
Nejprve tu dobrou
Vrací se program Ministerstva životního pro-
středí ČR – Nová zelená úsporám. Zdálo se, že 
je mu odzvoněno. Nyní je znovu na stole, byť 
v poněkud pozměněné formě. Celých 28 mili-
ard si rozdělí ti, kdo sníží energetickou nároč-
nost svých domů! Skoro tři čtvrtiny této částky 
půjde na rekonstrukce rodinných domů a za-
teplení nových staveb. Co sem patří? Výměna 
oken, izolace střech a sklepů, instalace řízené-
ho větrání s rekuperací tepla, nového efektiv-
ního zdroje vytápění a regulace topného sys-
tému.
Postupně budou vyhlašovány výzvy k podá-
vání žádostí o podporu. Žadatelé se mohou 
ucházet o přímé dotace, zvýhodněný úvěr 
nebo bezplatnou bankovní záruku. Novinkou 

je podpora zpracování projektu a energetic-
kého štítku budovy. Už teď se můžou domy 
zateplovat, protože v první srpnové výzvě bu-
dou akceptovány realizace započaté v novém 
roce.

A teď tu špAtNou
Podpora bude nižší, než dříve, mezi čtvrtinou 
a polovinou nákladů na rekonstrukci, podle 
toho, jaké úspory na topení bude dosaženo. 
Bude-li úspora 40 %, bude podpora 25 %. Bu-
de-li 50 %, dostanete 35 % nákladů.  Na nej-
větší podporu dosáhne ten, kdo uspoří 60% 
nákladů na otop, plných 50 %. U průměrného 
rodinného domku to může přijít na 300 tisíc. 
Na státní dotaci tedy nedosáhne každý. Ale po 
zateplení výrazně více ušetříte. Zhruba 20 tisíc 

ročně. Zpracování žádosti je též velmi složité, 
laik nemá velkou šanci ji správně vypracovat.
První kalkulačka dotací 2013 právě dorazila! 
Připravili jsme pro vás první verzi (neoficiální, 
předběžnou a pouze informativní) kalkulačky 
úspor v rámci programu Nová zelená úspo-
rám 2013, která Vám pomůže v úvodní orien-
taci předpokládaných kroků zateplení rodin-
ného domu a odhadne, zda a v jaké výši bu-
dete moci později čerpat dotaci. Po zadání 
několika málo údajů zjistíte předpokládanou 
míru tepelných úspor, výši vaší investice, výši 
možné dotace a tipy, co zvážit dál. 

jAk získAt mAximum!
Jestliže se bavíme o tom, kudy z domů a ob-
jektů obecně utíká teplo, odborníci mluví  
o takzvané „obálce“. Je to vlastně podlaha, stě-
ny, okna a dveře, strop a střecha. To vše „obalu-

je“ dům a má vliv na to, kudy a v jakém množ-
ství teplo utíká. Abychom dostali 50% dotaci, 
nestačí jen jedno opatření. Musíme kombino-
vat. Ale jak? Výměna oken ušetří jen 4%. Asi 
8% přinese izolace podlahy v přízemí. Zatep-
lení fasády už je lepší. Úspora bude až 24 % 
energie na topení. Ale to stojí statisíce. Úplně 
nejlepší je zateplit strop, jinak řečeno podlahu 
na půdě. Tak uspoříme až 33% tepla a náklady 
nepřesáhnou padesát tisíc. Pokud tedy chce-
me rychle ušetřit, jako první krok bychom 
měli zvážit zateplení stropu – ideálně využít 
systém MAGMARELAX 2013. 

Co je systém mAGmAreLAx 2013?
Systém MAGMARELAX 2013 obsahuje speci-
ální protipožární izolaci, která odolává teplotě 
2.000°C, ekologickou bílou izolaci s pojivy bez 
ropných produktů, patentovaný stropní sys-
tém pro možnost dalšího využití půdy, ener-
getické poradenství se zárukou. Izolace stro-
pu je doslova za hubičku. Je to rychlé a vysoce 
účinné. Ve stropě totiž nejsou okna ani dveře, 
nemusíte dělat omítky, na půdu vede jen je-
den malý vstup často jen 40x60 cm. Strop čas-
to také tvoří velkou plochu domu, a tedy hod-
ně tepla jím uteče. Foukaná izolace na mag-
marelaxové bázi má řadu dalších kvalitních 
vlastností. Odolává plísním i hlodavcům, ne-
sléhá, je hypoalergenní a má více jak 10letou 
záruku. 

A proto neváhejte a ještě dnes se 
o dotacích a zateplení stropu informujte na 

www.novazelenausporam.cz nebo 
www.magmarelax.cz a na bezplatné 

telefonní lince 800 100 533.

Zelená úsporám se vrací. 
Víte, jak ročně ušetřit 20 tisíc?
mám pro vás dvě zprávy, jednu špatnou a jednu dobrou, 
začíná řada anekdot. A začneme tak i my, i když nejde  
o vtip, ale o seriózní příležitost, jak ulevit rodinnému 
rozpočtu o desítky tisíc ročně.


