
Vylep‰ete okna se zelenou
dotací a bez bourání!

Dotaãní program Zelená úsporám zpfiístupnil dotaci i pro dílãí úpravy
vedoucí k zateplení objektu. Mezi v‰emi moÏnostmi je nejsnaz‰í a také
energeticky a investiãnû nejv˘hodnûj‰í cestou „zateplení“ oken, a to
formou jejich v˘mûny za nová ãi snad je‰tû lépe, pouze obmûnou ne-
vyhovujícího zasklení.

K získání dotace v programu Zelená úsporám postaãuje pouhá v˘mûna
oken, ov‰em pozor – touto v˘mûnou musíte u‰etfiit nejménû 20 procent
tepla. Navíc zájemci o nová okna si mohou z dodavatelÛ vybrat pouze
takové, jejichÏ v˘robky splÀují uvedená kritéria izolaãních schopností,
tedy hodnotu Uw = 1,2 W/m2K (Uw je izolaãní hodnota celého okna, tj.
skla i rámu).

Praktick˘m pfiíkladem tohoto produktu jsou okna s izolaãními skly
s vnitfiní meziskelní fólií HEAT MIRROR, která okenní tabuli propÛjãuje
potfiebné izolaãní vlastnosti pfiesnû dle podmínek zelené dotace. „Díky

zasklení s meziokenní fólií dosahují standardní
okna (dfievûná eurookna, plastová a hliníková
okna) i hodnotu Uw = 0,8 W/m2K, coÏ je parametr
splÀující i nejnároãnûj‰í poÏadavky pro pouÏití
v pasivních a nízkoenergetick˘ch stavbách,“
uvádí Ing. Jifií Dobrovoln˘, pfiedseda pfiedsta-
venstva spoleãnosti Izolaãní skla, která se v˘ro-
bou okenních skel zab˘vá jiÏ více jak 10 let a po-
kraãuje: „Ojedinûl˘ produkt na ãeském trhu,
kter˘ zcela splÀuje kritéria dotace daná Minis-
terstvem ÎP v hodnotû Uw men‰í neÏ 1,2 W/m2K
je jiÏ praxí ovûfiené izolaãní sklo INTERM® TF

sporo standard 0,6–0,7, které je samozfiejmû vybaveno meziskelní te-
pelnou folií na bázi HEAT MIRROR.

O zelenou dotaci v rámci v˘mûny oken mohou Ïádat i majitelé oken, která
rozhodnû nejsou zastaralá, ale byla zakoupena pfied pûti ãi deseti lety.
V Ïádném pfiípadû není tfieba tato relativnû nová okna hned vybourávat,
ale je moÏné je pouze pfiesklít. Tedy vymûnit pÛvodní okenní sklo s ne-
vyhovujícími vlastnostmi za v˘bornû izolující sklo nové generace s me-
ziskelní tepelnou folií, které jako jediné lze zasklít do vût‰iny jiÏ dfiíve osa-
zen˘ch rámÛ, aniÏ by se okna musela nûjak upravovat.

Pfiesklení bûÏného bytu je otázkou nûkolika hodin. Cena této úpravy stá-
vajících oken vãetnû práce se podle typu rámu pohybuje v rozmezí od
2 500 Kã/m2 vymûnûného zasklení. Poskytnutá dotace na zateplení
oken navíc mÛÏe uhradit i vût‰inu nákladÛ spojen˘ch s v˘mûnou skel.
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Tabulka s moÏn˘mi v˘sledky hodnot Uw po pfiesklení izolaãním sklem
s meziskelní tepelnou folií podle typÛ rámÛ, která ve v‰ech pfiípadech splní

podmínky poskytnutí dotace

Graf ukazuje, Ïe ze v‰ech dotovan˘ch produktÛ pfiiná‰í zateplení okna formou
pfiesklení nevyhovujících skel úplnû nejvût‰í úsporu a tím efektivitu

vloÏen˘ch finanãních prostfiedkÛ
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