
Rekonstrukce

Tlumí hluk
Nešeptejte, ale mluvte, 
křičte, radujte se! 
Kamenná vlna Vám 
zaručí dokonalý útlum 
a intimitu prostředí.

Ochrání 
před ohněm
Lepší nevyhořet 
vůbec! S kamennou 
vlnou máte jistotu, 
že ani 1 000 °C nad 
Vámi nezvítězí.

Udrží teplo
Zateplete kamennou 
vlnou a užívejte si! Až 
do konce života máte 
postaráno o tepelnou 
pohodu a možných 
50 % úspor za topení.

Více informací získáte na www.rockwool.cz

Rockwool, a.s.
e-mail: info@rockwool.cz, 
technické poradenství: ☎ 800 161 161
Více informací získáte na www.rockwool.cz

Vytištěno na recyklovaném papíru

KAMENNÁ VLNA

100% dánská izolace

Respektuje
přírodu
Radost i pro přírodu! 
Kamenná vlna šetří 
peníze a zároveň 
výrazně pomáhá 
snižovat emise CO2.

Váš prodejce:
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  vysoké účty za energii
  pocit sálání chladu v zimě
  nadměrné přehřívání v létě
  nadměrný hluk
  zatékání pod obvodový plášť
  výskyt plísní
  nevyhovující estetika vnější konstrukce
  nevyhovující technický stav
  životnost limitovaná namáhanými 

 nosnými konstrukcemi
  častá hniloba dřevěných 

 stropních trámů

Situace
před zateplením

Situace 
po zateplení

 snížení spotřeby energie až o 50 %
 vytvoření podmínek tepelné pohody, 

 zvýšení vnitřní povrchové teploty
 zvýšení tepelné setrvačnosti, zpomalení   

 ochlazování místností
 eliminace pronikání nadměrného hluku   

 přes stěny a střechu z ulice do interiéru
 ochrana vnějších konstrukcí před 

 atmosférickými vlivy
 odstranění hygienických závad
 zlepšení estetického vzhledu budovy
 prodloužení životnosti konstrukcí

Snímek nezatepleného rodinného domu, postaveného 

v roce 1982. Na pořízeném termosnímku vidíme, že dům 

vykazuje značnou teplotu vnějších ploch. Všechno teplo 

uniká do vnějšího prostředí.

Měření bylo provedeno v lednu 2009

Snímek zatepleného rodinného domu kamennou vlnou 

Rockwool (fasádní desky Frontrock MAX E o tloušťce 14 cm). 

Zde převažuje modrá barva, teplota povrchu je mnohem 

nižší, vnější plochy jsou dostatečně izolovány.

Měření bylo provedeno v lednu 2009

Zateplení budov může ušetřit více než 50 % nákladů 

na teplo! Ekonomické i ekologické analýzy poukazují na 

neodvratitelný trend zvyšování cen energií. Vytápění budov 

představuje největší položku ve spotřebě energie domác-

ností a většiny fi rem, přitom právě s teplem se nejvíce plýtvá. 

Asi proto, že není vidět. Skoro každý zhasne zbytečně svítící 

šedesátiwattovou žárovku, ale málokdo se pozastaví nad 

tím, že nedostatečně nebo vůbec nezaizolovanými stěnami, 

okny a střechou budovy unikají tisíce „Joulů“.

Porovnání předpokládané a skutečné spotřeby energie (zdroj: Průzkum 
Deutsche Energie Agentur). V ČR je pravděpodobně podíl výdajů na teplo 
výrazně vyšší než v Německu, neboť jsou zde méně izolované domy 
a méně se jezdí automobily.

Skutečnost?

Auto Teplá voda Vytápění Elektrické spotřebiče

31 % 8 % 53 % 8 %

Co si lidé myslí?
Auto Teplá voda Vytápění Elektrické spotřebiče Neví

14 % 18 % 26 % 39 % 3 %

Vytápění – podceňovaný požírač energií
74 % německých respondentů nevědělo, že největší část výdajů za energie 
je za vytapění. Téměř 30 % ani nevědělo, jaké mají na vytápění měsíční 
náklady.

Tepelná izolace je jednou z mála 

investic, která se za dobu život-

nosti domu mnohonásobně vrátí. 

Pokud není dům izolován, proto-

pí se několikanásobně více než 

v případě kvalitního zateplení. 

Životnost izolací z kamenné vlny 

je více než padesát let...

Šetřte své peníze
i naši planetu

Na co spotřebovávame nejvíc energie?
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 6 %

 12 %

Izolace 
venkovních 
stěn

Izolace střechy

Rozvody 
tepla

Kolik ušetříte díky 
izolacím Rockwool?

54

Vypočítejte si spotřebu svého domu:
http://www.rockwool.cz/zelena+usporam/proc+zateplovat/vypocitejte+si+spotrebu+sveho+domu

Investice, která 
se rychle vrátí

Ochrana proti hluku
Pokud stěnu zateplíme minerální vlnou Frontrock MAX E tloušťky 100 mm 
– v rámci systému, dosáhneme snížení hluku o 4 dB. Co znamená rozdíl 
4 dB? Je to snížení hladiny hluku o 40 % oproti předchozí situaci. To zname-
ná, že tato konstrukce absorbuje 40 % akustické energie a má tedy výrazně 
lepší akustické vlastnosti.

Dům v elektronické verzi:
http://www.rockwool.cz/zelena+usporam

 Energetický štítek obálky budovy
Od 1. ledna se bez průkazu energetické náročnosti budovy neobejde 
žádná novostavba. Tak jako si všichni dnes kupujeme energeticky 
úsporné modely praček či ledniček, začneme takto uvažovat 
i ve stavebnictví.

 11 %

Izolace 
podlahy

Životnost budov je obvykle 50–100 

let, někdy i více. Kvalitní rekonstrukcí 

včetně zateplení dům získá zcela nové 

parametry, které splňují nejpřísnější 

kritéria na moderní bydlení. A pokud 

proměníte nevyužitou půdu na obytné 

prostory, užitnost celého domu se

výrazně prodlouží ...

Kategorie budovy:
normalizované hodnocení

Globální ukazatel budovy
kWh / (m2.rok)

Nízká spotřeba energie

Vysoká spotřeba energie
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Izolace
šikmé střechy
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Návrh tloušťky tepelné izolace
Pro kvalitní zateplení platí zásada: minimální tepelné ztráty 
bez kondenzace vodní páry v tepelné izolaci a pod krytinou. 
Zabráníme tomu volbou dostatečné tlouštky izolace, vzdu-
chotěsně provedenou parozábranou (na straně interiéru) 
a hydroizolační vrstvou difuzně otevřenou (na straně exterié-
ru). Pod krytinou musí být odvětraná mezera, která od okapů 
ke hřebeni „odsává“ vzduch s prostoupenou vodní párou. 
Střechu lze zateplit mezi a pod krokvemi – směrem dovnitř 
přidáme další izolaci z kamenné vlny. Pokud při rekonstrukci 
dochází i k výměně krytiny, můžeme přidat další vrstvu izo-
lace i nad krokve – ke zvýšení využijeme laťový rošt. Celková 
tloušťka izolace je 160–180 mm. Chceme-li ovšem nechat 
vyniknout starou konstrukci krovu, využijeme speciální 
systém TOPROCK s tloušťkou izolace 200 –320 mm!

Pokud rekonstruujeme celý dům, 

je zateplení střechy jeho nezbytnou 

součástí, zároveň lze půdní prostory 

připravit pro nové bydlení. Šikmou 

střechu můžeme zateplit třemi základ-

ními  způsoby – každý z nich má přitom 

svá specifi ka.  A v létě dokáže izolace 

učinit podkroví obyvatelným...

Zateplení nad krokvemi materiálem Airrock LD 
(systém TOPROCK) – vynikne krása dřeva v interiéru

Detailní postupy 
pro různé aplikace izolací:
http://www.rockwool.cz/via1028.html

Vypočítejte si optimální tlouštku izolace pro šikmé střechy:
http://www.rockwool.cz/zelena+usporam/doporucene+tloustky+izolaci/kalkulacka+pro+sikme+strechy

Statický výpočet 
systému TOPROCK 
včetně vyhledání 
sněhové oblasti na
www.rockwool.cz

Zateplení mezi a pod krokvemi –
Airrock LD nebo Airrock ND

Zateplení mezi, pod a nad krok-
vemi – Airrock LD nebo Airrock ND

Tři způsoby izolace šikmé střechy: Kovový držák 
pro nadkrokevní 
zateplení

1 2 3

Přehled pracovního postupu izolace šikmé střechy, typ 1 a 2

 překrytí pojistné hydroizolační fólie na krokve nebo bednění

 nařezání desek, o 1–2 cm širší než je světlost mezi krokvemi

 vtlačení izolace mezi krokve a roztažení desky

 překrývání izolace a krokví parozábranou

 neprodyšné slepení pásů parozábrany

 dotěsnění napojení parozábrany lištou a utěsňovací páskou

 montáž obkladového materiálu, povrchové úpravy

Tloušťka izolace střechy ÚSPORA

Bez izolace 0 %

300 mm 78 %

 Zdroj: Energyconsulting

Zateplit šikmou střechu se vyplatí!
Výše uvedená hodnota platí pro dvoupodlažní dům o rozměrech 
10 x 10 m a s celkovou podlahovou plochou 177 m2. Stavba má 
zateplené stěny: pro variantu provedení střechy bez izolace jsou stěny 
nezatepleny, při zateplení střechy izolací 300 mm jsou stěny zatepleny 
tloušťkou 160 mm.

Zateplený strop Zateplení mezi krokvemi

Systém TOPROCK Zateplené podkroví

20
0–

32
0
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Izolace
venkovních stěn
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Vypočítejte si optimální tlouštku izolace pro fasádu:
http://www.rockwool.cz/zelena+usporam/doporucene+tloustky+izolaci/kalkulacka+pro+fasadu

Zateplení vnějších stěn je nezbytnou 

nutností k dosažení pocitu příjemné 

pohody. Kvalitní kamenná vlna je díky 

své propustnosti – říkáme, že dýchá –

jedním z nejvhodnějších materiálů 

pro vnější zateplení rekonstruovaných 

objektů. Zateplení fasády je ale třeba 

svěřit odborné fi rmě.

Detailní postupy pro různé aplikace izolací: 
http://www.rockwool.cz/via1033.html

ETICS aneb Kontaktní fasáda
Již zkratka ETICS (External Thermal Insulation Compo-
site Systems) vyjadřuje, že se jedná o ucelený systém. 
Nejdůležitější částí jsou desky z kamenné vlny. Deska 
může mít dokonce vyztuženou horní vrstvu, čímž je 
zajištěna vysoká odolnost fasády proti mechanickému 
poškození. Pro každý typ desky je pak třeba rozlišit 
pracovní postup vč. kotvení a použitých hmoždinek.
I samotná příprava podkladu patří mezi důležité 
technologické operace a právě u rekonstrukcí je třeba 
věnovat pečlivý dohled na přípravné stavební práce 
ještě před samotným nalepením desek. Komplexní 
realizace fasády má mnohá odborná specifika 
a je potřeba rozlišovat případ od případu.  

Přehled pracovního postupu izolace fasády

 příprava podkladu a vyřešení nerovností 

 nanesení lepicí hmoty na povrch desky

 obklad fasády deskami Rockwool začíná od soklové lišty

 lepení izolačních desek na předem upravený podklad

 zateplení jednotlivých ostění a parapetů

 použití nárožní lišty, chránící roh domu

 aplikace a vtlačování výztužné vrstvy na upevněnou izolaci

 penetrace povrchu, natažení vrstev omítky, konečná úprava

Zdroj: ZDK

Rosný bod
Pokud zateplíte „dýchající 
konstrukci“ neprodyšným 
izolantem, může se Vám 
stát, že se ve stěně bude 
srážet voda a vzniknou 
plísně. Nebo může vznik-
nout problém s přídrž-
ností desek, protože voda 
se bude srážet přímo ve 
spoji stěny s izolací.

Zateplení fasády systémem ETICS
– materiál Frontrock MAX E

Úspory za teplo (Kč) po zateplení v roce 2005 – Bytový dům, Spodní 12, Brno (B70 R) 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cena energie (Kč/GJ) 298,20 329,70 341,25 332,90 354,90 399 476,70 472,50 576,61 610,40

Orientační výdaje za teplo 
(GJ/rok)

489 048   540 708 559 650 545 956 582 036 399 813 390 894 387 450 472820 500 528

Prům. spotřeba tepla (GJ/rok) 1 640 1 640 1 640 1 640 1 640 1 002 820 820 820 820

Spotřeba tepla (GJ/5 let) 8 200 4 282

Prům. výdaje (Kč/5 let) 2 717 398,– 2 151 505,–

Úspora za teplo po zateplení
(Kč/rok)

254 562,–  390 894,– 387 450,–  472 820,– 500 528,–

Celkem úspory (Kč/5 TS) 2 006 254,–

+30 °C

+20 °C

+60 °C

–13 °C
–15 °C

V létě může teplota na povrchu 
fasády dosáhnout až 60 °C!

te (vnější 
teplota) 

ti (vnitřní 
teplota) 

LÉTO 

ZIMA

TS – topná sezóna
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Izolace
podlahy
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Izolace
rozvodů tepla

U podlah potřebujeme omezit kročejový 

hluk, proto je doplňujeme akustickými 

izolacemi, které dokáží pohltit široké 

spektrum zvukových frekvencí. Vhodnou 

konstrukcí „plovoucí“ podlahy zamezíme 

přenosu hluku do okolních místností. 

Podlahy nad nevytápěnými prostorami 

je ale nutno kvalitně zateplit.

Podlahy v interiéru i na terénu
Dvojí požadavky na izolování podlah jsou dány jejich 
umístěním. Interiérové podlahy, které oddělují vytápěné 
místnosti, musí vytvořit zvukovou pohodu. Izolace z ka-
menné vlny mají vysokou objemovou hmotnost a proto 
jsou velmi vhodné jako zvukové izolace. Plovoucí podlahy 
dělíme na lehké a těžké podle plošné hmotnosti na m2. 
U lehkých podlah jsou roznášecí vrstvou velkoformátové 
desky, u těžkých je to armovaný beton. Při zateplení nad 
sklepem, suterénem či terénem kde nejsou prvořadé 
zvukověizolační vlastnosti je nutnost umístit na chladné 
straně dostatečnou tloušťku tepelné izolace a splnit 
tak normové požadavky na prostup tepla.

Pokládka desek Steprock ND a dilatačního pásku

Vypočítejte si optimální tlouštku izolace pro podlahy:
http://pruvodce.rockwool.cz/konstrukce/podlahy/vseobecne-informace.aspx?page=1774

Detailní postupy pro různé aplikace izolací:
http://www.rockwool.cz/zelena+usporam/zatepleni+krok+za+krokem/vedeni+teple+vody

Izolace potrubí
Investice do technických izolací patří mezi nejrychleji 
návratné: náklady na provedení jsou totiž nízké a úspory 
relativně vysoké. Kromě již zmiňovaných požadavků na 
tepelné a akustické vlastnosti je nutno upozornit u více
bytových domů také na protipožární ochranu u „stoupa-
ček“ od digestoří na vzduchotechniku v půdních vestav-
bách. Využití kamené vlny je skutečně široké. Pro tepelné 
rozvody ústředního topení, solární panely nebo napojení 
na zásobníky doporučujeme potrubní pouzdra PIPO ALS, 
pro venkovní použití je ale nutná ochrana proti povětr-
nostním podmínkám. Pro samotné zásobníky nebo kotle 
s teplou vodou se nabízí lamelové rohože Larock ALS 
nebo novinka Klimafi x se samolepicí vrstvou. Izolace rozvodů ústředního topení potrubním 

pouzdrem PIPO ALS

Při rekonstrukci rodinných domů 

je důležité snížit tepelné ztráty 

i v potrubí otopných systémů. 

Správná tloušťka tepelné izolace 

zabrání kondenzaci uvnitř i vně 

potrubí a přispěje i ke snížení 

hluku. Kamennou vlnu lze využít 

i u rozvodů solárních kolektorů.
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MULTIROCK

Popis

Deska pro tepelnou izolaci šikmých 
střech, trámových stropů – bez 
mechanického zatížení. Nevhodná 
do akustických příček.

Výhodná cena.
Dobré tepelněizolační vlastnosti.

Doporučené izolace
pro šikmé střechy

AIRROCK ND

Popis

Ideální pro šikmé střechy. 
Doporučená izolace i pro příčky.
Zamezí profoukávání izolace.

Nehořlavé. 
Nejlepší tepelněizolační vlastnosti.
Vynikající akustické vlastnosti.

Doporučená izolace
pro venkovní stěny

Technické parametry naleznete zde:
http://pruvodce.rockwool.cz/konstrukce/sikme-strechy/zatepleni-mezi-pod-a-nad-krokvemi.aspx?page=1446

Popis

Vynikající tepelněizolační vlastnosti –
o 10 % lepší než tradiční materiály 
(polystyren, standardní minerální vlna), 
na dosažení stejného tepelného 
odporu potřebujete menší tloušťky!
Přizpůsobivá k nerovnostem podkladu 
(měkká spodní vrstva), odolná vůči 
venkovnímu mechanickému namá-
hání (tvrdá horní vrstva).
O 30 % nižší hmotnost než běžná 
deska z minerální vlny.

Nejlepší tepelněizolační vlastnosti.
Výborná manipulace s deskou.
Doporučená izolace pro 
nízkoenergetické stavby.
Vyšší produktivita.
Levnější transport.

FRONTROCK MAX E

✔

✔

✔

✔

AIRROCK LD

Popis

Doporučená izolace pro nadkrokevní 
systém TOPROCK. Ideální pro šikmé 
střechy a trámové stropy – bez mecha-
nického zatížení. Rychlá montáž.

Lehká manipulace – lehké, flexibilní.
Nehořlavé. Velmi dobré tepelněizolač-
ní vlastnosti. Minimální úlet vláken.

Dual Density

Technické parametry naleznete zde:
http://pruvodce.rockwool.cz/produkty/stavebni-izolace/frontrock-max-e.aspx

MULTIROCK

✔

✔

AIRROCK LD

✔

✔

✔

AIRROCK ND

✔

Základní výhody

Paropropustnost 

Hydrofobizovanost

Mechanická odolnost

Nižší pracnost

Menší hmotnost

Tvarová stálost

Trvanlivost

1

2

3

5

6

7

4

2006 2030

1

2

3

4

5

6

7

FRONTROCK MAX E 
komprimované desky

ENERG
Y SAVIN

G
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Doporučené izolace
pro podlahy

Doporučené izolace
pro rozvody tepla

PIPO ALS

Popis

Řezaná potrubní pouzdra s pole-
pem hliníkovou folií se skleněnou 
mřížkou (ALS) pro izolaci trubních 
rozvodů, délka 1 000 mm. Vnitřní 
průměry od 21 mm do 219 mm, 
s různou tloušťkou stěny.

Technické parametry naleznete zde: 
http://pruvodce.rockwool.cz/produkty/technicke-izolace/pipo.aspx 
http://pruvodce.rockwool.cz/produkty/technicke-izolace/pipo-als.aspx

Technické parametry naleznete zde:
http://pruvodce.rockwool.cz/konstrukce/podlahy/tepelneizolacni-vlastnosti.aspx?page=1826

STEPROCK ND

Popis

Akustická izolační deska do těžkých 
plovoucích podlah (pod armovaný 
beton) s výbornými akustickými 
vlastnostmi. Vhodná pro zlepšení 
vzduchové a kročejové neprůzvuč-
nosti. Okrajový pásek se umisťuje 
mezi plovoucí podlahu a stěnu.

STEPROCK HD

Popis

Akustická izolační deska do lehkých 
plovoucích podlah s výbornými aku-
stickými vlastnostmi, splňuje vyšší 
nároky na namáhání v tlaku. Vhodná 
pro zlepšení vzduchové a kročejové 
neprůzvučnosti. Opět použijeme 
okrajový pásek.

+ dilatační pásek
 STEPROCK

+ dilatační pásek
 STEPROCK

DACHROCK

Popis

Vysoce odolná a tuhá deska 
z kamenné vlny, ideální jako 
tepelná izolace nad sklepem, 
suterénem či terénem.

STEPROCK ND + dilatační pásek STEPROCK HD + dilatační pásek DACHROCK PIPO ALS KLIMAFIX / LAROCK 40 ALS

✔

Základní výhody

Paropropustnost 

Hydrofobizovanost

Mechanická odolnost

Nižší pracnost

Menší hmotnost

Tvarová stálost

Trvanlivost

1

2

3

4

5

6

7

KLIMAFIX

Popis

Skružovatelná lamelová rohož 
na hliníkové vyztužené fólii se 
samolepicí vrstvou pro rychlou 
fixaci přímo na vzduchotechnická 
potrubí (nebo jiné hladké soudrž-
né nesavé plochy). 
Max. teplota povrchu 50 °C.

LAROCK 40 ALS

Popis

Skružovatelná lamelová rohož 
polepená hliníkovou fólií se 
skleněnou mřížkou (ALS). Pou-
žití pro tepelnou a zvukovou 
izolaci technologických zařízení.
Rohož je tlakově zatížitelná.
Max. provozní teplota 250 °C. 

3709 - RW - Katalog Rekonstrukce15-16   15-163709 - RW - Katalog Rekonstrukce15-16   15-16 26.8.2009   11:21:1426.8.2009   11:21:14
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Oficiální webové stránky programu:
http://www.zelenausporam.cz/

B. Podpora novostaveb v pasivním standardu

  zrušena nutnost dodržet 2–3 opatření

  jediným sledovaným parametrem je úroveň měrné 

 roční potřeby tepla

  hrazeny náklady projektu a výpočet úspor

A1. Celkové zateplení budovy

(do 50 % nákladů)

A2. Dílčí zateplení budovy

Podrobnější informace o programu:
http://www.rockwool.cz/zelena+usporam/statni+podpora+zatepleni/zelena+usporam

Stav Zateplení 
střechy

Zateplení 
stěn

Součinitel prostupu 
tepla celého okna

Měrná spotřeba 
tepla na vytápění

Stávající stav (prostupy tepla)
stěny 30 cm, U = 1,4 W/(m2.K) 

okna, Uw = 2,5 W/(m2.K)
střecha Uw = 0,9 W/(m2.K)

podlaha Uw = 0,91 W/(m2.K)

bez 
izolace

bez 
izolace Uw = 2,50 W/(m2.K) 257 kWh/(m2.a)

Verze 1 – zateplení vč. nových oken 140 mm 100 mm Uw = 1,35 W/(m2.K)

Verze 2 – zateplení vč. nových oken 200 mm 140 mm Uw = 1,20 W/(m2.K) 62 kWh/(m2.a)

Verze 3 – zateplení vč. nových oken 300 mm 160 mm Uw = 1,20 W/(m2.K)

Případová studie, popis domu: 
2 podlaží, rozměry 10 x 10 m, celková podlahová plocha 177 m2, objem budovy 600 m3, zastavěná plocha 100 m2, počet osob 4

 Zdroj: EnergyconsultingVerze 2 a 3 splňuje požadavky programy Zelená úsporám ve variantě A1 (celkové zateplení budovy)

Společnost Rockwool podporuje 

projekt Zelená úsporám dodávkou 

izolačních materiálů za dotovanou 

cenu. V rámci projektu jsou 

registrovány všechny výrobky 

z kamenné vlny Rockwool.

 podporována i změna stavby na pasivní standard

 hrazeny náklady projektu a výpočet úspor

Firma Rockwool svými výrobky, které jsou registrovány 
v seznamu výrobků SFŽP, napomůže výraznou měrou ke 
získání dotací. Parametry těch nejprogresivnějších, jako 
např. Airrock ND pro zateplení šikmé střechy a stropů, 
nebo Frontrock MAX E, který tvoří jádro systému vnějšího 
kontaktního zateplení – za sebou nechají většinu konkurentů.

Kdo může žádat o dotace na zateplení:

  fyzické osoby

 společenství vlastníků bytových jednotek

 bytová družstva včetně panelové výstavby

 města a obce (včetně městských částí)

 podnikatelské subjekty

 další právnické osoby

  stačí realizovat pouze jedno opatření

  jediným sledovaným parametrem je % snížení měrné 

 roční potřeby tepla

  hrazeny náklady projektu a výpočet úspor

RD – 2 200 Kč/m2   – potřeba 40 kwh/m2 za rok 
  1 550 Kč/m2   – potřeba 70 kwh/m2 za rok
BD – 1 500 Kč/m2   – potřeba 30 kwh/m2 za rok 
  1 050 Kč/m2   – potřeba 55 kwh/m2 za rok

Dotace fixní částky 
na m2 podlahové
plochy, max. 
350 m2 u RD 
a 150 m2/byt u BD

RD – rodinný dům, BD – bytový dům

RD – 850 Kč/m2   – snížení o 30 %  
  650 Kč/m2   – snížení o 20 %
BD – 600 Kč/m2   – snížení o 30 %  
  450 Kč/m2   – snížení o 20 %

Opatření: zateplení vněj-
ších stěn, střechy/stropu, 
podlahy, výměna oken 
a dveří, nucené větrání 
s rekuperací

RD – 250 000 Kč/dům   
BD – 150 000 Kč/byt

Dosažení konečné roční 
spotřeby tepla 20 kWh/m2.
rok (RD) a 15 kWh/m2.
rok (BD) a další 
podmínky
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