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Úsporná opatﬁení
v rodinn˘ch domech

-

riziko rÛstu plísní, zejména v oblasti tepeln˘ch mostÛ
sníÏení akumulaãní schopnosti zdiva
zmen‰ení plochy místností

Úspory a rekonstrukce:
dvû mouchy jednou ranou
Pﬁi rozhodování o rekonstrukci domu hraje velkou roli
snaha sníÏit náklady na vytápûní, pﬁípadnû i na ohﬁev
vody. Úsporná opatﬁení s sebou obvykle nesou vût‰í
komfort bydlení. Pomohou nám zbavit se studen˘ch
stûn, prÛvanu kolem oken a získat komfortnûj‰í topení
i vûtrání – a pﬁitom sníÏit platby za energie. Tato opatﬁení je ale tﬁeba dobﬁe promyslet, aby v˘sledná kombinace pﬁinesla oãekávan˘ efekt.

PrÛbûh teplot ve stûnû a rosn˘ bod. © EkoWATT

Zateplování zdiva

Tepelná pohoda

Spotﬁeba tepla je dána zejména tepelnou ztrátou budovy. Teplo z domu uniká dvojím zpÛsobem: jednak prostupuje stûnami a okny, jednak uniká se vzduchem pﬁi vûtrání. V˘mûna vzduchu pﬁitom probíhá neustále, i kdyÏ
jsou okna zavﬁená (netûsnostmi budovy). Stejnû tak prÛniku tepla obvodov˘m plá‰tûm budovy nelze nikdy zcela
zabránit (to by bylo proti fyzikálním zákonÛm), lze ho ale
v˘raznû sníÏit. Stejnû jako si v chladn˘ch dnech oblékáme
svetr a kabát, mÛÏeme i dÛm opatﬁit tepelnou izolací. Je
to efektivnûj‰í neÏ topit a topit.

Zateplením stûn dojde vÏdy i ke zv˘‰ení jejich povrchové
teploty. To má vliv na tepelnou pohodu v domû – ãím jsou
stûny chladnûj‰í, tím je pobyt v místnosti ménû pﬁíjemn˘
a naopak. V koneãném dÛsledku mÛÏeme v dobﬁe zateplené místnosti udrÏovat o nûco niÏ‰í teplotu vzduchu, aniÏ bychom pociÈovali chlad. To opût vede ke sníÏení spotﬁeby
energie (sníÏení teploty o 1 °C pﬁedstavuje úsporu cca 6 %).

Vnûj‰í zateplení – v˘hody a nev˘hody







-

zdivo je „v teple“ a není tolik namáháno v˘kyvy teplot a povûtrností
zv˘‰í se akumulaãní schopnost domu
snáze se eliminuje vliv teplen˘ch mostÛ v konstrukci
(okenní pﬁeklady, vûnce, stropy aj.)
riziko kondenzace vlhkosti ve zdivu je minimální,
zvolíme-li dostateãnou tlou‰Èku izolace
budova získá novou fasádu = úspora nákladÛ na údrÏbu
pﬁi instalaci se neru‰í pobyt osob uvnitﬁ
potﬁeba le‰ení a prostoru okolo domu
izolaci je potﬁeba provádût naráz v celé plo‰e stûn domu
vy‰‰í náklady

Na co si dát pﬁi zateplování pozor
Návrh (projekt) zateplení je vÏdy lep‰í svûﬁit odborníkÛm.
KaÏd˘ dÛm je trochu jin˘, a tak se mÛÏe stát, Ïe to, co se
osvûdãilo u souseda, v na‰em domû pﬁinese problémy. Zku‰enosti, které takto získáme, jsou zaplaceny aÏ pﬁíli‰ draze.
Zejména pﬁi vnitﬁním zateplení je tﬁeba mít kvalitní návrh, protoÏe zde se dá zkazit opravdu hodnû. ·patné zateplení mÛÏe ohrozit funkci domu (destrukce zdí promrzáním) i zdraví jeho obyvatel (rÛst plísní v bytû). Proto
je lep‰í se tomuto ﬁe‰ení radûji vyhnout.
Pﬁi vnûj‰ím zateplení je rizikem hlavnû nekvalitní provedení, které pozdûji mÛÏe vést tﬁeba k praskání omítek.
âasto se pﬁi realizaci podceÀuje dÛsledné izolování celé
vnûj‰í plochy – zejména pruhu zdiva nad terénem,

Vnitﬁní zateplení – v˘hody a nev˘hody
moÏnost izolovat jen jednu místnost
snadn˘ pﬁístup, bez le‰ení
 moÏno instalovat bez ohledu na poãasí
 snáze se provádí svépomocí
- riziko kondenzace vlhkosti ve stûnách domu
- riziko po‰kození nosné konstrukce
- riziko promrzání vnûj‰ího zdiva



okenních ostûní, nadpraÏí a parapetÛ. To mÛÏe pozdûji
pÛsobit poruchy v konstrukci.
Vlastní zateplování se zpravidla vyplatí svûﬁit osvûdãené
firmû s dobr˘mi referencemi. Nemûli bychom litovat ãasu a na zateplení, které firma dûlala, se jít podívat a ovûﬁit si, jak jsou s ním uÏivatelé spokojeni.
V kaÏdém pﬁípadû je nutno provûﬁit v˘poãtem riziko
kondenzace vlhkosti v konstrukci. Pozor také na kombinace rÛzn˘ch materiálÛ. VÏdy je lep‰í kupovat zateplovací systém jako celek, tedy izolant, lepicí hmoty, omítky, barvy a dal‰í komponenty od jednoho dodavatele,
kter˘ garantuje jejich fungování.

Nevhodné zateplení spodní ãásti zdí izolantem s vysok˘m difuzním odporem. © EkoWATT

Vlhké zdivo
Zateplovat by se mûlo v˘hradnû jen suché zdivo. To znamená – pﬁed jak˘mkoli zateplováním odstranit pﬁíãiny
vlhnutí (napﬁíklad podﬁíznout zeì a vloÏit hydroizolaci).
Pokud vlhké zdivo opatﬁíme zvenku kontaktním zateplením polystyrenem (s vysok˘m difuzním odporem), problémy s vlhkostí se zaruãenû zhor‰í. Vlhkost, která se aÏ
dosud odpaﬁovala z vnûj‰ku i zevnitﬁ stûny, mÛÏe najednou odcházet jen z vnitﬁní strany. To vede ke vzniku nebo
zvût‰ení vlhk˘ch „map“ a nûkdy i k v˘skytu plísní. Takovéto problémy se mohou objevit i u zdí, které se pﬁed zateplením jevily jako suché. Nelze-li pﬁíãiny vlhnutí zdiva
odstranit, je nutné se poradit se stavebním specialistou.
V nûkter˘ch pﬁípadech je moÏno provést zateplení izolantem s nízk˘m difuzním odporem, napﬁíklad pouÏít desky
z minerálních ãi skeln˘ch vláken nebo speciální polystyren.
Souãasnû je nutno pouÏít také lepidla a omítky s nízk˘m difuzním odporem. Vlhkost pak mÛÏe ze stûny odcházet ven.
Tím, Ïe je zdivo „v teple“, je odvod vlhkosti efektivnûj‰í.

U stávajících budov b˘vá problematická izolace podlah
poloÏen˘ch pﬁímo na terénu, neboÈ ji vût‰inou nelze
provést bez zásadního zásahu do interiéru. Nûkdy je
moÏno nahradit izolaci plochy podlahy tím, Ïe izolujeme základy domu od okolní zeminy – tﬁeba zapu‰tûním
izolace pod terén v okolí základÛ.
Izolace podlah je nutná zejména v pﬁípadû, Ïe chceme
instalovat podlahové vytápûní. Jinak dochází k nemal˘m
ztrátám a vytápûní zeminy pod domem.

Izolování stropÛ a stﬁechy
Má-li dÛm nevytápûnou pÛdu, lze strop pomûrnû snadno
a efektivnû izolovat poloÏením izolace na podlahu pÛdy.
Chceme-li mít pÛdu pochozí, je nutno pﬁekr˘t izolaci záklopem z prken nebo desek. Toto opatﬁení patﬁí k nejlevnûj‰ím a nejefektivnûj‰ím. V˘hodou je i to, Ïe rozhodneme-li se v budoucnu pro zv˘‰ení domu nebo vestavbu
podkroví, dá se izolace snadno odstranit a pouÏít jinde.
Dal‰í moÏností je zaplnit izolací dutiny trámového stropu. Pokud se pouÏije foukaná izolace (napﬁ. z papírov˘ch vloãek nebo skeln˘ch vláken), je zásah do konstrukce minimální a v interiéru ani na pÛdû se nic
nezmûní. ObtíÏné je v‰ak zkontrolovat, zda se izolace
dostala opravdu v‰ude. Do vrstvy izolace také nesmí
pronikat vítr ani vlhko, jinak se sniÏují izolaãní vlastnosti, nebo dokonce dochází ke znehodnocení izolantu.
Vhodnou pﬁíleÏitostí pro izolaci stﬁechy je rekonstrukce dosud nevyuÏívané pÛdy na podkroví. I zde bohuÏel platí, Ïe
‰patn˘m návrhem a hlavnû nekvalitním provedením se dá
hodnû zkazit. Tepelná izolace, hydroizolaãní fólie a parotûsná zábrana musí b˘t provedeny tak, aby pÛvodní konstrukce krovu trvale nevlhla. Dﬁevo by mûlo mít moÏnost
„d˘chat“. Dále je tﬁeba zajistit, aby voda, která se do konstrukce pﬁes peãlivou instalaci zateplení dostane (zatékáním zvenku nebo kondenzací vlhkosti z interiéru), se mohla zase volnû odpaﬁit. V opaãném pﬁípadû mÛÏe b˘t krov
napaden hnilobou a dﬁevokazn˘mi houbami. Pﬁi dlouhodobém pÛsobení vlhkosti mÛÏe dojít i ke zborcení stﬁechy.

Izolování podlah

Zateplení spodní ãásti zdí. © EkoWATT

JestliÏe jsou obytné místnosti podsklepeny, je moÏné
zateplit jejich podlahy zespoda nalepením izolantu na
strop. Pokud jsou stropy klenuté, je moÏno nahradit stávající násyp klenby tepelnû-izolaãním násypem.

Zateplení podkroví. © EkoWATT
1 – krytina, 2 – laÈování, 3 – kontralatû pro zaji‰tûní mezery mezi krytinou
a izolací, 4 – krokve, 5 , 6 – izolace mezi a pod krokvemi, 7 – zesílení krokví

âím izolovat
Na trhu je mnoho druhÛ izolaãních materiálÛ, které se
prodávají pod rÛzn˘mi obchodními znaãkami. Nejãastûji
se pouÏívá polystyren a minerální ãi skelná vata. Polystyren i vata izolují pﬁibliÏnû stejnû dobﬁe. Konkurovat jim zaãínají izolanty z pﬁírodních materiálÛ – z ovãí vlny a technického konopí. Pro specifické úãely (napﬁ. izolace pod
terénem) je nutno pouÏít obvykle draÏ‰í a kvalitnûj‰í materiály; pro bûÏné úãely, kde na specifické vlastnosti izolantu nejsou kladeny vysoké nároky, mÛÏeme pouÏít i velmi levnou izolaci (napﬁ. slámu). Volba materiálu by vÏdy
mûla b˘t souãástí odborného návrhu zateplení; obvykle se
také vyplatí nechat si zpracovat rÛzné cenové nabídky.
Dále existuje mnoho typÛ tzv. tepelnû-izolaãních omítek.
Jejich izolaãní schopnost je ale asi tﬁikrát hor‰í, neÏ u plnohodnotn˘ch izolací. Tyto omítky se navíc aplikují v síle
do 5 cm, zatímco klasické zateplení lze pouÏít v tlou‰Èce
i více neÏ 20 cm. Omítkou tedy nelze zateplení plnû nahradit, ale pouze trochu vylep‰it stávající konstrukci (vyuÏívá se napﬁ. u historick˘ch objektÛ). Porovnáme-li náklady na izolaãní omítku a klasické zateplení, zjistíme, Ïe
zateplení sice stojí dvojnásobek, ale izoluje aÏ 10x lépe.

Kolik izolace?
Zejména u venkovního zateplení platí, Ïe cena vlastního
izolantu pﬁedstavuje jen asi ãtvrtinu aÏ tﬁetinu celkov˘ch
nákladÛ na zateplení. Kotvící prvky, li‰ty, lepicí a omítkové hmoty a ov‰em i cena montáÏe tvoﬁí v celkovém
rozpoãtu nejvût‰í ãást. Tlou‰Èka izolace proto není tím
nejlep‰ím místem, kde ‰etﬁit.
Optimální tlou‰Èka izolace je pro kaÏd˘ dÛm jiná – závisí nejen na materiálu zdí, ale i na nákladech na vytápûní
a prioritách majitele domu. Pﬁi Ïivotnosti zateplení nejménû 40 let je potﬁeba zvaÏovat rÛst cen energií po celé toto
období. Pokud tlou‰Èku izolace podceníme, jen tûÏko budeme po nûkolika letech zateplovat dÛm
znovu. V˘poãet tlou‰Èky
zateplení je poroto dobré zadat odborníkÛm.
V souãasnosti se bûÏnû
pouÏívá vrstva izolace
15–20 cm. U rekonstrukcí mÛÏeme b˘t omezeni
napﬁíklad hloubkou osazení oken. Pokud souãasnû se zateplením mûníme také okna, je
v˘hodné osadit je na
vnûj‰í líc pÛvodní stûny,
nákladÛ na zateplení je nutno zapoaby nebyla pﬁíli‰ „utope- Do
ãítat i nové ﬁímsy, parapety a dal‰í staná“. Abychom, zejména vební úpravy. Foto: EkoWATT
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u men‰ích oken, pﬁede‰li sníÏení mnoÏství svûtla v místnosti v dÛsledku zateplení, mÛÏe se ostûní zkosit nebo zaoblit.

Únik tepla okny
Okny vÏdy uniká pomûrnû velké mnoÏství tepla. V˘voj
v této oblasti v‰ak zaznamenal velk˘ pokrok. Tepelnû
izolaãní vlastnosti souãasn˘ch moderních oken s termoizolaãními skly jsou více neÏ dvakrát lep‰í neÏ kvalita
oken s obyãejn˘mi skly, která známe ze star‰ích budov.

Souãinitel prostupu tepla Uokna

[W/m2.K]

·paletové okno s obyãejn˘m zasklením

2,7

Dﬁevûné okno s dvojit˘m obyã. zasklením

2,8

„EUROOKNO“ s bûÏn˘m izolaãním dvojsklem

2,8

„EUROOKNO“ s izolaãním dvojsklem s mezerou
mezi skly plnûnou argonem a s pokovením

1,8–1,3

„EUROOKNO“ s izolaãním trojsklem nebo dvojsklem
a odrazivou fólií

1,0– 0,7

Parametry oken s rÛzn˘m zasklením. Zdroj: EkoWATT

V˘mûna oken

Únik tepla vûtracím vzduchem

V˘mûna oken za nová je vÏdy pomûrnû nákladná. Pﬁi v˘bûru okna je tﬁeba sledovat nûkolik parametrÛ. Pro zasklení se
pouÏívají termoizolaãní dvoj- nebo trojskla, pﬁípadnû
systém, kde je prostﬁední tabule trojskla nahrazena odrazivou fólií. Samozﬁejmou souãástí kvalitního okna je tzv. selektivní vrstva na vnitﬁním povrchu skla, tedy pokovení, které funguje jako polopropustné zrcadlo. Sluneãní záﬁení
propustí do interiéru, kde se pﬁemûní na teplo. Tepelné záﬁení v‰ak jiÏ sklem neprojde a odráÏí se zpût do místnosti.
Dal‰ím prvkem je mezera mezi skly. Platí, Ïe ãím je tato
mezera ‰ir‰í, tím lépe izoluje. Na trhu jsou trojskla s mezerou aÏ 16 mm, celková tlou‰Èka trojskla je pak 44 mm.
Málokter˘ okenní profil je tomu ale pﬁizpÛsoben. Nûkteﬁí dodavatelé proto nabízejí sklo s mezerou plnûnou
kryptonem ãi jin˘m vzácn˘m plynem, kter˘ dobﬁe izoluje. Cena tûchto oken je ale vysoká.
Vliv na kvalitu okna má i distanãní rámeãek mezi skly.
BûÏnû se pouÏívají nerezové nebo plastové rámeãky, které jsou v˘raznû lep‰í neÏ dﬁíve pouÏívané hliníkové. Plastov˘ rámeãek mÛÏe b˘t i barevn˘, v odstínu odpovídajícímu rámu okna. Rámeãek vÏdy tvoﬁí tepeln˘ most, proto
je vhodné, aby byl zasazen v okenním rámu hloubûji. Tím
se sníÏí riziko kondenzace vody na zasklení.
Okenní rám zpravidla
izoluje hÛﬁe neÏ vlastní
zasklení. Proto je nutno sledovat, zda dodavatel uvádí souãinitel
prostupu tepla pro celé okno, nebo pouze
pro zasklení. V prvním
U oken je nutno izolovat ostûní, nadpﬁípadû je hodnota obpraÏí i parapety. Foto: EkoWATT
vykle vy‰‰í (tedy hor‰í).
DÛleÏité je i napojení tepelné izolace – pokud nejsou
okenní ostûní, nadpraÏí a parapety dÛslednû izolovány,
vzniká okolo oken v˘razn˘ tepeln˘ most. Vnûj‰í zateplení
zdi by mûlo pﬁesahovat 2–4 cm na rámy oken.
Pokud chceme nahradit ‰paletová okna, je vhodné nechat
vyrobit nové okno obdobné konstrukce, které má ov‰em
vnûj‰í kﬁídlo zasklené kvalitním izolaãním dvojsklem.

Z hygienick˘ch dÛvodÛ i pro dobr˘ pocit osob je nutno
ob˘vané místnosti dostateãnû vûtrat. V rodinn˘ch
domcích to znamená, Ïe vzduch v místnosti by se mûl
zcela vymûnit kaÏdé dvû hodiny. Ve vût‰inû domÛ je toto vûtrání zaji‰tûno tzv. pﬁirozen˘m zpÛsobem, tedy pronikáním vzduchu mezi okenním kﬁídlem a rámem a dal‰ími netûsnostmi konstrukce domu. Intenzita tohoto
vûtrání se pﬁitom mûní podle venkovní teploty, síly vûtru a prakticky se nedá regulovat. Nejsou-li v domû lidé,
je toto vûtrání neÏádoucí. Ztráty vûtráním pﬁitom tvoﬁí
pﬁibliÏnû 1/3 spotﬁeby tepla (nezatepleného) domu.
Velk˘ vliv na úsporu tepla má instalace okenního tûsnûní, pﬁípadnû instalace nov˘ch, dobﬁe tûsnících oken.
Nesmíme v‰ak nikdy zapomínat na potﬁebu vûtrání,
jsou-li v domû lidé. Na trhu jsou okna, jejichÏ kování
umoÏní „netûsnou“ polohu nebo okna s vûtracím otvorem v rámu, jehoÏ velikost se dá regulovat.
Vûtrat je nutno i tam, kde vzniká vlhkost (koupelny, su‰árny prádla), aby vlhkost nepronikala do stûn, které tak
po‰kozuje. U star‰ích domÛ se mÛÏe po utûsnûní nebo
v˘mûnû oken ukázat vlhkost ve zdech, která byla aÏ doposud prÛbûÏnû odvûtrávána netûsn˘mi okny. Lep‰í neÏ
trvale vûtrat je vÏdy odstranit pﬁíãiny vlhnutí.

Vûtrání s rekuperací tepla
Velmi efektivním a komfortním ﬁe‰ením je instalovat
systém nuceného vûtrání s tzv. rekuperací (zpûtn˘m vyuÏíváním) tepla.
Vûtrací vzduch
je pak pﬁivádûn
a odvádûn ventilátory, takÏe je
Ïádoucí mít tûsná okna (mohu
b˘t i neotevíravá).
Centrální
vûtrání umoÏní
velmi efektivnû
vyuÏít
solární
zisky z oslunûNástûnná vûtrací jednotka s rekuperací tepla a elektricn˘ch místností,
k˘m dohﬁevem. © EkoWATT

které rozvede po celém domû, takÏe nedochází k pﬁehﬁívání oslunûn˘ch místností. Vzduch je pﬁivádûn do místností vzduchotechnick˘m potrubím veden˘m v podhledech stropu, pﬁípadnû v podlaze ãi stûnách. Odtah
vzduchu mÛÏe b˘t centrální, napﬁ. v chodbû. Strojovna
vzduchotechniky se kvÛli hluku umisÈuje do sklepa, na
pÛdu nebo do dostateãnû odhluãnûné místnosti. Srdcem
systému je obvykle kompaktní jednotka s odtahov˘m
i pﬁívodním ventilátorem, filtry, rekuperaãním v˘mûníkem
tepla a ohﬁívaãem (pﬁípadnû i chladiãem) vzduchu. Ohﬁívaã mÛÏe b˘t elektrick˘ nebo teplovodní, kter˘ se napojí
na kotel ãi jin˘ zdroj tepla (pﬁípadnû pﬁes akumulaãní nádrÏ). Centrální systém vûtrání se totiÏ dá dobﬁe spojit s vytápûním domu. Náklady u‰etﬁené za vytápûcí systém pak
vyrovnají náklady na instalaci vûtrání. KvÛli rozsahu stavebních prací je instalace vûtracího systému vhodná spí‰e pﬁi zásadní rekonstrukci.
Dal‰í moÏností je osadit v domû nûkolik men‰ích jednotek
pro vûtrání jednotliv˘ch místností. Vût‰í jednotky jsou k dostání v podokenním provedení. Men‰í zaﬁízení lze osadit i do
otvoru ve zdi. V˘hodou je jednodu‰‰í instalace, men‰í poﬁizovací náklady a moÏnost ovlivÀovat vûtrání individuálnû. Nev˘hodou je to, Ïe pﬁivádûn˘ vzduch obvykle nelze dohﬁívat, takÏe se nadále neobejdeme bez vytápûcího systému. Dal‰í
nev˘hodou je hluk, kter˘ se do místností pﬁená‰í z ventilátorÛ.

Legislativa
AÈ uÏ dÛm rekonstruujeme „na ohlá‰ení“ nebo v rozsahu, kter˘ vyÏaduje vydání stavebního povolení, je nutno v projektové
dokumentaci doloÏit splnûní poÏadavkÛ na energetickou nároãnost budovy. Povinnou souãástí stavební dokumentace
v‰ech novostaveb je od 1. 1. 2009 tzv. PrÛkaz energetické nároãnosti budovy zpracovan˘ dle vyhlá‰ky 148/2007 Sb.
Jednotlivé
konstrukce
domu musí zároveÀ splnit poÏadavky normy
âSN 73 0540, která definuje i tzv. Energetick˘ ‰títek obálky budovy. Pozor
na jeho zámûnu s v˘‰e
zmínûn˘m
PrÛkazem
energetické nároãnosti
budovy. Oba dokumenty
jsou si graficky velmi podobné. ·títek v‰ak ukazuje pouze to, jak dobﬁe je
dÛm izolován, kdeÏto
prÛkaz hodnotí spotﬁebu
ve‰ker˘ch energií v domû
– tedy energie na vytápûní, vûtrání, chlazení,
Energetick˘ ‰títek obálky budovy podle
ohﬁev vody a osvûtlení.
âSN 73 0540.

Dodateãnû pﬁistavûná nevytápûná zimní zahrada zvût‰í prostor domu
a mÛÏe sníÏit jeho spotﬁebu tepla. Foto: EkoWATT
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