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Anotace 

Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace dodatečného zateplení 

bytového domu pro zlepšení jeho tepelně technických vlastností. Jedná se o projektovou 

dokumentaci zateplení fasády, zateplení střešní konstrukce, výměny oken a zateplení 

základové části. Další část bakalářské práce obsahuje vyhodnocení tepelně technických a 

energetických vlastností bytového domu před a po provedení zateplení, vč. cen a nákladu. K 

bakalářské práci je přiložena výkresová dokumentace, rozpočty, harmonogram zateplovacích 

prací a tepelně technické posudky zatepleného a nezatepleného objektu ve více variantách. 

Závěrečná část bakalářské práce se zabývá porovnáním variant zateplení z hlediska finančních 

nákladů, návratnosti a možnosti financování řešeného projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation  

The subject-matter of the bachelor´s thesis is a development of project documentation of 

apartment building´s additional thermal insulation to improve its thermal technical qualities. 

The project documentation deals with a facade insulation, a roof constructions insulation, a 

replacement of windows and a base insulation. Another part of the bachelor´s thesis includes 

an evaluation of the apartment building´s thermal technical and energetic qualities before and 

after insulation implementation, incl. prices and costs. There is attached to the bachelor´s 

thesis a drawing documentation, budgets, an insulation works schedule and thermal technical 

opinions of insulated and non-insulated structure in more versions. The final part of the 

bachelor´s thesis deals with the comparison of insulation variants in terms of financial costs, 

recoverability and funding opportunities of the present project.                     
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A. Průvodní zpráva 

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. [3] 

 

Revitalizace bytového domu 

Bašť 
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a) Identifikační údaje  

Název stavby:   Revitalizace bytového domu Bašť  

Místo stavby:    Bašť, parc.č. st.715, k.ú.: Bašť 

Investor:   Bytové družstvo Bašť 

    K Šíbrovce 145, Bašť, 250 65 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D. 

Vypracoval:   Kateřina Kalapírová 

    E-mail: katerina.kalapirova@email.cz 

b) Základní charakteristika stavby 

Projekt stavby pro stavební povolení řeší revitalizaci bytového domu, dostavěného v roce 

1991. Tento 22 let starý objekt nevyhovuje současným tepelně technickým požadavkům.  

c) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

Pozemek st.715, na němž stojí bytový dům určený k revitalizaci se nachází v obci Bašť, 

katastrální území: Bašť. Objekt leží uvnitř současně zastavěného území obce. Pozemek i 

objekt jsou ve vlastnictví investora. Objekt je v současné době využíván k bydlení. 

 Zamýšlená rekonstrukce se týká zateplení obvodového zdiva, výměny oken, zateplení střešní 

konstrukce a zateplení základové části.  

d) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Před zpracováním projektu byla provedena prohlídka místa, zaměření a fotodokumentace 

stávajícího stavu objektu. Investorem byla dodána také část původní projektové dokumentace. 

Objekt je napojen na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu. Toto zůstane beze změny. 

Bakalářská práce tuto problematiku neřeší. 

e) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškeré požadavky dotčených orgánů budou respektovány a splněny. 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 

územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst 1 stavebního zákona 

Záměr investora není v rozporu s územním rozhodnutím pro danou lokalitu. 
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g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 

dotčeném území 

Revitalizace bytového domu si nevyžádá žádné související investice. Bakalářská práce tuto 

problematiku neřeší. 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Předpokládaný termín zahájení stavby:  červen 2013 

Předpokládaný termín dokončení stavby:  prosinec 2013 

Stavební práce při realizaci budou provedeny v tomto pořadí: 

• Obnažení základové části z vnější strany 

• Provedení svislé hydroizolace a vnějšího zateplení základů 

• Zasypání základové části 

• Výměna a osazení vnějších oken a dveří 

• Demontáž střešního hromosvodu a střešních skladeb včetně oplechování 

• Zateplení střechy a provedení hydroizolace 

• Zřízení lešení  

• Provedení nového hromosvodu střechy 

• Výměna svislých částí hromosvodů 

• Oprava poškozených částí obvodového pláště 

• Příprava podkladu 

• Penetrace podkladu 

• Kotvení soklové lišty 

• Lepení tepelně izolačních desek 

• Kotvení hmoždinkami 

• Ochrana hran 

• Fasádní otvory 

• Armovací vrstva 

• Penetrace pod šlechtěnou omítku 

• Klempířské práce  

• Finální vrchní omítky 

• Demontáž lešení  

• Rekonstrukce okapového chodníku 
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i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby  

Jedná o objekt s funkcí k bydlení, který má orientační hodnotu 12 mil. Kč. 

Stavební úpravy dodatečného zateplení budou mít orientační hodnotu 2,1 mil. Kč. 

 

Celková zastavěná plocha stavby      215,65 m2 

Celkový obestavěný prostor stavby      2264 m3 

Užitkové podlahové plochy: 

1NP          169,7 m2 

2NP          169,3 m2                 

3NP          170,0 m2 

Užitkové podlahové plochy celkem                 509,0 m2 
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B. Souhrnná technická zpráva 

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. [3] 

 

Revitalizace bytového domu 

Bašť 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště, změny u dokončené stavby, též vyhodnocení současného 

stavu konstrukcí, stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní 

památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 

Revitalizace bytového domu stojícího na pozemku st. 715 bude probíhat v jeho těsném okolí, 

tedy na pozemku parc.č. 642/18. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví investora a nachází se 

v intravilánu obce Bašť, tedy v katastrální území Bašť. Pozemek 642/18 sousedí s příjezdovou 

komunikací na pozemku parc.č.642/1, po které bude zajištěn přístup na staveniště.  

Zemina z případných výkopů bude umístěna v jiho-východním rohu parcely a po výstavbě 

použita k terénním úpravám. Pozemek je oplocen, proto bude okolí výkopů a lešení bezpečně 

uzavřeno a bude tak zamezeno vstupu nepovolaným osobám na staveniště. 

Nevznikají požadavky na kácení stromů ani na odstranění žádných objektů. Stavba se 

nedotkne kulturních památek, chráněných území ani ochranných pásem. Pro zařízení 

staveniště bude využit vlastní pozemek investora. 

Objekt bytového domu se třemi patry pochází z roku 1991, byl vystavěn z cihelných tvárnic 

tl.440 mm na železobetonových základových pasech, stropní konstrukce byla zhotovena ze 

stropních keramických vložek na nosníky.  

Současný stav objektu je dobrý, nevykazuje výrazné statické porušení. Drobné vady se 

vyskytují v přízemí a ve 3NP, pravděpodobně z důvodu špatného provedení izolací, jak 

hydroizolací, tak také tepelných izolací. 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s  ní souvisejících 

Urbanistické a architektonické řešení stavby vychází a respektuje navržené a schválené 

architektonické řešení stavby z územního plánu obce. Dům bude na pozemku umístěn dle 

výkresové části a to tak, aby byla dodržena uliční čára min. 6 m od kraje komunikace resp. 

hranice pozemku a kolmý směr vstupu do objektu na komunikaci. Objekt je navržen 

s odstavnou plochou pro motorová vozidla. Dům má obdélníkový tvar s výstupky. Dům je 

zastřešen plochou střechou. Dům má 3 nadzemní podlaží. Výška objektu je cca 10,6 m nad 

upravený terén. 

Pro novou povrchovou úpravu je navržena omítka BAUMIT OPEN TOP ve dvou pastelových 

barvách – oranžová 3151 a červená 3061.  
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Oplocení pozemku do krajiny je poplastovaným pletivem zelené barvy na ocelových 

sloupcích.  Oplocení pozemků na hranici s komunikací (respektive za parkovacími plochami) 

je se zděnou podezdívkou a dřevěnou výplní. 

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch 

Objekt bytového domu pochází z roku 1991, byl vystavěn z cihelných tvárnic tl. 440 mm, 

stropní konstrukce byly zhotoveny z keramických vložek na nosníky. 

Předmětem revitalizace bude zateplení obvodového zdiva kontaktním zateplovacím systémem 

firmy BAUMIT- OPEN PREMIUM na bázi polystyrenu v tl.100 mm, zateplení střechy 

v průměrné tloušťce izolantu 400 mm, výměna starých oken a zateplení základové části domu 

extrudovaným polystyrenem. 

Plánovaná revitalizace se nebude týkat inženýrských sítí ani vnějších ploch. Po provedení 

veškerých prací bude okolí upraveno do stávající podoby s tím, že bude obnoven okapový 

chodník. 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Objekt je napojen na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu. Toto zůstane beze změn. 

Bakalářská práce tuto problematiku neřeší. 

e) Vliv stavby na životní prostředí 

Revitalizace bytového domu nebude mít negativní vliv na své okolí ani na životní prostředí. 

Naopak zateplením stávajícího objektu dojde ke značné úspoře energií na vytápění, což bude 

v konečném důsledku pro životní prostředí přínosem. Není nutné navrhovat žádná opatření 

pro ochranu životního prostředí. Kromě dodržování stávající platné legislativy.  

Při realizaci bude dbát stavebník, případně dodavatelská firma, na minimální negativní 

účinky. Bude vhodným opatřením snižovat prašnost na stavbě, bude dbát na to, aby při 

provádění stavby nebylo vyváženo bláto mimo stavební pozemek (případně neprodleně zajistí 

odstranění znečištění), nebude na staveništi pálit neekologické materiály a stavební práce 

budou prováděny jen mimo dobu nočního klidu.  

Během provádění stavebních prací budou odpady řádně tříděny dle jednotlivých druhů. 

Budou předávány oprávněným osobám. Doklady o předání odpadů k využití či odstranění 

spolu se základním popisem odpadů budou archivovány po dobu pěti let. Běžný komunální 
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odpad produkovaný při užívání stavby bude skladován v určených nádobách a pravidelně 

odvážen na skládku TKO. 

f) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejných ploch a komunikací 

Zůstává beze změny. Bakalářská práce tuto problematiku neřeší. 

g) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

Před zpracováním projektu byla provedena zevrubná prohlídka stavebního místa, zaměření a 

fotodokumentace stávajícího stavu objektu. Investorem byla dodána také část původní 

projektové dokumentace, dle níž se při návrhu zateplení postupovalo.  

h) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém 

Jedná se o revitalizaci stávajícího objektu, dojde pouze k rozšíření půdorysu stavby o tloušťku 

zateplovacího systému.  

i) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické a 

provozní soubory 

Stavba neobsahuje technologická zařízení, která by bylo nutno řešit projektovou dokumentací. 

Členění stavby:  SO 01 Bytový dům 

j) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí před negativními účinky při 

provádění stavby a po jejím dokončení 

Samotná realizace nebude mít zásadní negativní vliv na své okolí. Při výstavbě bude 

dodavatel stavby dbát na eliminaci prašnosti a hluku. Pracovní činnosti budou prováděny po 

celou dobu realizace stavby jen v době mimo nočního klidu. Po dokončení stavby nebude mít 

její užívání ani provoz nadměrné negativní účinky na okolí.  

Odpady vzniklé při výstavbě (obaly, odpady stavebních hmot a materiálů, nádoby od 

nátěrových hmot atd.) budou dle zákona 185/2001 Sb.[6]  tříděny a odváženy na skládky 

komunálního odpadu, kde budou předány pověřené osobě. Především se bude dbát na třídění 

nebezpečného odpadu od chemikálií (malby, nátěry, penetrace), a bude zabezpečen jeho 

odvozu pro následnou recyklaci.  

Doklady o předání odpadů k využití či odstranění spolu se základním popisem odpadu budou 

archivovány po dobu pěti let.   
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k) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

V průběhu realizace stavby odpovídá stavebník a stavbyvedoucí (v případě provádění stavby 

svépomocí) nebo dodavatel stavebních prací za dodržování ustanovení zákona č. 309/2006 

Sb.[9], a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.[4]  a č. 592/2006 Sb. [5]. 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Stavební konstrukce jsou navrženy z běžných dostupných stavebních materiálů, jejich výrobci 

garantují jejich pevnost a fyzikálně mechanické vlastnosti.  

V rámci návrhu zateplení obvodového pláště nebylo nutné se zabývat zásadnějšími statickými 

problémy. Nedochází k výraznějšímu přitížení stavby. Kotvení izolačních desek bude 

provedeno dle technologického postupu dodavatele zateplovacího systému. 

3. Požární bezpečnost 

Není předmětem této bakalářské práce. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba při své realizaci ani následném užívání nebude mít nadměrný negativní vliv na zdraví 

osob, zdravé životní podmínky ani životní prostředí. Ve stavbě nejsou umístěny žádné 

výrobní technologie, které by bylo nutno posuzovat. 

5. Bezpečnost při užívání 

Stavba bude po dokončení užívána v souladu se svým účelem k bydlení a k činnostem s ním 

spojenými. Za správné užívání stavby nese odpovědnost stavebník případně následný 

uživatel.  

6. Ochrana proti hluku 

Ve stavbě nejsou umístěny žádné neobvyklé zdroje hluku. Všechny zařizovací předměty, 

nástroje i vybavení stavby bude užívat stavebník v souladu s návody a podle pokynů jejich 

výrobce. Z hlediska ochrany proti hluku nejsou vyžadována žádná zvláštní opatření.  

7. Úspora energie a ochrana tepla 

Stavební materiály a výplně otvorů navržené k realizaci stavby odpovídají požadavkům ČSN 

na tepelné technické vlastnosti. Tepelný odpor obvodové konstrukce je posouzen výpočtem, 

který je samostatnou přílohou této bakalářské práce. 
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8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Stavební úpravy nezasahují do stavby tak výrazným způsobem, aby bylo nutno stavbu řešit 

s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V objektu se nenachází 

výtah. Vše zůstává beze změny. Bakalářská práce tuto problematiku neřeší.  

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí (radon, agresivní spodní 

vody, seismicita, poddolování apod.), ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavební pozemek ani objekt nejsou ohroženy důsledky poddolovaného území, seismicitou 

ani agresivní spodní vodou. Stavba bude po obvodu nově izolována hydroizolací proti zemní 

vlhkosti, jež je současně schopna odolat střednímu radonovému riziku. Na pozemek 

nezasahují žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.  

10. Inženýrské stavby 

Bakalářská práce tuto problematiku neřeší. 

11. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 

Stavba bytového domu neobsahuje žádné technologické zařízení, které by si vyžadovalo 

samostatné projekční a technické řešení. 
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C. Situace stavby 

Viz. Příloha bakalářské práce 

Revitalizace bytového domu 

Bašť 
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D. Dokladová část 

Není předmětem této bakalářské práce 

Revitalizace bytového domu 

Bašť 
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E. Zásady organizace výstavby 

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. [3] 

 

Revitalizace bytového domu 

Bašť 
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a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

Staveniště bude předáno ve stávajícím stavu. Pro zařízení staveniště bude využit vlastní 

pozemek investora parc.č.642/18, jež sousedí s objektem (určeným k revitalizaci) na pozemku 

st. 715 a s příjezdovou komunikací na pozemku parc.č. 642/1, po které bude zajištěn přístup 

na staveniště.  Pozemek je oplocen, proto bude okolí výkopů a lešení bezpečně uzavřeno a 

bude tak zamezeno vstupu nepovolaným osobám na staveniště. Nevznikají požadavky na 

kácení stromů ani na odstranění žádných objektů. Veškerý materiál či zemina bude skladován 

na pozemku stavebníka, není tedy nutné zabírat veřejná prostranství. 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

Nadzemních ani podzemních sítí se revitalizace nedotkne. Bakalářská práce tuto problematiku 

neřeší. 

c) Napojení staveniště na zdroje voda, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

Voda a elektřina budou odebírány z vnitřních rozvodů objektu bytového domu.  

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Obecně je nutno dodržovat standardní postupy při provádění prací, jako pažení stavebních 

jam, jejich zřetelné ohraničení, pořádek na staveništi, zákaz vstupu nepovolaným osobám. 

Neuvažuje se, že by na staveniště měly přístup osoby zrakově a pohybově postižené. 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Veškeré práce a skládky budou probíhat na oploceném pozemku investora. 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Pro stavbu je nutno osadit na pozemku např. unimobuňku, která bude tvořit zázemí stavebních 

dělníků, sklad nářadí. Dále je potřeba osadit chemické wc. Sklad materiálu a mechanizace 

bude na oploceném pozemku investora. 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Nové objekty zařízení staveniště nebudou vyžadovat ohlášení. 
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h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Při provádění stavby zajistí dodavatel případně stavebník dodržování zákona č. 309/2006 Sb. 

[9], kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP) dále nařízení vlády č.591/2006 Sb. [4], o 

bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích a 592/2006 Sb. [5], o podmínkách 

akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí ve výstavbě 

Samotná realizace nebude mít zásadní negativní vliv na své okolí. Při výstavbě bude 

dodavatel stavby dbát na eliminaci prašnosti a hluku. Pracovní činnosti budou prováděny po 

celou dobu realizace stavby jen v době mimo nočního klidu. Po dokončení stavby nebude mít 

její užívání ani provoz nadměrné negativní účinky na okolí. Odpady vzniklé při výstavbě 

(obaly, odpady stavebních hmot a materiálů, nádoby od nátěrových hmot atd.) budou dle 

zákona 185/2001 Sb.[6] tříděny a odváženy na skládky komunálního odpadu, kde budou 

předány pověřené osobě. Především se bude dbát na třídění nebezpečného odpadu od 

chemikálií (malby, nátěry, penetrace), a bude zabezpečen jeho odvozu pro následnou 

recyklaci. Doklady o předání odpadů k využití či odstranění spolu se základním popisem 

odpadu budou archivovány po dobu pěti let.    

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Vzhledem k jednoduchosti stavby tuto problematiku projektová dokumentace neřeší. 

Předpokládaný termín zahájení stavby:  červen 2013 

Předpokládaný termín dokončení stavby:  prosinec 2013 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Dokumentace stavby 

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. [3] 
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1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.1. Technická zpráva 

a) Účel objektu 

Jedná se o revitalizaci bytového domu, který svým stavebně technickým a konstrukčním 

uspořádáním vyhovuje a slouží k bydlení 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a dalších 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

Celkové urbanistické řešení stavby je v souladu se záměrem využití daného prostoru. 

Urbanisticky objekt doplňuje individuální bytovou zástavbu v blízkém okolí a její návaznost 

na přírodní prostředí. Návrh architektonického řešení stavby zohledňuje umístění stavby 

v daném prostředí a architektonické začlenění do okolní zástavby. 

Bytový dům pocházející z roku 1991 má tři obytná nadzemní podlaží. V každém patře se 

nachází dva byty.  

Předmětem revitalizace bude zateplení obvodového zdiva kontaktním zateplovacím systémem 

firmy BAUMIT - OPEN PREMIUM na bázi polystyrenu v tl. 100 mm, izolace základového 

zdiva extrudovaným polystyrenem, výměna starých oken, výměna zábradlí a zateplení střechy 

v celkové průměrné tloušťce 400 mm.  

Revitalizace se nebude dotýkat vnějších ploch okolo objektu. Ty zůstanou stávající.  Kolem 

objektu bude rekonstruován okapový chodník. Stavební úpravy nezasahují do stavby tak 

výrazným způsobem, aby bylo nutno stavbu řešit s ohledem na osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. V objektu se nenachází výtah. Vše zůstává beze změny. 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

Bytový dům má tři nadzemní podlaží. V každém obytném patře se nachází dvě bytové 

jednotky. Hlavní vstup do bytového domu je z jiho-západní strany. 

Celková zastavěná plocha stavby      215,65 m2 

Celkový obestavěný prostor stavby      2264 m3 

Užitkové podlahové plochy: 

1NP          169,7 m2 

2NP          169,3 m2                 
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3NP          170,0 m2 

Užitkové podlahové plochy celkem                 509,0 m2 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

Objekt bytového domu pochází z roku 1991, byt vystavěn z cihelných tvárnic tl. 440 mm, 

stropní konstrukce byly zhotoveny z keramických vložek kladených na nosníky.  Konstrukčně 

se jedná o objekt s příčným nosným systémem.  

Předmětem revitalizace bude zateplení obvodového zdiva kontaktním zateplovacím systémem 

firmy BAUMIT -OPEN PREMIUM na bázi polystyrenu v tl. 100 mm, izolace základového 

zdiva extrudovaným polystyrenem, výměna starých oken, výměna zábradlí a zateplení střechy 

v celkové průměrné tloušťce 400 mm. 

Plánovaná revitalizace se nebude týkat inženýrských sítí ani vnějších ploch. Po provedení 

prací na zateplení základových konstrukcí, bude okolí upraveno do stávající podoby. Kolem 

objektu bude obnoven okapový chodník. 

e) Tepelné technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Stavební materiály a výplně otvorů navržené k realizaci stavby odpovídají požadavkům ČSN 

na tepelné technické vlastnosti. Tepelný odpor obvodové konstrukce je posouzen výpočtem, 

který je samostatnou přílohou bakalářské práce. Celkový součinitel prostupu tepla pro nové 

výplně otvorů (včetně jejich rámu) max. Uw = 1,1 W/m2K. 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu 

Bakalářská práce tuto problematiku neřeší. 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků 

Revitalizace bytového domu nebude mít negativní vliv na své okolí ani na životní prostředí. 

Při výstavbě bude dodavatel stavby dbát na eliminaci prašnosti a hluku. Pracovní činnosti 

budou prováděny po celou dobu realizace stavby jen v době mimo nočního klidu. Po 

dokončení stavby nebude mít její užívání ani provoz nadměrné negativní účinky na okolí. 

Odpady vzniklé při výstavbě (obaly, odpady stavebních hmot a materiálů, nádoby od 

nátěrových hmot atd.) budou dle zákona 185/2001Sb.[6]  tříděny a odváženy na skládky 

komunálního odpadu, kde budou předány pověřené osobě. Především se bude dbát na třídění 
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nebezpečného odpadu od chemikálií (malby, nátěry, penetrace), a bude zabezpečen jeho 

odvozu pro následnou recyklaci. Doklady o předání odpadů k využití či odstranění spolu se 

základním popisem odpadu budou archivovány po dobu pěti let. Výkopová zemina bude 

uskladněna na pozemku investora, aby mohla být použita pro konečné terénní úpravy. 

Veškeré skládky materiálu budou umístěny na pozemku stavebníka bez nutnosti záboru 

veřejného prostranství. Odpadní látky vzniklé při užívání stavby budou skladovány způsobem 

v místě obvyklým (popelnice) a pravidelně odváženy v rámci svozu TKO na řízenou skládku. 

h) Dopravní řešení 

Bakalářská práce tuto problematiku neřeší. 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

Nebyl zjišťován radonový index pozemku. Bakalářská práce tuto problematiku neřeší. 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Obecné požadavky na výstavbu č. 268/2009 Sb. [2], jsou v projektové dokumentaci 

respektovány a splněny. 

1.2. Stavebně konstrukční část 

1.2.1. Technická zpráva 

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby (objektu), příp. popis a 

hodnocení stávajícího nosného systému stavby (objektu) při návrhu její změny 

Konstrukční řešení objektu vychází z běžných zvyklostí pro tyto typy staveb a při zamýšlené 

revitalizaci se nebude měnit. Konstrukčně je objekt bytového domu řešen příčným nosným 

systémem. Vystavěn je z cihelných bloků tl. 440 mm, stropní konstrukce je z keramických 

vložek, kladených na nosníky.  

Tyto poznatky vycházejí z původní dokumentace objektu, nikoliv z detailního zkoumání 

jednotlivých konstrukcí, jež by vyžadovalo fyzické obnažení jednotlivých konstrukcí. Tyto 

předpoklady je nutné potvrdit při provádění stavby.  

Předmětem revitalizace bude zateplení obvodového zdiva kontaktním zateplovacím systémem 

firmy BAUMIT - OPEN PREMIUM na bázi polystyrenu v tl. 100mm, zateplení základových 

konstrukcí extrudovaným polystyrenem tl.80mm, zateplení střechy v průměrné tl.400mm a 
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výměna starých oken. Plánovaná revitalizace se nebude týkat inženýrských sítí ani vnějších 

ploch. 

 Po provedení zateplovacích prací na základových částech objektu bude okolí upraveno do 

stávající podoby. Kolem objektu bude obnoven okapový chodník. 

Výkopy 

Aby mohly být tepelně izolovány části základových pasů, dojde k jejich odkopání a obnažení. 

Nutnost pažení se nepředpokládá. Zemina bude uložena na pozemku investora pro následné 

použití k zasypání výkopů a vyrovnání terénu. Zbytek zeminy bude odvezen na skládku. 

Základové konstrukce 

Stávající železobetonové pasy nejsou předmětem revitalizace bytového domu. 

Izolace proti zemní vlhkosti 

Pokud nebude  izolace proti zemní vlhkosti poškozená, zůstane ponechána stávající. 

V opačném případě bude základ izolován 2x SKLOBIT. Tato izolace bude splňovat také 

požadavky na snížení negativních účinků pronikání půdního radonu do stavby.  

Svislé konstrukce 

Stávající zdivo z cihelných bloků tl.440 mm nebude měněno.  Svislé konstrukce zůstanou 

beze změny. Dojde pouze k jejich zateplení kontaktním zateplovacím systémem firmy 

BAUMIT – OPEN na bázi polystyrenu v tl. 100mm.  

Komín 

Komíny jsou stávající a zůstávají beze změny. 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou provedeny z keramických vložek, kladených na nosníky. Zůstávají 

beze změny. Nejsou předmětem revitalizace bytového domu. 

Střecha 

Skladby stávající ploché střechy budou odstraněny a na nosnou konstrukci budou provedeny 

skladby nové. Střecha bude doplněna zateplením polystyrenem v průměrné tl.400 mm. Atika 

bude důsledně tepelně zaizolována. Nově bude provedena také parotěsná zábrana a 

hydroizolace střechy z měkčeného PVC, zatížená praným kamenivem (kačírkem) tl.50 mm. 

Odvod dešťové vody ze střechy bude zajištěn stávajícím odpadním potrubím. Veškeré 

obvodové konstrukce vyhovují požadavkům ČSN z hlediska maximálního součinitele 

prostupu tepla UN. 
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Výplně otvorů 

Veškeré stávající vnější otvory budou vyměněny za okna plastová, šestikomorová s termo-

izolačními trojskly v odstínu šedého antracitu 701605-167. Před samotnou objednávkou a 

instalací výplní otvorů je třeba provést kontrolní zaměření skutečných rozměrů otvorů. 

Zaměněny budou také vstupní dveře do objektu za nové plastové, částečně prosklené 

s rámovou zárubní.  

Celkový součinitel prostupu tepla pro výplně otvorů (včetně jejich rámu) bude pro okenní 

otvory max. Uw =1,1 W/m2K a pro vstupní dveře max. Uw=1,1 W/m2K. Detailněji viz. 

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ F.2.9. 

Vnitřní dveře zůstávají beze změny. 

Povrchové úpravy 

Nově budou omítnuty zdi zateplené polystyrenem, a to probarvenou tenkovrstvou omítkou 

BAUMIT OPEN TOP na perlinku v pastelových barvách oranžová 3151 a červená 3061. 

Podlahy 

Stávající podlahové konstrukce nejsou předmětem revitalizace bytového domu.  

Klempířské prvky 

Nově bude provedeno oplechování parapetů oken a střešní atiky z pozinkovaného plechu tl. 

0,8 mm. 

b) Rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků 

Základy – betonové základové pasy 

Obvodové zdi – cihelné tvárnice tl.440 mm, izolant OPEN REFLECT tl.100 mm 

Vnitřní nosné zdi – cihelné tvárnice tl.365mm  a  tl.300 mm 

Stropní konstrukce – stropní keramické vložky kladené na nosníky tl.250 mm 

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce 

Není předmětem této bakalářské práce. 

d) Upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, 

technologické postupy 

Všechny částí konstrukcí bytového domu jsou typizované z běžně dostupných materiálů, pro 

něž jsou volně dostupné jak stavebně montážní návody, tak informace o jejich užitných 

vlastnostech. 
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Osazení okenních a dveřních výplní otvorů doporučuji s izolačními páskami, např. Illbruck 

(parotěsná fólie ze strany interiéru a difúzní fólie ze strany exteriéru) 

e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly mít vliv na stabilitu 

vlastní konstrukce, resp. Konstrukce sousedních staveb 

Vzhledem k tomu, že je stavba pouze zateplována, bakalářská práce tuto problematiku neřeší. 

f) Zásady pro provádění bouracích, podchycovacích prací a zpevňování konstrukcí 

či prostupů 

Odstraněny budou stávající skladby střešní konstrukce a stará okna. Při těchto pracích je třeba 

dbát zásad BOZP.  

g) Požadavky na kontrolu zakrývání konstrukcí 

Po osazení výplní otvorů a aplikaci parotěsných vrstev je nutno provést BLOWER DOOR 

TEST a případná poškození vzduchotěsné vrstvy před překrytím upravit.  

h) Seznam podkladů, norem a literatury, použitého software apod. 

Seznam použité literatury, norem a podkladů je v závěru této bakalářské práce. 

i) Požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provedení stavby (objektu) a 

dodavatelské dokumentace 

Dokumentace pro provedení stavby není investorem požadována a vzhledem k jednoduchosti 

konstrukčního řešení stavby ani není nutná. Dokumentace pro ohlášení stavby tedy poslouží 

současně jako dokumentace pro provedení stavby.  
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2. Technologická část 

 

2.1. Zhodnocení tepelně technických a energetických vlastností objektu 

 

2.1.1. Tepelně technické vlastnosti nezatepleného objektu 

Tepelně technické vlastnosti nezatepleného objektu již nevyhovují současným požadavkům. 

Nezateplený objekt spadá v tuto chvíli do kategorie D, energetického štítku obálky budovy. 

Toto se projevuje vysokými náklady na vytápění a místy i kondenzací vodních par v objektu a 

s tím související vznik plísní. Součástí této bakalářské práce (v příloze) je zpracování třech 

energetických posudků pro tři různé návrhy na zlepšení energetické bilance objektu. 

 

2.1.2. Varianty návrhů na snížení energetické náročnosti daného objektu  

Varianty na revitalizaci objektu: 

Varianta a) 

• Zateplení obvodového zdiva pěnovým polystyrenem v tl.100 mm 

• Zateplení základové části extrudovaným polystyrenem v tl.80 mm 

• Zateplení střechy na průměrnou tloušťku tepelné izolace 400 mm 

• Výměna stávajících oken za okna šestikomorová s izolačním trojsklem 

Varianta b) 

• Zateplení obvodového zdiva pěnovým polystyrenem v tl.200 mm 

• Zateplení základové části extrudovaným polystyrenem v tl.80 mm 

• Zateplení střechy na průměrnou tloušťku tepelné izolace 400 mm 

• Výměna stávajících oken za okna šestikomorová s izolačním trojsklem 

Varianta c) 

• Zateplení obvodového zdiva pěnovým polystyrenem v tl.100 mm 

• Zateplení základové části extrudovaným polystyrenem v tl.80 mm 

• Zateplení střechy na průměrnou tloušťku tepelné izolace 400 mm 

• Výměna stávajících oken za okna šestikomorová s izolačním trojsklem 

• Navržena rekuperace pro každou bytovou jednotku 
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Detailní popis jednotlivých variant: 

Varianta a) 

Zateplení obvodového zdiva: 

 Kontaktní zateplovací systém Baumit Open Premium, tl. 100 mm 

- lepící hmota:   Baumit openContact 

- izolant:   Baumit open reflect (λ = 0,031 W/mK) 

- kotvení izolantu: Baumit StarTrack 

- výztuž:  Baumit openTex 

- základ:   Baumit PremiumPrimer 

- povrchová úprava: Baumit OpenTop 

 

Zateplení základové části a části soklu: Baumit XPS top, tl.80 mm 

- lepící hmota:   Baumit BituFix 2K 

- izolant:   XPS TOP P GK, tl. 80 mm  

- výztuž:  Baumit StarTex 

- základ:   Baumit UniPrimer 

- povrchová úprava: Baumit MosaikTop 

 

Zateplení střechy: 

- stabilizační vrstva, prané kamenivo frakce 16-32 mm, tl. 50 mm 

- ochranná a drenážní vrstva, geotextílie  g = 500 g/m2 

- hydroizolace PVC, volně ložená 

- separační vrstva, geotextílie  g = 300 g/m2 

- tepelná izolace EPS stabil 150 s, tl. 120-170 mm 

- tepelná izolace EPS stabil 150 s, tl. 140 mm 

- tepelná izolace EPS stabil 150 s, tl. 140 mm 

- parotěsná zábrana – asfaltový pás natavený bodově k podkladu, 

např. glastek 40 special mineral 

- penetrační nátěr např. DEK PRIMER 

Okna 

- Šestikomorová, profil TROCAL 88+, izolační trojsklo, šedý antracit 701605-167 

- Izolační pásky Illbruck (parotěsná fólie ze strany interiéru a difúzní fólie ze strany 

exteriéru) 
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Varianta b) 

Zateplení obvodového zdiva: 

 Kontaktní zateplovací systém Baumit Open Premium, tl. 200 mm 

- lepící hmota:   Baumit openContact 

- izolant:   Baumit open reflect (λ = 0,031 W/mK) 

- kotvení izolantu: Baumit StarTrack 

- výztuž:  Baumit openTex 

- základ:   Baumit PremiumPrimer 

- povrchová úprava: Baumit OpenTop 

 

Zateplení základové části a části soklu: Baumit XPS top, tl.80 mm 

- lepící hmota:   Baumit BituFix 2K 

- izolant:   XPS TOP P GK, tl. 80 mm  

- výztuž:  Baumit StarTex 

- základ:   Baumit UniPrimer 

- povrchová úprava: Baumit MosaikTop 

 

Zateplení střechy: 

- stabilizační vrstva, prané kamenivo frakce 16-32 mm, tl. 50 mm 

- ochranná a drenážní vrstva, geotextílie  g = 500 g/m2 

- hydroizolace PVC, volně ložená 

- separační vrstva, geotextílie  g = 300 g/m2 

- tepelná izolace EPS stabil 150 s, tl. 120-170 mm 

- tepelná izolace EPS stabil 150 s, tl. 140 mm 

- tepelná izolace EPS stabil 150 s, tl. 140 mm 

- parotěsná zábrana – asfaltový pás natavený bodově k podkladu, 

např. glastek 40 special mineral 

- penetrační nátěr např. DEK PRIMER 

 

Okna 

- Šestikomorová, profil TROCAL 88+, izolační trojsklo, šedý antracit 701605-167 

- Izolační pásky Illbruck (parotěsná fólie ze strany interiéru a difúzní fólie ze strany 

exteriéru) 
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Varianta c) 

Zateplení obvodového zdiva: 

Kontaktní zateplovací systém Baumit Open Premium, tl. 200 mm 

- lepící hmota:   Baumit openContact 

- izolant:   Baumit open reflect (λ = 0,031 W/mK) 

- kotvení izolantu: Baumit StarTrack 

- výztuž:  Baumit openTex 

- základ:   Baumit PremiumPrimer 

- povrchová úprava: Baumit OpenTop 

Zateplení základové části a části soklu: Baumit XPS top, tl.80 mm 

- lepící hmota:   Baumit BituFix 2K 

- izolant:   XPS TOP P GK, tl. 80 mm  

- výztuž:  Baumit StarTex 

- základ:   Baumit UniPrimer 

- povrchová úprava: Baumit MosaikTop 

Zateplení střechy: 

- stabilizační vrstva, prané kamenivo frakce 16-32 mm, tl. 50 mm 

- ochranná a drenážní vrstva, geotextílie  g = 500 g/m2 

- hydroizolace PVC, volně ložená 

- separační vrstva, geotextílie  g = 300 g/m2 

- tepelná izolace EPS stabil 150 s, tl. 120-170 mm 

- tepelná izolace EPS stabil 150 s, tl. 140 mm 

- tepelná izolace EPS stabil 150 s, tl. 140 mm 

- parotěsná zábrana – asfaltový pás natavený bodově k podkladu, 

např. glastek 40 special mineral 

- penetrační nátěr např. DEK PRIMER 

Okna 

- Šestikomorová, profil TROCAL 88+, izolační trojsklo, šedý antracit 701605-167 

- Izolační pásky Illbruck (parotěsná fólie ze strany interiéru a difúzní fólie ze strany 
exteriéru) 
 

Rekuperační jednotky 

- Jednotky HR100RS ( do každého bytu), včetně příslušenství a stavebních úprav 
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2.1.3. Vyhodnocení těchto variant z hlediska energetických úspor na vytápění 

objektu 

 

Jednotlivé výpočty jsou přílohou této bakalářské práce. 

Energetické úspory na vytápění jsou patrné z následující tabulky: 

 

  

Řešený objekt 
Měrná roční spotřeba 

tepla na vytápění 
[kWh/(m2.rok)] 

Roční spotřeba 
tepla na 

vytápění [ GJ] 

Snížení 
spotřeby 
tepla na 

vytápění [%] 

  Nezateplený objekt 145 266,7 0 

a) Objekt zateplený 100mm 66 121,1 55 

b) Objekt zateplený 200mm 34 61,9 77 

c) Objekt zateplený 200 s rekuperací 25 46,4 83 

Tabulka č.1 – Energetické úspory 

 

 

Zateplením obvodových stěn minimální tloušťkou izolantu 100 mm a provedení popsaných 

stavebních úprav (varianta a)), můžeme snížit spotřebu tepla na vytápění o 55%, což je více 

než polovina. 

Při stejných stavebních úpravách, pouze s větší tloušťkou izolantu – 200mm, snížíme 

spotřebu tepla na vytápění o 77%. 
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2.2. Zhodnocení ekonomických vlastností 

2.2.1. Vyčíslení skutečných nákladů na vytápění u jednotlivých variant  

Objekt je napojen na plynovodní síť a jediným zdrojem tepla na vytápění jsou plynové kotle. 

Jedná se o decentralizovanou soustavu, kdy má každý byt svůj vlastní kotel. 

Vyčíslené náklady jsou pro celý objekt, za předpokladu stávajícího dodavatele a jeho 

současných cen. 

 

Obr.č.1 - Náklady na vytápění nezatepleného objektu [21] 

 

 

Obr.č.2 - Náklady na vytápění zatepleného objektu a) [21] 

 

 

Obr.č.3 Náklady na vytápění zatepleného objektu b) [21] 
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Přehledná tabulka s vyčíslením ročních výdajů na vytápění objektu: 

 

  

Řešený objekt 

Měrná roční 
spotřeba tepla na 

vytápění 
[kWh/(m2.rok)] 

Roční 
spotřeba 
tepla na 
vytápění 

[ GJ] 

Snížení 
spotřeby 
tepla na 
vytápění 

[%] 

Roční výdaje na 

vytápění celého 

objektu* 
 

  Nezateplený objekt 145 266,7 0          105 535 Kč  

 

a 
Objekt zateplený  
100mm 66 121,1 55             48 274 Kč  

 

b 
Objekt zateplený 
200mm 34 61,9 77             26 107 Kč  

 

c 
Objekt zateplený  
200mm s rekuperací 25 46,4 83             20 309 Kč  

 Tabulka č.2 – Vyčíslení nákladů na vytápění objektu 

* Vytápění uvažováno plynem, dodavatel Pražská plynárenská a.s., jedná se o současné ceny 

 

2.2.2. Skutečné vyčíslení nákladů na realizaci navržených variant  

Pro vyčíslení skutečných nákladů na realizaci byly zpracovány rozpočty, které jsou přílohou 

této bakalářské práce.  

 

Varianta a) 

Objekt zateplený izolantem tl. 100 mm a s provedením stavebních úprav popsaných výše, má 

celkové náklady na realizaci 2.107.720,- Kč včetně DPH. 

 

Varianta b) 

Objekt zateplený izolantem tl. 200 mm a s provedením stavebních úprav popsaných výše, má 

celkové náklady na realizaci 2.355.600,- Kč včetně DPH. 

 

Varianta c) 

Objekt zateplený izolantem tl. 200 mm s rekuperací a s provedením stavebních úprav 

popsaných výše, má celkové náklady na realizaci 2.590.725,- Kč včetně DPH. 
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2.2.3. Zhodnocení návratností u jednotlivých variant 

Výpočty úspor na vytápění byly přehledně zpracovány následující tabulkou. Při prvním 

pohledu je patrné, že první návratnost můžeme očekávat mezi 25-30 lety u návrhu b).  

 

Tabulka č.3 – Vyčíslení úspor na vytápění 

Pro přesné zjištění návratností byl sestaven graf. Nejpříznivěji se jeví varianta b), kdy se celá 

investice navrátí po necelých 29 letech. 

 

Graf č.1 – Časová návratnost 

Z grafu jednotlivých návratností vyplývá, že je třeba vždy důkladně zvážit, zda jsou vyšší 

investice přínosem. 

 

Řešený objekt
Cena 

zateplení
za 15 let za 20 let za 25 let za 30 let

 Nezateplený objekt -  Kč               0 0 0 0

a Objekt zateplený 100mm 2 107 720 Kč   858 915 Kč         1 145 220 Kč    1 431 525 Kč    1717830

b Objekt zateplený 200mm 2 355 600 Kč   1 191 420 Kč      1 588 560 Kč    1 985 700 Kč    2382840

c Objekt zateplený 200 s rekuperací 2 590 725 Kč   1 278 390 Kč      1 704 520 Kč    2 130 650 Kč    2556780

ÚSPORA NA VYTÁPĚNÍ V ČASE
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2.2.4. Optimální řešení  

Optimální řešení z hlediska návratnosti a ceny za realizaci se podle grafu níže jeví investice 

okolo 2.310.000,- Kč včetně DPH s návratností 33 let. 

 

 

Graf č.2 - Optimální návratnosti ve vazbě na cenu 

 

 

Křivka optimální návratnosti za cenu realizace se nejvíce přibližuje řešené variantě b). Věřím 

tomu, že při dnešní tržní ekonomice, se budoucí zájemci o zhotovení revitalizace dostanou 

výběrovými řízeními na popsané materiály varianty b), s optimální cenou 2.310.000,-Kč 

včetně DPH. V tomto případě, by se jednalo o návratnost okolo 28 let. 
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2.3. Vyhodnocení možností financování 

2.3.1. Financování z vlastních zdrojů 

Financování z vlastních zdrojů se může týkat bytových družstev, společenství vlastníků 

bytových jednotek, popřípadě samostatných investorů, toužících zhodnotit své nemovitosti. 

Jediným kritériem je, mít dostatek financí. 

2.3.2. Financování z cizích zdrojů 

a) Dotační titul Nová zelená úsporám 

V této kapitole se budu zabývat hlavně příspěvky z dotačního titulu Nová zelená úsporám, 

které mohou činit až 50% z uznatelných nákladů revitalizace. 

Tento datační titul zahájí příjem žádostí od 1.8.2013, kdy budou akceptovány i realizace 

započaté od 1.1.2013.  

Mého řešeného objektu se budou týkat všechny tři kategorie výši dotací: 

1) Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % = podpora 25 % z uznatelných 

nákladů, měrná roční potřeba tepla na vytápění do 70 kWh/m2.rok  [22] 

2) Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % = podpora 35 % z uznatelných 

nákladů, měrná roční potřeba tepla na vytápění do 55 kWh/m2.rok [22] 

3) Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % + instalace systému nuceného 

větrání s rekuperací odpadního tepla s garantovanou účinností = podpora 50 % z 

uznatelných nákladů, měrná roční potřeba tepla na vytápění do 35 kWh/m2.rok [22] 

Z následující tabulky vyplývá, že se razantně snížila potřeba vlastních finančních zdrojů.  

 

Tabulka č.4 – Vyčíslení výše dotací 

Finanční náklady pro tři porovnávané varianty po započtení dotace: 

Varianta a):  1.580.790,- Kč včetně DPH 

Varianta b): 1.531.140,- Kč včetně DPH 

Varianta c): 1.295.363,- Kč včetně DPH 

Měrná roční 

spotřeba tepla na 

vytápění 

[kWh/(m2.rok)]

Roční 

spotřeba 

tepla na 

vytápění 

[ GJ]

Snížení 

spotřeby 

tepla na 

vytápění 

[%]

Cena 

zateplení

Výše 

dotace  

[%]

Vyčíslení  výše 

dotace 

Potřebné 

náklady na 

revitalizaci z 

jiných zdrojů

 Nezateplený objekt 145 266,7 0 -  Kč              

a Objekt zateplený 100mm 66 121,1 55 2 107 720 Kč  25 526 930 Kč          1 580 790 Kč       

b Objekt zateplený 200mm 34 61,9 77 2 355 600 Kč  35 824 460 Kč          1 531 140 Kč       

c Objekt zateplený 200 s rekuperací 25 46,4 83 2 590 725 Kč  50 1 295 363 Kč       1 295 363 Kč       

Řešený objekt



40 
 

 

Návratnosti jednotlivých variant po započtení dotace, znázorněných v grafu 

 

 

Graf č.3 – Návratnosti se započtenými dotacemi 

 

Co se týče návratnosti po započtení dotace, nejrychlejší návratnost vychází překvapivě u 

zpočátku nejdražší varianty c). A to po 15-ti letech. 

Varianta a) levného zateplení, má v obou případech porovnání nejdelší návratnost. 
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b) Bankovní úvěry 

Bankovní úvěry nabízí v tuto chvíli nepřeberné množství způsobů financování se speciálními 

programy pro bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek. 

K těmto programům nabízí výhodné úrokové sazby, možnost fixace úroků po celou dobu 

splácení, samozřejmost předčasného splacení úvěru, nebo jeho části – například získanými 

prostředky ze Zelené úsporám. Některé bankovní instituce nepožadují ručení nemovitosti, 

takže s bytovými jednotkami lze bez problému jakkoliv nakládat. 

Pro praktické znázornění řešení, budeme uvažovat, že budoucí investor má k dispozici na 

realizaci 1.000.000,- Kč ve vlastních zdrojích. 

Vybrala jsem 2 časové období úvěru a to úvěr na 15 let a na 20 let. 

b.1.  Porovnání úvěru na 15 let 

 

Tabulka č.5 – Úvěr na 15 let 

Za 15 let po splacení úvěru, už prakticky ve dvou variantách b) a c) vyděláváme. 

U varianty b) budeme mít po 15 letech cca 190.000,- ušetřeno. 

U varianty c) ušetříme do 15 let dokonce okolo 440.000,-. 

b.2.  Porovnání úvěru na 20 let 

 

Tabulka č.6 – Úvěr na 20 let 

Za 20 let už vydělávají všechny tři varianty, a to konkrétně: 

Varianta a)  39.000,- Kč. 

Varianta b) 425.600,- Kč. 

Varianta c) 220.100,- Kč. 

Cena 

zateplení
Vlastní zdroje

Potřeba 

financí z 

úvěru

Zaplaceno 

celkem  (úvěr 

na 15 let)

Dotace 

Zaplaceno 

celkem za 15 let 

po odečtení 

dotace

Úspora na 

vytápění za 

15 let

 Nezateplený objekt -  Kč              -  Kč               0

a Objekt zateplený 100mm 2 107 720 Kč  1 000 000 Kč   1 107 720 Kč      1 499 957 Kč      526 930 Kč      973 027 Kč             858 915 Kč          

b Objekt zateplený 200mm 2 355 600 Kč  1 000 000 Kč   1 355 600 Kč      1 825 540 Kč      824 460 Kč      1 001 080 Kč          1 191 420 Kč       

c Objekt zateplený 200 s rekuperací 2 590 725 Kč  1 000 000 Kč   1 590 725 Kč      2 134 369 Kč      1 295 363 Kč   839 007 Kč             1 278 390 Kč       

Řešený objekt

Cena zateplení Vlastní zdroje

Potřeba 

financí z 

úvěru

Zaplaceno 

celkem  (úvěr 

na 20 let)

Dotace 

Zaplaceno 

celkem za 20 

let po 

odečtení 

dotace

Úspora na 

vytápění za 

20 let

 Nezateplený objekt -  Kč                -  Kč                0

a Objekt zateplený 100mm 2 107 720 Kč    1 000 000 Kč    1 107 720 Kč      1 633 137 Kč      526 930 Kč       1 106 207 Kč     1 145 220 Kč     

b Objekt zateplený 200mm 2 355 600 Kč    1 000 000 Kč    1 355 600 Kč      1 987 403 Kč      824 460 Kč       1 162 943 Kč     1 588 560 Kč     

c Objekt zateplený 200 s rekuperací 2 590 725 Kč    1 000 000 Kč    1 590 725 Kč      2 323 440 Kč      1 295 363 Kč    1 484 434 Kč     1 704 520 Kč     

Řešený objekt
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Jak je vidět, varianta b) má v úsporách rychle vzrůstající tendenci. Kdežto varianta c), která se 

jevila zpočátku hodnocení nejpříznivěji, by měla při 20-ti letém úvěru návratnost pomalejší. 

2.4. Reálné měsíční náklady vztažené na jednu bytovou jednotku 

 

Úspora financí v rámci celého objektu je patrná z přechozích výpočtů. Nájemníky popřípadě 

vlastníky bytových jednotek ale zajímá, jaký konkrétní finanční dopad bude mít revitalizace 

přímo na ně.  

 

 

Tabulka č.7 – Měsíční výdaje za revitalizaci, vztažených na 1 bytovou jednotku 

 

Ze zpracované tabulky je patrné, že měsíční úspora jednotlivých bytových jednotek může být 

téměř poloviční, oproti současnému stavu. 

Při takovém to zpracování, by neměl být problém přesvědčit všechny vlastníky k provedení 

revitalizace bytového domu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fond oprav splátka úvěru

 Nezateplený objekt 1 466 Kč          1 000 Kč          -  Kč              2 466 Kč          -  Kč         

a Objekt zateplený 100mm 670 Kč             393 Kč             707 Kč             1 770 Kč          695 Kč         

b Objekt zateplený 200mm 363 Kč             354 Kč             646 Kč             1 363 Kč          1 103 Kč      

c Objekt zateplený 200 s rekuperací 282 Kč             640 Kč             360 Kč             1 282 Kč          1 184 Kč      

Platba do fondu opav
Řešený objekt

Průměrný 

měsíční výdaj 

za vytápění 

vztažený na 

1BJ 

Měsíční 

platba 

celkem

Měsíční 

úspora 

jedné 

bytové 

jednotky
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3. Závěr 

3.1. Všeobecné důvody pro zateplování 

Mezi hlavní důvody zateplování objektů bych uvedla: 

• zlepšení estetického hlediska budovy 

• snížení nákladů na vytápění objektu 

• zhodnocení nemovitosti 

• stále rostoucí ceny energií 

• zlepšení komfortu bydlení a tepelné pohody 

• ceny stavebních prací jsou nejnižší v historii 

• reálná možnost získat dotaci 

 

3.2. Zhodnocení objektu bytového domu 

 

Po veškerém hodnocení tepelných, energetických a finančních vlastností jsem dospěla k 

závěru, že pro daný objekt se jeví nejlépe varianta b). Při využití dotačního programu, 

investování části svých naspořených financí a při bankovním úvěru na dobu 15-ti let, se 

měsíční splátka každé domácnosti sníží o 1.103,-Kč. 

Z těchto důvodů bych doporučila všem nerozhodným zájemcům o revitalizaci, zpracování 

podobné analýzy.   
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