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ZATEPLENÍ
POVINNÉ

V posledních dnech zaplavily novinové
stránky a internet zprávy o schválené
energetické směrnici Evropské unie, která údajně revolučně změní stavebnictví,
včetně toho českého. Je to jen mediální
bublina nebo fakt? A co z toho plyne
pro tuzemského stavebníka? Bude
zateplování povinnost?
Ondřej Krejčí

FENOMÉN ZVANÝ „TÉMĚŘ NULA“
Jenže co vlastně „téměř nulová spotřeba energie“ je?
Do spotřeby energie budovy patří i energie pro chlazení,
větrání, zajištění teplé vody, osvětlení… Budeme-li mluvit
jen oenergii nutnou pro vytápění, je zanulový dům dnes
vnaší legislativě považován objekt sroční spotřebou tepla
do 5 kWh/m2. Nicméně definice „nuly“ bude v souvislosti
s rokem 2018, respektive 2020, zřejmě v kompetenci jednotlivých členských států. Jakou potřebu tepla navytápění
tedy bude mít objekt s„téměř nulovou spotřebou energie“,
se dnes přesně říci nedá.
Samozřejmě skokové zavedení přísných limitů není
možné, proto je naplánována pozvolná implementace.
Několik let se v České republice hovoří o povinném nízkoenergetickém standardu pro nové objekty, případně
velké rekonstrukce, který platí například v sousedním
Německu. Dříve avizovaný termín zavedení 2013 (tedy
uvedený poté, co neprošel termín 2011, a s jistotou můžeme říci, že nevyjde ani rok 2012) se stává reálnějším.
Po tomto datu by měly zřejmě všechny novostavby a rekonstrukce o ploše nad 1000 m2 splňovat roční potřebu
tepla na vytápění 50 kWh/m2. Tato hodnota je poměrně
přísná, nicméně většině stavebních technologií nečiní problém, se zateplovacím systémem je pak dosažitelná zcela
bez problémů.

ZELENÁ ÚSPORÁM – VELKÁ NEZNÁMÁ

FOTO 123RF

Je také dobrá otázka, zda aplikace nařízení bude podpořena systémem dotací, jako je tomu u jiných členských
zemí. Naše republika má program Zelená úsporám, při-
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e se členské státy Evropské unie snaží snížit spotřebu energií pro provoz budov, je známá věc, proto se
již řadu měsíců o zmiňované energetické směrnici
mluví, což platí ioimplementaci dočeského zákona.
Nyní je směrnice přijata, co to tedy znamená?
Norma říká, že do31. prosince 2018musí členské státy EU
zajistit, aby všechny nové budovy užívané avlastněné orgány veřejné správy měly „téměř nulovou spotřebu energie“.
Odkonce roku 2020se tomuto standardu budou muset podřídit všechny nové budovy. Ato bez pořádné vrstvy zateplení půjde jen hodně těžko, jestli vůbec.

čemž odzačátku fungování programu bylo schváleno přes
64 tisíc žádostí zazhruba 16 miliard korun. Jenže program
vpodstatě stojí. Tedy přesněji dobíhá administrování adoplácení podaných adoplněných žádostí, takže dotace jsou
dopláceny. Ministr životního prostředí nešetří podle tiskové zprávy svého resortu optimismem, citace: „…Schválení
dalších dotací je jedním zmnoha důkazů otom, že program
Zelená úsporám vsoučasné době funguje podle mých očekávání…“. Na to nelze říci nic jiného, než že ministrova
očekávání byla poměrně skromná. Tuzemští stavebníci by
totiž spíše ocenili znovunastartování programu a příjem
nových žádostí. Obnovení programu se zřejmě dočkáme,
protože tlak EU bude velký, nicméně kdy to bude, můžeme
jen hádat.

tíme nahypotéce, zřejmě ušetříme naprovozu. Nicméně to již
trochu odbočujeme odtématu, vraťme se kzateplení, respektive kzateplovacím materiálům.
Těm se totiž daří, zateplování jde tak trochu ekonomické
krizi navzdory. Respektive možná, že krize mu paradoxně trochu prospívá. Energeticky náročná budova je naobtíž akaždý
stavebník chce pojistku dobudoucna – dům, který jej neuváže
k nákladnému provozu na desítky let. I přes propad stavebnictví tak zaznamenala například Asociace výrobců minerální
vlny vzrůst prodeje tohoto izolantu za minulý rok asi o 6 %.
Anejinak je tomu iujiných materiálů.
Zateplení je jednou zmála investic, která se svému majiteli
vrátí. Takže neváhejte sjeho pořízením.

ZMĚNY JSOU JISTÉ

CO ZMĚNÍ ENERGETICKÁ SMĚRNICE EU




Že schválená směrnice změní stavebnictví, je téměř jisté.
Nízkoenergetický, ale především pak pasivní anulový energetický standard totiž není jen otázkou zateplení, ale ivhodných
zdrojů tepla acelkového pojetí dispozice akompozice domu.
Zapomínat nesmíme naodpovídající výplně otvorů atak dále.
K projektování rodinných domů bude zapotřebí větší odbornost akooperace řady profesistů, což vdnešní době stále není
standardem. Cena staveb nepochybně vzroste, jenže co připla-

Do 31. 12. 2018 budou muset všechny budovy užívané orgány
veřejné správy splňovat téměř nulovou spotřebu energie.
Do roku 2020 bude téměř nulová spotřeba energie standardem
pro všechny nové budovy.
Povinný nízkoenergetický standard nových budov v ČR zřejmě
od roku 2013.

TLOUŠŤKA ZATEPLENÍ – KAM AŽ PŮJDE?
Jak silnou vrstvu izolantu mohu použít? To je otázka, kterou
si klade řada stavebníků. Horní hranice například u minerální vlny není vůbec stanovena, vrstvy lze klást přes sebe.
Limit tedy představují hlavně mechanické kotvy, jejichž
délka je vsoučasnosti maximálně 400 mm. Jestliže všechny
budovy směřují ktéměř nulovému standardu, lze očekávat,
že výrobci zapracují akotvy se prodlouží. Nadruhou stranu
je ale dobré si uvědomit, že tloušťka 400 milimetrů znamená u průměrného izolantu součinitel prostupu tepla U asi
0,1 W/m2K améně. Ktěmto hodnotám se přibližují obvykle
dřevostavby, kde nosná konstrukce nemá prakticky žádnou
tepelněizolační schopnost. Pokud se zatepluje zdivo, pohy-
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bujeme se maximálně napolovině této tloušťky. Jednak samotné zdicí tvarovky mají určitý tepelný odpor, jednak by
extrémní zaizolování udělalo ze stěn domu malý Karlštejn
azoken střílny. Ustěn tedy lze předpokládat spíše zdokonalování izolantu než výrazné navyšování jeho tloušťky. Kde
se ale naopak masivní vrstvy izolací využívají již dnes, jsou
střechy. A není to nejen z důvodů úspory tepla, ale i kvůli ochraně před rozpáleným sluníčkem. U šikmých střech
představují limit pro sílu izolantu opět kotvící prvky, konkrétně dílce pro nesení sádrokartonových podhledů, které zvládnou vyložení 400 mm. Obvykle má izolant tloušťku
do300 mm.
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SPOLEČNOSTI ZABÝVAJÍCÍ SE
ZATEPLOVACÍMI SYSTÉMY
WIENERBERGER
CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL
Dodavatel známého cihelného
komplexního zdícího systému
Porotherm. Jeho nabídka
zahrnuje i tvárnice plněné
minerální vlnou. Součinitel
prostupu tepla těchto výrobků
dosahuje hodnot až 0,19 /m2K při tloušťce zdiva pouhých
365 mm bez omítky. Tvárnice se vyzdívají na speciální
tenkovrstvou maltu. Společnost Wienerberger poskytuje
poradenství projektantům i investorům, kterým doporučí
partnerské stavební společnosti realizující výstavbu rodinných
domů. Více informací na www.wienerberger.cz
IP POLNÁ
Společnost IP Polná realizuje
foukané tepelné izolace
z minerální vlny. Výhodou
technologie je nesmírně rychlé
uložení izolantu, realizace
zateplení obvykle trvá 3–5 hodin.
Společnost dodává rovněž
stropní systémy Magmarelax®. Jedná se o variabilní lehkou
konstrukci, pomocí níž lze vytvořit novou rovnou podlahu
na stávajícím stropě. Dutiny v konstrukci se zateplí foukanou
izolací. Více informací na ww.ippolna.cz
FUTUR
Společnost Futur se zabývá
návrhem a realizací rodinných
domů využívajících technologii
ztraceného bednění Durisol.
Tento plášťový systém tvoří
stěny z třískocementových
desek, do kterých se vkládá silná
vrstva polystyrenu. Zbylý prostor se vyplňuje betonem, který
zajišťuje statickou funkci. Tepelná izolace přechází plynule ze stěn
do vodorovných konstrukcí, takže je eliminován vznik tepelných
mostů. Více informací na www.futur.cz
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Zateplení se veze navlně zájmu. Izolační obálka našeho domu
sníží rodinné výdaje, vlétě nás ochrání před slunečním žárem
avneposlední řadě potlačí nelibé akustické projevy hlučných
sousedských večírků. Vybrat ten správný zateplovací materiál
je navíc doslova hračka.
Ondřej Krejčí

S

ystém nabídky zateplovacích materiálů totiž svou propracovaností v mnohém připomíná například komplexní systémy zdicích
prvků. Investor si vpodstatě vhodný izolant
generuje podle konkrétní stavební situace
a požadavků. Vlastnosti zateplovacího materiálu
nemusí podrobně zkoumat, prostě jen zvolí druh
zateplované konstrukce amůže se rozhodnout pro
vhodného kandidáta. Konfigurátor je schopný vypočítat podle množství izolantu pořizovací cenu, pomůže najít doplňkový materiál azatřídí konstrukci
doenergetické kategorie.
Mezi nejoblíbenější tepelné izolanty bezpochyby
patří polystyren, minerální vlna nebo foukaná izolace zcelulózy či minerální vaty. Prosazovat se začíná
imasivní zateplení nabázi pórobetonu.

POLYSTYREN – NEJEN NABÍLO
Oblíbený izolant známe většinou veformě bílých desek, stále častěji se ale uplatňují modifikované výrobky nabázi tohoto materiálu, například grafitový
šedý polystyren (viz. samostatný text). Standardní
bílý polystyren je snadno opracovatelný, je difuzně
propustný a snadno se kotví. Potěší i nízká pořizovací cena. Součinitel tepelné vodivosti λ se pohybuje
kolem 0,035 W/mK. Zajímavou modifikací polystyrenu jsou perforované desky určené především pro
zateplení keramického zdiva. Difuzní charakter des-

ky omezuje riziko vzniku kondenzace vodních par
veskladbě.
Pro izolaci spodních staveb asoklů je určen minimálně nasákavý amrazuvzdorný EPS růžové barvy, případně zelený extrudovaný polystyren (XPS).
Jejich odolnost vtlaku je tak velká, že uspodní stavby nahrazují tepelně izolační přizdívku.
Použití:
Velmi široké, vhodný pro zateplení fasád, plochý, případně
šikmých střech, zateplení podlah, suterénů a soklů domů.
Šedý polystyren vhodný pro objekty s nízkou energetickou
náročností
Cena:
Polystyren EPS,
λ = cca 0,035 W/mK

cca 2500 Kč/m3

Polystyren EPS s příměsí grafitu,
λ = cca 0,031 W/mK

cca 2700 Kč/m3

Polystyren XPS pro zateplení soklu
budovy, λ = cca 0,036 W/mK

cca 9500 Kč/m3

MINERÁLNÍ VLNA – ŠIROKÉ SPEKTRUM
Minerální vlna je odolná vůči plísním, houbám adřevokaznému hmyzu a je ekologicky a hygienicky
nezávadná. Především je ale nehořlavá avelmi dob-

SLOVNÍČEK POJMŮ
λ [W/mK] součinitel tepelné vodivosti
Charakterizuje míru schopnosti látky vést teplo, cílem izolantů je co nejnižší λ.

FOTO IP POLNÁ

R [m2K/W] tepelný odpor (R = tloušťka stěny/λ)
Charakterizuje odpor materiálu při přestupu tepla. Čím vyšší, tím lépe stěna tepelně izoluje.
U [W/m2K] součinitel prostupu tepla (U = přibližně 1/R)
Charakterizuje výměnu tepla mezi prostory oddělenými od sebe danou stavební konstrukcí.
Čím nižší, tím lépe stěna tepelně izoluje.

www.dumazahrada.cz

29

FOTO ROCKWOOL

FOTO IZOPOL

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TVAROVKY S TEPELNOU IZOLACÍ
Tepelný izolant přidaný ke tvarovce je známá věc. Proč ale izolací
nevyplnit dutiny uvnitř tvarovky, řekli si výrobci zdících systémů.
Výsledkem jsou tvárnice na bázi keramiky nebo betonu, jejichž
vnitřek zaplňuje minerální vlna, polystyren, či perlit. Jejich tepelně
izolační parametry jsou perfektní, přitom u většiny výrobků zůstává
zachována malá tloušťka prvku, což šetří zastavěnou plochu. Odpadá
čas nutný pro zateplení a obvodová konstrukce zůstává komplexním
výrobkem, je možné využívat systémové tvarovky, není naopak nutné
řešit navázání zateplení na okenní a dveřní otvory a tak dále.
Více o keramických tvarovkách vyplněných tepelnou izolací se
dočtete na straně 21.

GRAFITOVÝ IZOLANT
TAK TROCHU JINÝ POLYSTYREN
Když se řekne polystyren, asi si každý představí lehkou desku bílé
barvy složenou z miniaturních kuliček. Stále více se ale jako izolant
prosazuje takzvaný šedý polystyren, tedy přesněji grafitový izolant
na bázi polystyrenu. Izolant ve formě desek obsahuje nanočástice
grafitu, které odrážejí teplo zpět ke svému zdroji. Díky tomu v zimě
neuniká teplo z objektu, v létě se naopak interiér nepřehřívá.
Tepelně izolační schopnosti jsou ještě lepší, než u klasického
polystyrenu, součinitel tepelné vodivosti šedého polystyrenu je
nižší cca o 0,008 W/mK, a to znamená pokles součinitele prostupu
tepla přibližně o čtvrtinu. Desky jsou samozhášivé, se zvýšenou
požární bezpečností.
Správné fungování izolantu ovšem vyžaduje dodržení dvou
základních instrukcí. Předně nesmí být desky vystaveny přímému
slunečnímu záření, protože materiál pohltí až 90 % sluneční energie
a může dojít ke vzniku trhlinek. Druhá poučka se týká lepícího
tmelu – desky lze připevňovat jen pomocí kvalitních doporučených
tmelů. Grafitové částice totiž zčásti fungují jako separátor, takže
některé levné tmely nemusí zajistit správné držení izolantu.
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FOTO BA

UMIT

ře opracovatelná řezáním, takže je vyhledávaným výrobkem vpřípadě vkládání izolantu dokonstrukce (například
do rámů dřevostaveb, mezi krokve a podobně). Povrch je
hydrofobní, čímž je eliminováno poškození vlny při případném působení kapalné vody. Součinitel tepelné vodivosti λ
se pohybuje kolem 0,032–0,04 W/mK, nejlepší výrobky pak
charakterizuje λ až 0,03 W/mK. Ukontaktních zateplovacích
systémů se minerální vlna lepí, případně se používají speciální hmoždinky. Uvětraných fasád se minerální izolace připevňuje jen mechanicky pomocí hmoždinek či trnů.
Použití:
Podobně široké uplatnění jako u polystyrenu – zateplení kontaktních
i nekontaktních fasád, střech, podlah nebo dělících konstrukcí.
Používá se pro zateplení rozvodů TZB.
Cena (bez DPH):
Vlna pro nekontaktní zateplovací
systém, λ = cca 0,030 W/mK

cca 3900 Kč/m3

Vlna pro nekontaktní zateplovací
systém, λ = cca 0,035 W/mK

cca 2000 Kč/m3

Vlna pro kontaktní zateplovací
systém, λ = cca 0,036 W/mK

3100–4000 Kč/m3

Vlna pro kontaktní zateplovací
systém, λ = cca 0,041 W/mK

2700–3600 Kč/m3

…i těch opravdu nejmenších. Foukaná izolace je tvořena
malými kousky celulózy. Celulóza se vdnešní době vyrábí
především recyklací novinového papíru, ke kterému jsou
přidávány borité soli pro zvýšení odolnosti proti negativním
vlivům prostředí (škůdci, plísně, atd.). Místo celulózy lze
zvolit ioblíbenou aléty ověřenou minerální vlnu.
Do konstrukce se materiál dostává pomocí kompresoru a hadic. Výhodou je především rychlost zateplení.
Kompresor nažene izolant do konstrukce během několika hodin, takže třeba zateplení stropu, či půdy je otázkou
jednoho odpoledne. Při izolování dále nevznikají žádné
prořezy a odpady. Pokud se zatepluje například starší záklopový dřevěný strop, není třeba odhalovat celou konstrukci. Hadici odkompresoru stačí zavést dokonstrukce
třeba jedním zvednutým prknem. Pokud ani tak nejde strop
zateplit, mají někteří výrobci připravené systémové lehké
duté podlahy, které se uloží nastávající strop ajejí dutiny
se vyplní izolantem. Další důkaz komplexnosti služeb výrobců tepelných izolací…
Použití:
Ideální pro zateplení těžko přístupných konstrukcí, půdy, podkroví,
zateplení stropů, respektive podlah, plochých střech, nebo
obvodových stěn.
Cena (bez DPH):
V závislosti na typu konstrukce, vč. instalace

900–1600 Kč/m3

KDYŽ ZATEPLUJE PÓROBETON
Při výčtu zateplovacích materiálů nesmíme zapomenout
napórobeton. Ano čtete správně, kpórobetonovým tvárnicím lze dokoupit masivní zateplovací desky nastejné materiálové bázi.
Tloušťka desek se pohybuje od50 do200 milimetrů ajejich tepelný odpor je od1,11 do4,44 m2K/W. Výsledná skladba
pórobetonového zdiva snejsilnější deskou nastejné materiálové bázi pak může vykazovat parametry součinitele prostupu tepla U až 0,11 W/m2K. Lepené plochy desek se maltují
celoplošně lžící se zuby, mezi sebou se spojují nasucho.
Masivní zateplovací systém je mechanicky nesmírně odolný aslouží jako perfektní nosič omítky. Bloky se dají snadno
rozměrově upravovat řezáním. Především snimi ale dosáhneme homogenní konstrukce se stejnými difuzními parametry, což je udodatečně zateplovaných konstrukcí výjimka.
Použití:
Jako doplněk pórobetonového zdiva, vhodný pro pasivní objekty. Pro
zateplení stěn, ale i střech nebo podhledů.
Cena (bez DPH):
Masivní tepelně izolační deska tl. 50 mm

od 200 Kč/m2

Masivní tepelně izolační deska tl. 220 mm

od 800 Kč/m2
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FOUKANÁ IZOLACE – DOVŠECH KOUTŮ…
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DŮM
NA ROHU

ULICE
Moderní funkcionalistická vilka stojí v těsném
sousedství jiných rodinných domů, za zády
má panelové sídliště. Architektům se podařilo
zasadit ji dokonale do prostředí.
Text: Vladimíra Storchová

Foto: Jaroslav Hejzlar

P

odle představ budoucích majitelů měl být dům prostorný, současný, ne však okázalý, měl dobře „zapadnout“.
Přilehlá komunikace rohové parcely měla být využita
pro pohodlný vjezd dopřilehlé garáže.

JAKÉ JE ZÁKLADNÍ ŘEŠENÍ
Celý dvoupodlažní objekt má jednoduchý obdélníkový půdorys, vpřízemí je dost prostoru pro obývací pokoj, kuchyni, pokoj pro hosty, televizní atechnickou místnost, sociální zařízení,
šatnu, sklad, chodbu azádveří. Vedruhém podlaží je umístěna
ložnice, dětské pokoje, šatna, koupelna, lázeň asauna, kotelna. Obě podlaží jsou propojena dvouramenným schodištěm.
Nazákladní hmotu domu navazuje jednopodlažní garáž, zníž
se vyjíždí rovnou na komunikaci. Vrata garáže jsou posuvná
nastěnu, vzdálená jsou odní cca 17 cm, zabírají tak málo místa.
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1 Vyladění s paneláky
v pozadí
2 Pracovní místo na galerii
3 Jídelna a kuchyně
v přízemí
4 Ocelové sloupy jsou
součástí nosného
systému
5 Prosklenný sytém
je posuvný

