
Na to všechno existuje jednoduchý 
recept – výměna okenních skel 
s výhodnou dotací z programu Zelená 

úsporám! Máte-li ostatní konstrukce pláště 
svého domu kvalitně zatepleny, pořídíte pře-
sklení skoro zadarmo. K dotaci v programu 
Zelená úsporám totiž stačí pouhá úprava 
oken, ovšem pozor: výměnou musíte ušetřit 
nejméně 20 % tepla, což umožní žádat dotaci 
ve výši 650 Kč/m2 podlahové plochy celého 
objektu. Je samozřejmé, že takto upravená 
okna a dveře musí splňovat zadaná kritéria 
izolačních schopností, tedy nepřesáhnout 
hodnotu Uw = 1,2 W/m2K (Uw je izolační 
hodnota celého okna, tj. skla i rámu). Podle 
roku instalace oken lze orientačně určit 
hodnotu původního skla. Jaká izolační skla 
použít na přesklení, aby výsledek byl co nej-
lepší? Příkladem skla, kterým rozhodně neu-
děláte chybu, je izolační sklo řady INTERM® 
TF, jež má v sobě vnitřní meziskelní tepelnou 
fólii HEAT MIRROR. Ta okenní tabuli pro-
půjčuje potřebné izolační vlastnosti, přesně 
podle podmínek zelené dotace. Díky tomuto 
sklu dosahují upravená okna  (dřevěná euro-
okna, plastová a hliníková okna) i hodnoty 
blížící se Uw = 0,8 W/m2K, což je parame-
tr splňující i požadavky pro použití oken 
v nízkoenergetických stavbách. Vyměnit 

původní sklo s nevyhovujícími vlastnostmi za 
výborně izolující sklo nové generace s mezis-
kelní tepelnou fólií je snadná cesta, jak bez 
bourání a stavebního prachu zvýšit tepelnou 
izolaci domu či bytu. Výhodou okenních skel 
INTERM® TF je jejich tloušťka, protože na 
rozdíl od trojskel je lze zasklít do většiny 
již dříve osazených rámů, aniž by se okna 
musela nákladně a pracně upravovat. Indi-
viduálně lze použít ještě kvalitnější sklo (Ug 
= 0,3 až 0,5 W/m2K), popř. vybavené navíc 
meziskelní žaluzií, ale to se už neobejde 

bez úprav rámu a změny způsobu zasklení. 
Výměna skel v běžném domě je otázkou 
několika hodin a lze ji provést bez povole-
ní stavebního úřadu. Cena přesklení oken 
včetně práce se podle typu rámu pohybuje 
v rozmezí 2500–3000 Kč/m2. Lze je provést 
i v zimních měsících, a proto můžete využít 
volnějších kapacit dodavatelských firem 
a začít šetřit teplo již nyní. Jde o nejefek-
tivnější příklad dotovaného úsporného pro-
duktu, který tvoří základ pro další zateplení 
celého objektu. 

stavba z roku 1996
původní okna plastová s průměrnou izolací skla Ug = 2,8 W/m2K, plastový profil tříkomorový 
o celkové hloubce 65–75 mm (okna, dveře), únik tepla prosklenými okny a dveřmi byl natolik 
významný, že jejich přesklením izolačními skly INTERM® TF s meziskelní tepelnou fólií  
(Ug = 0,5 W/m2K) lze bez jiné formy zateplení ušetřit přes 20 % energie na vytápění a využít 
plně dotace Zelená úsporám

Příklad zateplení oken přesklením u rodinného domu 4+1

Podíl investora (24 485 Kč) tedy představuje zhruba 14 % celkových nákladů na zateplení! 
Tak nízkému podílu vlastních zdrojů vůči dotaci se jiné podporované formy zateplení ani 
zdaleka nepřibližují.

Zelená dotace ve výši 151 300 Kč zahrnuje:
• dotaci za vypracování výpočtu úspor 10 000 Kč,
• dotaci za vypracování projektu opatření k úsporám 10 000 Kč,
•  dotaci za úsporu 20 % celkové energie na vytápění stanovené při celkové podlahové 

ploše 202 m2 a dotaci 650 Kč/m2  v částce 131 300 Kč.

původní rozpočet na zateplení:
• částka za vypracování výpočtu úspor 10 000 Kč,
•  částka za vypracování projektu opatření k úsporám 

10 000 Kč,
• částka za dodaná izolační skla 114 389 Kč,
•  částka za montáž a ostatní 40 785 Kč. 

Náklady celkem: 175 785 Kč.

Výměna zasklení oken:
nejvýhodnější 
zateplení s dotací
Potřebujete rychle a efektivně ušetřit náklady na vytápění, ale je 
vám líto měnit okna po třech či pěti letech? Co když okna neizolují 
ideálně, v zimě se rosí a v létě rozpalují sluncem? Máte obavy, že 
skla jsou snadnou cestou pro zloděje a současně potenciálním 
nebezpečím pro vaše děti a domácí mazlíčky?

Připraveno ve spolupráci se 
společností Izolační skla, a. s., 
www.izolacniskla.cz, info@izolacniskla.cz
zelená linka: 800 101 164.
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