocementová omítka 0,020 0,99 0,0198 

Lepící stěrkovací hmota  0,004   0,54  0,0074 

Polystyren EPS 70F 0,030 0,039 0,7692 

Lepící stěrkovací hmota  0,003   0,54   0,0056 

Vápenocementová omítka 0,020 0,99 0,0198 

Podbytí 0,015 0,22 0,6818 

Trámový dřevěný strop 0,220 0,18 1,2222 

Sypaná škvára 0,220 0,27 0,8148 

Dřevěný záklop 0,020 0,22 0,9090 

Betonová mazanina 0,050 1,28 0,0391 

 3,3137 
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S5 Stropní konstrukce nad 1.NP bez zateplením  

Skladba d [m]   λ [W/mK] R [m2K/W] 

Vápenocementová omítka 0,020 0,99 0,0198 

Podbytí 0,015 0,22 0,6818 

Trámový dřevěný strop 0,220 0,18 1,2222 

Sypaná škvára 0,220 0,27 0,8148 

Dřevěný záklop 0,020 0,22 0,9090 

Betonová mazanina 0,050 1,28 0,0391 

 1,0778 

 

S6 Stropní konstrukce nad suterénem  

Skladba d [m]   λ [W/mK] R [m2K/W] 

Vápenocementová omítka 0,020 0,99 0,0198 

Podbytí 0,015 0,22 0,6818 

Trámový dřevěný strop 0,220 0,18 1,2222 

Sypaná škvára 0,220 0,27 0,8148 

Dřevěný záklop 0,020 0,22 0,9090 

Betonová mazanina 0,050 1,28 0,0391 

Konstrukce podlahy 0,100 0,33 0,3030 

 2,8147 
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S7 Podlaha na zemině  

Skladba d [m]   λ [W/mK] R [m2K/W] 

Dřevěné trámy 0,220 0,18 1,2222 

Škvára 0,220 0,27 0,8148 

Dřevěný záklop 0,020 0,22 0,9090 

Železobetonová deska 0,100 1,74 0,0575 

Prkenná podlaha 0,025 0,18 0,1389 

Koberec 0,003 0,065 0,0462 

 1,1932 
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PŘÍLOHA Č. 2 - VÝPOČET TEPELNÉHO ODPORU TRÁMOVÉHO 

STROPU A PODLAHY 

Trámový strop 
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Trámová podlaha 
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PŘÍLOHA Č. 3 - VÝPOČET SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 

Výpočet prostupu tepla U - varianta stávající 

U=1/(Rsi+R+Rse)      

K-ce RT [m2*K*W-1] Rsi [m
2*K*W-1] Rse [m

2*K*W-1] U [W/(m2K)] 
S1a (vnější) 0,5847 0,13 0,04 1,325 
S1b (vnitřní ) 0,5847 0,13 0,13 1,184 
S3 0,2222 0,13 0,13 2,074 

S4 3,3137 0,10 0,10 0,285 

S5 1,0778 0,10 0,10 0,783 

S6 2,8147 0,17 0,17 0,317 
S7 1,1932 0,17  - 0,734 

 

Výpočet prostupu tepla U - varianta č. 1 

U=1/(Rsi+R+Rse)      

K-ce RT [m2*K*W-1] Rsi [m
2*K*W-1] Rse [m

2*K*W-1] U [W/(m2K)] 
S1a (vnější) 4,216 0,13 0,04 0,228 
S1b (vnitřní ) 0,5847 0,13 0,13 1,184 
S3 0,2222 0,13 0,13 2,074 

S4 3,3137 0,10 0,10 0,285 

S5 1,0778 0,10 0,10 0,783 

S6 2,8147 0,17 0,17 0,317 
S7 1,1932 0,17  - 0,734 

 

Výpočet prostupu tepla U - varianta č. 2 

U=1/(Rsi+R+Rse)      

K-ce RT [m2*K*W-1] Rsi [m
2*K*W-1] Rse [m

2*K*W-1] U [W/(m2K)] 
S1a (vnější) 3,1904 0,13 0,04 0,298 
S1b (vnitřní ) 0,5847 0,13 0,13 1,184 
S3 0,2222 0,13 0,13 2,074 

S4 3,3137 0,10 0,10 0,285 

S5 3,3137 0,10 0,10 0,285 

S6 2,8147 0,17 0,17 0,317 
S7 1,1932 0,17  - 0,734 
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Výpočet prostupu tepla U - varianta č. 3 

U=1/(Rsi+R+Rse)      

K-ce RT [m2*K*W-1] Rsi [m
2*K*W-1] Rse [m

2*K*W-1] U [W/(m2K)] 
S1a (vnější) 4,0409 0,13 0,04 0,237 
S1b (vnitřní ) 0,5847 0,13 0,13 1,184 
S3 0,2222 0,13 0,13 2,074 

S4 3,3137 0,10 0,10 0,285 

S5 3,3137 0,10 0,10 0,285 

S6 2,8147 0,17 0,17 0,317 
S7 1,1932 0,17  - 0,734 

 

Výpočet prostupu tepla U - varianta č. 4 

U=1/(Rsi+R+Rse)      

K-ce RT [m2*K*W-1] Rsi [m
2*K*W-1] Rse [m

2*K*W-1] U [W/(m2K)] 
S1a (vnější) 3,1904 0,13 0,04 0,298 
S1b (vnitřní ) 0,5847 0,13 0,13 1,184 
S3 0,2222 0,13 0,13 2,074 

S4 3,3137 0,10 0,10 0,285 

S5 3,3137 0,10 0,10 0,285 

S6 2,8147 0,17 0,17 0,317 
S7 1,1932 0,17  - 0,734 

 

Výpočet prostupu tepla U - varianta č. 5 

U=1/(Rsi+R+Rse)      

K-ce RT [m2*K*W-1] Rsi [m
2*K*W-1] Rse [m

2*K*W-1] U [W/(m2K)] 
S1a (vnější) 3,3159 0,13 0,04 0,287 
S1b (vnitřní ) 0,5847 0,13 0,13 1,184 
S3 0,2222 0,13 0,13 2,074 

S4 3,3137 0,10 0,10 0,285 

S5 3,3137 0,10 0,10 0,285 

S6 2,8147 0,17 0,17 0,317 
S7 1,1932 0,17  - 0,734 
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 PŘÍLOHA Č. 4 - VÝPOČET TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 

Výpočet tepelné ztráty větráním 

ФV=Hvi*(θint,i-θe) 
Hvi=0,34*Vi      

Vi [m
3/h] koef. Hvi [W/K] θint,i [°C] θe [°C] ФVi [W] 

133,43 0,34 45,37 20 -15 1587,79 
            
        
        

Vi = max (Vinf,i,Vmin,i)      

Vinf,i = 2*Vi*n50*ei*ξi      
Vmin = nmin*Vi       

Popis Vi [m
3/h] n50 [h

-1] ei ξi Vinf,i [m
3/h] 

V102  36,162 9,0 0,03 1,0 9,76 

V103  56,950 9,0 0,03 1,0 15,38 

V104  45,700 9,0 0,03 1,0 12,34 

V105  42,050 9,0 0,03 1,0 11,35 

V106  7,250 9,0 0,00 1,0 0,00 

V107  3,626 9,0 0,00 1,0 0,00 

V108  2,793 9,0 0,00 1,0 0,00 

Σ Vinf,i...  48,83 
        

Popis Vi [m
3/h] nmin [h

-1] Vmin,i [m
3/h]    

V102 36,162 1,5 54,24    

V103 56,950 0,5 28,48    

V104 45,700 0,5 22,85    

V105 42,050 0,5 21,03    

V106 7,250 0,5 3,63    

V107 3,626 0,5 1,81    

V108 2,793 0,5 1,40    

Σ Vmin,i 133,43     
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PŘÍLOHA Č. 5 - POLOŽKOVÉ ROZPOČTY 

Rozpis ceny 
Základ pro DPH 21 %    134 946,34 CZK 
DPH 21 %    28 339,00 CZK 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 163 285 CZK 
         

Položkový rozpočet  

S: 01 Rodinný dům ve Slavicích 
R: 01 Zateplení EPS 

         

P.č. Číslo 
položky 

Název položky MJ množství cena / 
MJ 

celkem 

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější     192 530,63 
1 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 17,86000 34,20 610,81 

   Skladba/Norma         

 28323201R Fólie PE čirá tl. 0,05 mm  š. 2000 mm  dl. 50 m m2 21,43200 3,60 77,16 

 28328118.AR Izolepa lepicí páska tl. 0,15 mm š. 50 mm kus 4,76862 31,00 147,88 

 31411010R Hřebík do krytiny 022812  d 2/20 mm kg 0,17860 45,00 8,04 

 419000R STAVEBNÍ DĚLNÍK Nh 1,39308 113,00 157,35 

2 622311132R00 Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.100 mm m2 128,60000 767,00 98 636,20 

   Skladba/Norma         

 08211320R Voda pitná - vodné m3 0,23148 37,80 9,00 

 28376405.AR Deska fasádní Baumit EPS-F tl. 100 mm polystyrén m2 131,17200 87,50 11 477,55 

 412306R OMÍTKÁŘ - třída 6 Nh 40,50900 130,00 5 266,17 

 412307R OMÍTKÁŘ - třída 7 Nh 43,56968 148,00 6 448,00 

 419000R STAVEBNÍ DĚLNÍK Nh 10,54520 113,00 1 192,12 

 422206R IZOLATÉR - třída 6 Nh 66,87200 130,00 8 693,36 

 55392740.AR Profil rohový ETICS ALU se síťovinou m 18,00400 15,20 273,92 

 56284074.AR Hmoždinka talíř.zatlouk.plast. TID-T 8/60x155 EJOT kus 771,60000 5,70 4 398,12 

 58556671.AR Baumit ProContact lepicí malta á 25 kg 26102 kg 945,21000 9,00 8 506,89 

 58556676.AR Baumit GranoporPrimer bal po 25kg kg 38,58000 45,90 1 770,82 

 58556677.AR Baumit GranoporTop rýhovaná, tenkovrstvá 
jednosložková probarvená omítka 

kg 418,59300 39,60 16 576,54 

 63180001.AR Síťovina sklotextilní Baumit OpenTex 4x4 mm, 1x50m m2 147,89000 24,00 3 549,36 

3 622311153R00 Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 30 mm m2 7,64000 1 437,00 10 978,68 

   Skladba/Norma         

 08211320R Voda pitná - vodné m3 0,01375 37,80 0,53 

 28350104R Profil okenní začišťující 6 mm l = 2,4 m m 38,20000 16,90 645,58 

 28376409R Deska fasádní Baumit EPS-F polystyrén m3 0,23378 875,00 204,60 

 412306R OMÍTKÁŘ - třída 6 Nh 12,37680 130,00 1 608,98 

 412307R OMÍTKÁŘ - třída 7 Nh 3,82000 148,00 565,36 

 419000R STAVEBNÍ DĚLNÍK Nh 0,62648 113,00 70,82 

 422206R IZOLATÉR - třída 6 Nh 5,34800 130,00 695,24 

 55392553R Profil zakonč. s okapničkou a tkaninou 600-10 m 12,75880 70,00 893,12 

 55392740.AR Profil rohový ETICS ALU se síťovinou m 25,44120 15,20 386,74 

 58556671.AR Baumit ProContact lepicí malta á 25 kg 26102 kg 56,15400 9,00 505,39 

 58556676.AR Baumit GranoporPrimer bal po 25kg kg 2,29200 45,90 105,20 

 58556677.AR Baumit GranoporTop rýhovaná, tenkovrstvá 
jednosložková probarvená omítka 

kg 24,86820 39,60 984,80 

 63180001.AR Síťovina sklotextilní Baumit OpenTex 4x4 mm, 1x50m m2 8,78600 24,00 210,86 

4 622311012R00 Soklová lišta hliník KZS Baumit tl. 100 mm m 32,90000 124,50 4 096,05 
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   Skladba/Norma         

 28328131R Podložka vymezovací 50/50/3 mm kus 65,80000 1,30 85,54 

 31142004R Vrut zápustný 021814   5   x  60 mm 1000 
ks 

0,10956 381,00 41,78 

 412106R ZEDNÍK - třída 6 Nh 7,02744 130,00 913,63 

 55392748.AR Lišta zakládací pro fasád. desky tl.100 mm Baumit m 33,55800 45,20 1 516,69 

 56284129R Hmoždinka 12 PA HM 12 12x60 mm 1000 
ks 

0,10956 2 025,00 221,75 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy     21 239,58 
5 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 128,60000 41,70 5 362,62 

   Včetně kotvení lešení. 

   Skladba/Norma         

 001 Technologická nákladní doprava Kč 643,00000 1,00 643,00 

 31496001R Hřebíky stavební  02 2810  1x20 kg 0,06044 46,00 2,57 

 31687001R Lešení trubkové s podlážkami - tonáž sada 0,32150 0,00 0,00 

 413100R TESAŘ, LEŠENÁŘ Nh 16,71800 113,00 1 889,13 

6 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 128,60000 31,30 4 025,18 

   Skladba/Norma         

 31186302R Žebřík L 40 x 40 x 5 délka 3000 mm 119-01/01 kus 0,05401 1 800,00 97,74 

 31687184.AR Trubka pro lešení 1 1/2" délka 4 m DN 40 kus 3,85800 385,00 1 485,33 

 31687250R Nánožka - příslušenství pro lešení kus 0,21991 27,00 6,43 

 31687256R Spojka nastavovací DN 40 příslušenství pro lešení kus 0,85390 65,00 55,30 

 31687261R Spojka upínací DN 40 příslušenství pro lešení kus 14,14600 65,00 919,49 

 413100R TESAŘ, LEŠENÁŘ Nh 0,77160 113,00 87,45 

 60596001R Řezivo - prkna m3 0,01929 5 565,00 106,74 

 61435620R Podlážka jednovrstvá z podélných přířezů m3 0,07716 7 430,80 573,56 

7 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 128,60000 32,30 4 153,78 

   Skladba/Norma         

 413100R TESAŘ, LEŠENÁŘ Nh 16,20360 113,00 1 831,26 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot     10 211,40 
8 998009101R00 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 4,25151 1 666,00 7 083,02 

   Skladba/Norma         

 419000R STAVEBNÍ DĚLNÍK Nh 0,33587 113,00 37,97 

 419004R STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4 Nh 30,90423 100,00 3 090,42 
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Rozpis ceny 
Základ pro DPH 21 %    180 539,05 CZK 
DPH 21 %    37 913,00 CZK 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 218 452 CZK 
  

Položkový rozpočet  
S: 01 Rodinný dům ve Slavicích 
R: 02 Zateplení minerální vatou 

         

P.č. Číslo 
položky 

Název položky MJ množství cena / 
MJ 

celkem 

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější     273 455,96 
1 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 17,86000 34,20 610,81 

   Skladba/Norma         

 28323201R Fólie PE čirá tl. 0,05 mm  š. 2000 mm  dl. 50 m m2 21,43200 3,60 77,16 

 28328118.AR Izolepa lepicí páska tl. 0,15 mm š. 50 mm kus 4,76862 31,00 147,88 

 31411010R Hřebík do krytiny 022812  d 2/20 mm kg 0,17860 45,00 8,04 

 419000R STAVEBNÍ DĚLNÍK Nh 1,39308 113,00 157,35 

2 622311732R00 Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 100 mm m2 128,60000 1 093,48 140 621,53 

   Skladba/Norma         

 08211320R Voda pitná - vodné m3 0,40509 37,80 15,43 

 412306R OMÍTKÁŘ - třída 6 Nh 57,22700 130,00 7 439,51 

 412307R OMÍTKÁŘ - třída 7 Nh 43,56968 148,00 6 448,00 

 419000R STAVEBNÍ DĚLNÍK Nh 13,11720 113,00 1 482,76 

 422206R IZOLATÉR - třída 6 Nh 68,15800 130,00 8 860,54 

 55392740.AR Profil rohový ETICS ALU se síťovinou m 18,00400 15,20 273,92 

 56284074.AR Hmoždinka talíř.zatlouk.plast. TID-T 8/60x155 EJOT kus 771,60000 5,70 4 398,12 

 58556667.AR Baumit SilikonTop R 3 omítka po 30 kg, rýhovaná 
struktura 3 mm 

kg 432,09600 48,90 21 128,98 

 58556671.AR Baumit ProContact lepicí malta á 25 kg 26102 kg 1 687,87500 9,00 15 191,52 

 58556678.AR Baumit UniPrimer po 25kg kg 32,15000 52,40 1 684,66 

 63150878R Lamely izolační ISOVER NF 333 1000x333 tl. 100 
mm 

m2 131,17200 270,00 35 416,44 

 63180001.AR Síťovina sklotextilní Baumit OpenTex 4x4 mm, 
1x50m 

m2 147,89000 24,00 3 549,36 

3 622311753R00 Zatepl.syst. Baumit, ostění, miner.desky KV 30 mm m2 7,64000 1 505,56 11 502,48 

   Skladba/Norma         

 08211320R Voda pitná - vodné m3 0,02407 37,80 0,92 

 28350104R Profil okenní začišťující 6 mm l = 2,4 m m 38,20000 16,90 645,58 

 412306R OMÍTKÁŘ - třída 6 Nh 12,37680 130,00 1 608,98 

 412307R OMÍTKÁŘ - třída 7 Nh 3,82000 148,00 565,36 

 419000R STAVEBNÍ DĚLNÍK Nh 0,62648 113,00 70,82 

 422206R IZOLATÉR - třída 6 Nh 5,34800 130,00 695,24 

 55392553R Profil zakonč. s okapničkou a tkaninou 600-10 m 12,75880 70,00 893,12 

 55392740.AR Profil rohový ETICS ALU se síťovinou m 25,21200 15,20 383,22 

 58556667.AR Baumit SilikonTop R 3 omítka po 30 kg, rýhovaná 
struktura 3 mm 

kg 25,67040 48,90 1 255,25 

 58556671.AR Baumit ProContact lepicí malta á 25 kg 26102 kg 56,15400 9,00 505,39 

 58556678.AR Baumit UniPrimer po 25kg kg 1,91000 52,40 100,08 

 63150871R Lamely izolační ISOVER NF 333 1000x333 tl. 30 mm m2 7,79280 81,00 631,22 

 63180001.AR Síťovina sklotextilní Baumit OpenTex 4x4 mm, 
1x50m 

m2 8,78600 24,00 210,86 

4 622311012R00 Soklová lišta hliník KZS Baumit tl. 100 mm m 32,90000 124,50 4 096,05 

   Skladba/Norma         

 28328131R Podložka vymezovací 50/50/3 mm kus 65,80000 1,30 85,54 
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 31142004R Vrut zápustný 021814   5   x  60 mm 1000 
ks 

0,10956 381,00 41,78 

 412106R ZEDNÍK - třída 6 Nh 7,02744 130,00 913,63 

 55392748.AR Lišta zakládací pro fasád. desky tl.100 mm Baumit m 33,55800 45,20 1 516,69 

 56284129R Hmoždinka 12 PA HM 12 12x60 mm 1000 
ks 

0,10956 2 025,00 221,75 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy     21 239,58 
5 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 128,60000 41,70 5 362,62 

   Včetně kotvení lešení. 

   Skladba/Norma         

 001 Technologická nákladní doprava Kč 643,00000 1,00 643,00 

 31496001R Hřebíky stavební  02 2810  1x20 kg 0,06044 46,00 2,57 

 31687001R Lešení trubkové s podlážkami - tonáž sada 0,32150 0,00 0,00 

 413100R TESAŘ, LEŠENÁŘ Nh 16,71800 113,00 1 889,13 

6 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 128,60000 31,30 4 025,18 

   Skladba/Norma         

 31186302R Žebřík L 40 x 40 x 5 délka 3000 mm 119-01/01 kus 0,05401 1 800,00 97,74 

 31687184.AR Trubka pro lešení 1 1/2" délka 4 m DN 40 kus 3,85800 385,00 1 485,33 

 31687250R Nánožka - příslušenství pro lešení kus 0,21991 27,00 6,43 

 31687256R Spojka nastavovací DN 40 příslušenství pro lešení kus 0,85390 65,00 55,30 

 31687261R Spojka upínací DN 40 příslušenství pro lešení kus 14,14600 65,00 919,49 

 413100R TESAŘ, LEŠENÁŘ Nh 0,77160 113,00 87,45 

 60596001R Řezivo - prkna m3 0,01929 5 565,00 106,74 

 61435620R Podlážka jednovrstvá z podélných přířezů m3 0,07716 7 430,80 573,56 

7 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 128,60000 32,30 4 153,78 

   Skladba/Norma         

 413100R TESAŘ, LEŠENÁŘ Nh 16,20360 113,00 1 831,26 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot     14 656,93 
8 998009101R00 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 6,10240 1 666,00 10 166,60 

   Skladba/Norma         

 419000R STAVEBNÍ DĚLNÍK Nh 0,48209 113,00 54,49 

 419004R STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4 Nh 44,35835 100,00 4 435,83 
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Rozpis ceny 
Základ pro DPH 21 %    218 243,06 CZK 
DPH 21 %    45 831,00 CZK 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 264 074 CZK 

         
Položkový rozpočet  

S: 01 Rodinný dům ve Slavicích 
R: 03 Konopná izolace 

         

P.č. Číslo 
položky 

Název položky MJ množství cena / 
MJ 

celkem 

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější     348 963,34 
1 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 17,86000 34,20 610,81 

   Skladba/Norma         

 28323201R Fólie PE čirá tl. 0,05 mm  š. 2000 mm  dl. 50 m m2 21,43200 3,60 77,16 

 28328118.AR Izolepa lepicí páska tl. 0,15 mm š. 50 mm kus 4,76862 31,00 147,88 

 31411010R Hřebík do krytiny 022812  d 2/20 mm kg 0,17860 45,00 8,04 

 419000R STAVEBNÍ DĚLNÍK Nh 1,39308 113,00 157,35 

2 622311132V11 Kontaktní zateplovací ystém, fasáda, konopná izolace 
tl.100 mm 

m2 128,60000 1 403,57 180 499,10 

   Skladba/Norma         

 08211320R Voda pitná - vodné m3 0,23148 37,80 9,00 

 412306R OMÍTKÁŘ - třída 6 Nh 40,50900 130,00 5 266,17 

 412307R OMÍTKÁŘ - třída 7 Nh 43,56968 148,00 6 448,00 

 419000R STAVEBNÍ DĚLNÍK Nh 10,54520 113,00 1 192,12 

 422206R IZOLATÉR - třída 6 Nh 66,87200 130,00 8 693,36 

 55392740.AR Profil rohový ETICS ALU se síťovinou m 18,00400 15,20 273,92 

 56284074.AR Hmoždinka talíř.zatlouk.plast. TID-T 8/60x155 EJOT kus 771,60000 5,70 4 398,12 

 58556671.AR Baumit ProContact lepicí malta á 25 kg 26102 kg 945,21000 9,00 8 506,89 

 58556676.AR Baumit GranoporPrimer bal po 25kg kg 38,58000 45,90 1 770,82 

 58556677.AR Baumit GranoporTop rýhovaná, tenkovrstvá 
jednosložková probarvená omítka 

kg 418,59300 39,60 16 576,54 

 63180001.AR Síťovina sklotextilní Baumit OpenTex 4x4 mm, 1x50m m2 147,89000 24,00 3 549,36 

 67020025R Deska termoizolační CANABEST PANEL tl. 100 mm m2 131,17200 660,00 86 573,52 

3 622311153V13 Kontaktní zateplovací systém, ostění, konopná 
izolace, tl. 30 mm 

m2 7,64000 1 388,85 10 610,81 

   Skladba/Norma         

 08211320R Voda pitná - vodné m3 0,01375 37,80 0,53 

 28350104R Profil okenní začišťující 6 mm l = 2,4 m m 38,20000 16,90 645,58 

 412306R OMÍTKÁŘ - třída 6 Nh 12,37680 130,00 1 608,98 

 412307R OMÍTKÁŘ - třída 7 Nh 3,82000 148,00 565,36 

 419000R STAVEBNÍ DĚLNÍK Nh 0,62648 113,00 70,82 

 422206R IZOLATÉR - třída 6 Nh 5,34800 130,00 695,24 

 55392553R Profil zakonč. s okapničkou a tkaninou 600-10 m 12,75880 70,00 893,12 

 55392740.AR Profil rohový ETICS ALU se síťovinou m 25,44120 15,20 386,74 

 58556671.AR Baumit ProContact lepicí malta á 25 kg 26102 kg 56,15400 9,00 505,39 

 58556676.AR Baumit GranoporPrimer bal po 25kg kg 2,29200 45,90 105,20 

 58556677.AR Baumit GranoporTop rýhovaná, tenkovrstvá 
jednosložková probarvená omítka 

kg 24,86820 39,60 984,80 

 63180001.AR Síťovina sklotextilní Baumit OpenTex 4x4 mm, 1x50m m2 8,78600 24,00 210,86 

 67020020R Deska termoizolační CANABEST PANEL tl. 30 mm m2 0,23378 198,00 46,30 

4 622311012R00 Soklová lišta hliník KZS Baumit tl. 100 mm m 32,90000 124,50 4 096,05 

   Skladba/Norma         
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 28328131R Podložka vymezovací 50/50/3 mm kus 65,80000 1,30 85,54 

 31142004R Vrut zápustný 021814   5   x  60 mm 1000 
ks 

0,10956 381,00 41,78 

 412106R ZEDNÍK - třída 6 Nh 7,02744 130,00 913,63 

 55392748.AR Lišta zakládací pro fasád. desky tl.100 mm Baumit m 33,55800 45,20 1 516,69 

 56284129R Hmoždinka 12 PA HM 12 12x60 mm 1000 
ks 

0,10956 2 025,00 221,75 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy     21 239,58 
5 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 128,60000 41,70 5 362,62 

   Včetně kotvení lešení. 

   Skladba/Norma         

 001 Technologická nákladní doprava Kč 643,00000 1,00 643,00 

 31496001R Hřebíky stavební  02 2810  1x20 kg 0,06044 46,00 2,57 

 31687001R Lešení trubkové s podlážkami - tonáž sada 0,32150 0,00 0,00 

 413100R TESAŘ, LEŠENÁŘ Nh 16,71800 113,00 1 889,13 

6 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 128,60000 31,30 4 025,18 

   Skladba/Norma         

 31186302R Žebřík L 40 x 40 x 5 délka 3000 mm 119-01/01 kus 0,05401 1 800,00 97,74 

 31687184.AR Trubka pro lešení 1 1/2" délka 4 m DN 40 kus 3,85800 385,00 1 485,33 

 31687250R Nánožka - příslušenství pro lešení kus 0,21991 27,00 6,43 

 31687256R Spojka nastavovací DN 40 příslušenství pro lešení kus 0,85390 65,00 55,30 

 31687261R Spojka upínací DN 40 příslušenství pro lešení kus 14,14600 65,00 919,49 

 413100R TESAŘ, LEŠENÁŘ Nh 0,77160 113,00 87,45 

 60596001R Řezivo - prkna m3 0,01929 5 565,00 106,74 

 61435620R Podlážka jednovrstvá z podélných přířezů m3 0,07716 7 430,80 573,56 

7 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 128,60000 32,30 4 153,78 

   Skladba/Norma         

 413100R TESAŘ, LEŠENÁŘ Nh 16,20360 113,00 1 831,26 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot     12 808,86 
8 998009101R00 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 5,33296 1 666,00 8 884,71 

   Skladba/Norma         

 419000R STAVEBNÍ DĚLNÍK Nh 0,42130 113,00 47,62 

 419004R STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4 Nh 38,76529 100,00 3 876,53 
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Rozpis ceny 
Základ pro DPH 21 %    1 016 276,10 CZK 
DPH 21 %    213 418,00 CZK 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 229 694 CZK 
         

Položkový rozpočet  

S: 01 Rodinný dům ve Slavicích 
R: 04 Zateplení aerogelem 

         

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / 
MJ 

celkem 

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější     1 920 196,40 
1 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 17,86000 34,20 610,81 

   Skladba/Norma         

 28323201R Fólie PE čirá tl. 0,05 mm  š. 2000 mm  dl. 50 m m2 21,43200 3,60 77,16 

 28328118.AR Izolepa lepicí páska tl. 0,15 mm š. 50 mm kus 4,76862 31,00 147,88 

 31411010R Hřebík do krytiny 022812  d 2/20 mm kg 0,17860 45,00 8,04 

 419000R STAVEBNÍ DĚLNÍK Nh 1,39308 113,00 157,35 

2 622311132R00 Zateplovací systém Aerogelové izolace, fasáda, tl. 
100 mm 

m2 128,60000 7 517,69 966 774,93 

   Skladba/Norma         

 08211320R Voda pitná - vodné m3 0,23148 37,80 9,00 

 28376405.AR Aerogelová izolace, tl. 40 mm m2 131,17200 6 393,44 838 640,47 

 412306R OMÍTKÁŘ - třída 6 Nh 40,50900 130,00 5 266,17 

 412307R OMÍTKÁŘ - třída 7 Nh 43,56968 148,00 6 448,00 

 419000R STAVEBNÍ DĚLNÍK Nh 10,54520 113,00 1 192,12 

 422206R IZOLATÉR - třída 6 Nh 66,87200 130,00 8 693,36 

 56284074.AR Hmoždinka talíř.zatlouk.plast. TID-T 8/60x155 
EJOT 

kus 771,60000 5,70 4 398,12 

 58556676.AR Baumit GranoporPrimer bal po 25kg kg 38,58000 45,90 1 770,82 

 58556677.AR Baumit GranoporTop rýhovaná, tenkovrstvá 
jednosložková probarvená omítka 

kg 418,59300 39,60 16 576,54 

 63180001.AR Lepidlo na aerogelovou izolaci m2 128,60000 125,00 16 075,00 

3 622311153R00 Zateplovací systém Aerogelové izolace, ostění, tl. 
10 mm 

m2 7,64000 3 340,81 25 523,79 

   Skladba/Norma         

 08211320R Voda pitná - vodné m3 0,01375 37,80 0,53 

 28350104R Profil okenní začišťující 6 mm l = 2,4 m m 38,20000 16,90 645,58 

 28376409R Aerogelová izolace, tl. 10 mm m2     8,02200 1 669,33 13 391,39 

 412306R OMÍTKÁŘ - třída 6 Nh 12,37680 130,00 1 608,98 

 412307R OMÍTKÁŘ - třída 7 Nh 3,82000 148,00 565,36 

 419000R STAVEBNÍ DĚLNÍK Nh 0,62648 113,00 70,82 

 422206R IZOLATÉR - třída 6 Nh 5,34800 130,00 695,24 

 55392553R Profil zakonč. s okapničkou a tkaninou 600-10 m 12,75880 70,00 893,12 

 55392740.AR Profil rohový ETICS ALU se síťovinou m 25,44120 15,20 386,74 

 58556671.AR Baumit ProContact lepicí malta á 25 kg 26102 kg 56,15400 9,00 505,39 

 58556676.AR Baumit GranoporPrimer bal po 25kg kg 2,29200 45,90 105,20 

 58556677.AR Baumit GranoporTop rýhovaná, tenkovrstvá 
jednosložková probarvená omítka 

kg 24,86820 39,60 984,80 

 63180001.AR Lepidlo na aerogelovou izolaci m2 8,78600 125,00 1 098,25 

4 622311012R00 Soklová lišta hliník KZS Baumit tl. 100 mm m 32,90000 124,50 4 096,05 

   Skladba/Norma         

 28328131R Podložka vymezovací 50/50/3 mm kus 65,80000 1,30 85,54 

 31142004R Vrut zápustný 021814   5   x  60 mm 1000 0,10956 381,00 41,78 
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ks 

 412106R ZEDNÍK - třída 6 Nh 7,02744 130,00 913,63 

 55392748.AR Lišta zakládací pro fasád. desky tl.100 mm Baumit m 33,55800 45,20 1 516,69 

 56284129R Hmoždinka 12 PA HM 12 12x60 mm 1000 
ks 

0,10956 2 025,00 221,75 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy     21 239,58 
5 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 

m 
m2 128,60000 41,70 5 362,62 

   Včetně kotvení lešení. 

   Skladba/Norma         

 001 Technologická nákladní doprava Kč 643,00000 1,00 643,00 

 31496001R Hřebíky stavební  02 2810  1x20 kg 0,06044 46,00 2,57 

 31687001R Lešení trubkové s podlážkami - tonáž sada 0,32150 0,00 0,00 

 413100R TESAŘ, LEŠENÁŘ Nh 16,71800 113,00 1 889,13 

6 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 128,60000 31,30 4 025,18 

   Skladba/Norma         

 31186302R Žebřík L 40 x 40 x 5 délka 3000 mm 119-01/01 kus 0,05401 1 800,00 97,74 

 31687184.AR Trubka pro lešení 1 1/2" délka 4 m DN 40 kus 3,85800 385,00 1 485,33 

 31687250R Nánožka - příslušenství pro lešení kus 0,21991 27,00 6,43 

 31687256R Spojka nastavovací DN 40 příslušenství pro lešení kus 0,85390 65,00 55,30 

 31687261R Spojka upínací DN 40 příslušenství pro lešení kus 14,14600 65,00 919,49 

 413100R TESAŘ, LEŠENÁŘ Nh 0,77160 113,00 87,45 

 60596001R Řezivo - prkna m3 0,01929 5 565,00 106,74 

 61435620R Podlážka jednovrstvá z podélných přířezů m3 0,07716 7 430,80 573,56 

7 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 
m 

m2 128,60000 32,30 4 153,78 

   Skladba/Norma         

 413100R TESAŘ, LEŠENÁŘ Nh 16,20360 113,00 1 831,26 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot     8 259,27 
8 998009101R00 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 3,43874 1 666,00 5 728,94 

   Skladba/Norma         

 419000R STAVEBNÍ DĚLNÍK Nh 0,27166 113,00 30,71 

  419004R STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4 Nh 24,99620 100,00 2 499,62 
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Rozpis ceny 
Základ pro DPH 21 %    14 016,85 CZK 
DPH 21 %    2 944,00 CZK 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 16 961 CZK 

         
Položkový rozpočet  

S: 01 Rodinný dům ve Slavicích 
R: 05 Zateplení stropu 

         

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / 
MJ 

celkem 

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní     12 164,61 
1 611481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, 

včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit 
m2 35,10000 218,37 7 664,79 

   Skladba/Norma         

 412307R OMÍTKÁŘ - třída 7 Nh 13,33800 148,00 1 974,02 

 413100R TESAŘ, LEŠENÁŘ Nh 1,40400 113,00 158,65 

 419000R STAVEBNÍ DĚLNÍK Nh 2,24640 113,00 253,77 

 58556675.AR Baumit DuoContact  po 25 kg kg 122,85000 6,70 823,10 

 60595010R Materiál lešeňový v používání m3 0,03510 10 363,00 363,64 

 63180001.AR Síťovina sklotextilní Baumit OpenTex 4x4 mm, 
1x50m 

m2 38,61000 24,00 926,64 

Díl: 713 Izolace tepelné     7 974,03 
2 713111125R00 Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením m2 35,10000 110,71 3 885,92 

   Skladba/Norma         

 24744450R Uniflex  V7508, lepidlo disperzní bal po 25 kg kg 21,06000 78,78 1 659,18 

 413100R TESAŘ, LEŠENÁŘ Nh 0,73710 113,00 83,19 

 422204R IZOLATÉR - třída 4 Nh 7,37100 106,50 785,19 

 60595010R Materiál lešeňový v používání m3 0,01790 10 363,00 185,68 

3 283759201R Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F  tl. 30 mm m2 36,86000 37,30 1 374,88 

Díl: 784 Malby     1 618,11 
4 784195112R00 Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x m2 35,10000 31,09 1 091,26 

   Skladba/Norma         

 08211320R Voda pitná - vodné m3 0,00316 37,80 0,00 

  42121720R Papír brusný z pazourku 230 x 280 zrnitost 50 100 
ks 

0,01053 251,00 2,81 

  422600R MALÍŘ-NATĚRAČ Nh 3,57704 123,00 439,80 

  58124714R Primalex  Standard  po 15,0 kg  plastový kbelík T 0,00491 17 110,00 84,24 
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PŘÍLOHA Č. 6 - CENOVÁ NABÍDKA OKEN 
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PŘÍLOHA Č. 7 - OCENĚNÍ RODINNÉHO DOMU 
 
OCENĚNÍ RD POROVNÁVACÍM  ZPŮSOBEM - DLE VYHLÁŠKY Č. 441/2013 VE 
ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Č. 199/2014 - PŮVODNÍ STAV 
Výpočet ceny - rodinný dům zděný, částečně podsklepený s 1 NP  

Rodinný dům podle § 34 a přílohy č. 24 vyhlášky č. 199/2014 Sb.                                 
Podsklepený se šikmou střechou typ C   

Obestavěný prostor objektu         OP m3 960,38 

Index trhu ( příloha č. 3 vyhlášky ) It - 0,98 

Index polohy ( příloha č. 3 vyhlášky ) Ip - 0,92 

Index konstrukce a vybavení ( příloha č. 24 vyhlášky ) IV - 0,851 

Základní cena ( příloha č. 24 vyhlášky ) ZC Kč/m3 2131,00 

Základní cena upravená ZC × IV ZCU Kč/m3 1813,48 

Cena stavby určena  
porovnávacím způsobem OP × ZCU × It × Ip CSp Kč 1 570 258 

Index konstrukce a vybavení  

Vi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 
(1) (2) (3) (4) (5) 
0 Typ stavby III. Podsklepený - se šiknou střechou C 
1 Druh stavby II. Dvojdomek -0,01 
2 Provedení obvodových 

stěn 
III. Zdivo cihelné 0,00 

3 Tloušťka obvod. stěn II. Tloušťka 45 cm 0,00 
4 Podlažnost I. Hodnota 1 0,00 
5 Napojení na sítě V. Přípojka elektro, voda, kanalizace a 

plyn 
0,08 

6 Způsob vytápění stavby II. Lokální vytápění plynem -0,04 
7 Zákl. příslušenství v RD III. Úplné - standartní provedení 0,00 
8 Ostatní vybavení v RD I. Bez dalšího vybavení 0,00 
9 Venkovní úpravy IV. Většího rozsahu 0,04 

10 Vedlejší stavby tvořící 
příslušenství k RD 

III. Standartní příslušenství 0,07 

11 Pozemky ve funkčním 
celku se stavbou 

III. Nad 800 m2 0,01 

12 Kritérium jinde 
neuvedené 

III. Bez vlivu na cenu 0,00 

13 Stavebně-technický stav II. Stavba v dobrém stavu s 
pravidelnou údržbou 

1,00*0,74 



115 

 

OCENĚNÍ RD POROVNÁVACÍM  ZPŮSOBEM - DLE VYHLÁŠKY Č. 441/2013 VE 
ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Č. 199/2014 - NOVÝ STAV 

Výpočet ceny - rodinný dům zděný, částečně podsklepený s 1 NP 

Rodinný dům podle § 34 a přílohy č. 24 vyhlášky č. 199/2014 Sb.                                 
Podsklepený se šikmou střechou typ C   

Obestavěný prostor objektu           OP m3 960,38 

Index trhu ( příloha č. 3 vyhlášky ) It - 0,98 

Index polohy ( příloha č. 3 vyhlášky ) Ip - 0,92 

Index konstrukce a vybavení ( příloha č. 24 vyhlášky ) IV - 0,881 

Základní cena ( příloha č. 24 vyhlášky ) ZC Kč/m3 2131,00 

Základní cena upravená ZC × IV ZCU Kč/m3 1876,56 

Cena stavby určena 
porovnávacím způsobem OP × ZCU × It × Ip CSp Kč 1 624 876 

Index konstrukce a vybavení  

Vi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 
(1) (2) (3) (4) (5) 
0 Typ stavby III. Podsklepený - se šiknou střechou C 
1 Druh stavby II. Dvojdomek -0,01 
2 Provedení obvodových 

stěn 
III. Stavba zateplená 0,04 

3 Tloušťka obvod. stěn II. Tloušťka 45 cm 0 
4 Podlažnost I. Hodnota 1 0 
5 Napojení na sítě V. Přípojka elektro, voda, kanalizace a 

plyn 
0,08 

6 Způsob vytápění stavby II. Lokální vytápění plynem -0,04 
7 Zákl. příslušenství v RD III. Úplné - standartní provedení 0 
8 Ostatní vybavení v RD I. Bez dalšího vybavení 0 
9 Venkovní úpravy IV. Většího rozsahu 0,04 

10 Vedlejší stavby tvořící 
příslušenství k RD 

III. Standartní příslušenství 0,07 

11 Pozemky ve funkčním 
celku se stavbou 

III. Nad 800 m2 0,01 

12 Kritérium jinde 
neuvedené 

III. Bez vlivu na cenu 0 

13 Stavebně-technický stav II. Stavba v dobrém stavu s pravidelnou 
údržbou 

1,00*0,74 
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Index trhu 
Znak Kvalitativní pásma 

Pi Název znaku 
Čísl

o 
Popis pásma Hodnota 

1 Situace na dílčím trhu s 
nemovitými věcmi 

II. Nabídka odpovídá poptávce 0,00 

2 Vlastnické vztahy V. Pozemek. jehož součástí je stavba 0,00 
3 Změny v okolí II. Bez vlivu 0,00 
4 Vliv právních vztahů na 

prodejnost 
I. Negativní - 2 vlastnické podíly -0,02 

5 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00 
6 Povodňové riziko IV. Zóna se zanedbatelným rizikem záplav 1,00 

It = P6 × (1+P1+P2+P3+P4+P5) 0,98 

      

Index polohy pro pozemky zastavěné 
Znak Kvalitativní pásma 

Pi Název znaku 
Čísl

o 
Popis pásma Hodnota 

1 Druh a účel užití stavby I. Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 
celku 

1,00 

2 Převažující zástavba v 
okolí pozenku a životní 
prostředí 

I. Rezidenční zástavba 0,04 

3 Poloha pozemku v obci III. Okrajové části obce -0,05 
4 Možnost napojení 

pozemku na inženýrské 
sítě, které má obec 

I. Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci 0,00 

5 Občanská vybavenost v 
okolí pozemku 

II. V okolí nemovité věci je částečně dostupná 
občanská vybavenost obce 

-0,01 

6 Dopravní dostupnost VII. Příjezd po zpevněné komunikaci, s 
možností parkování na pozemku 

0,01 

7 Hromadná doprava I. Zastávka ve vzdálenosti od 1001 m -0,07 
8 Poloha pozemku z 

hlediska komerční 
využitelnosti 

II. Bez možnosti komerčního využití stavby na 
pozemku 

0,00 

9 Obyvatelstvo II. Bezproblémové okolí 0,00 
1
0 

Nezaměstnanost II. Průměrná nezaměstnanost 0,00 

1
1 

Vlivy ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00 

IP = P5 × (1+P2+P3+P4+P5+P6+P7+P8+P9+P10+P11) 0,92 








