
Kdo má nároK a na KoliK?
dotace bude poskytována výhradně na komplexní opatření 
ke snížení energetické náročnosti budov. Sem patří realizace 
opatření ke zlepšení izolace budovy, výměna oken, izolace 
střech a sklepů, instalace řízeného větrání s rekuperací tepla, 
nového efektivního zdroje vytápění a regulace otopné soustavy.
Podpora již nebude v té výši, jak jsme byli zvyklí. Bude se 
pohybovat v rozmezí 25 až 50 procenty uznatelných nákladů 
na rekonstrukci podle toho, jaké úspory nákladů na topení 
bude dosaženo. Při úspoře 40 % bude podpora 25 %, při 50 % 
úspoře dostanete 35 % nákladů.  na největší podporu 50 % 
dosáhne ten, kdo uspoří 60% nákladů na otop. První výzva 
pro podání žádostí je od srpna 2013 pro rodinné domky. Bude 
připraveno 1,4 mld. korun. akceptovány však budou realizace 
započaté už po 1. lednu 2013. není tedy nač čekat.

První KalKulačKa dotací 2013 Právě dorazila!
Připravili jsme pro vás první verzi (neoficiální, předběžnou 
a pouze informativní) kalkulačky úspor v rámci programu nová 
zelená úsporám 2013, která vám pomůže v úvodní orientaci 
předpokládaných kroků zateplení rodinného domu a odhadne, 
zda a v jaké výši budete 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. 
abychom dosáhli na dotaci ve výši 50 %, nestačí již jen 
jedno opatření. musíme několik opatření kombinovat. 
výměna oken ušetří pouhá 4 %. dalších 8 % uspoříme, když 
zaizolujeme podlahu v přízemí. zateplení fasády je účinnější. 
dosáhneme úspory až 24 % energie. Je to však finančně 
náročné opatření, stojí statisíce.

Pokud chceme hodně ušetřit a málo do toho investovat ( jak se 
říká za málo peněz hodně muziky), musíme začít tam, kde utíká 
hodně tepla. Pokud tedy chceme rychle ušetřit, jako první krok 
bychom měli zvážit zateplení stropu – ideálně použít systém 
maGmarElaX® 2013.

co JE SyStém maGmarElaX® 2013?
už na základní škole v hodinách fyziky jsme se všichni učili 
o  tom, že teplo stoupá vzhůru. Je to tak. teplejší vzduch se 
drží v horních částech místností a budov a naopak chlad se 
drží u podlahy. teplo si doslova hledá každou skulinku, kudy 
by z domu uniklo. vše souvisí se zákonem zachování energie, 
kdy energie (tedy i teplo) proudí z míst s vyšším potenciálem 
do míst s nižším potenciálem. laicky řečeno z místa, kde je 
více teplo do místa, kde je méně teplo. Pokud tomu chceme 
zamezit, musíme mu do cesty postavit nějakou překážku, 
vhodná je foukaná minerální izolace na magmarelaxové bázi.
S y s t é m  m aG m a r E la X ®  2 0 1 3  o b s a h u j e  s p e c i á l n í 
protipožární izolaci,  která odolává teplotě 2.000°c, 
ekologickou bílou izolaci s pojivy bez ropných produktů, 
patentovaný stropní systém pro možnost dalšího využití 
půdy, energetické poradenství se zárukou. izolace stropu 
je doslova za hubičku. Je to rychlé a vysoce účinné. ve 
stropě totiž nejsou okna ani dveře, nemusíte dělat omítky, 
na půdu vede jen jeden malý vstup často jen 40x60 cm. 
Strop často také tvoří velkou plochu domu, a tedy hodně 
tepla jím uteče.

Proč minErál maGmarElaX®
minerál má unikátní, ničím nenahraditelné vlastnosti 
zejména v oblasti sléhání. vrstva zůstává beze změny 
i v náročných místech, kde dochází k otřesům například u letišť 
a frekventovaných cest.
 
Klient si také může vybrat ekologický 
materiál pro volné foukání označený 
magmarelax® Eco. vlákna tohoto 
materiálu jsou čistě bílá a neobsahují 
pojiva na bázi ropy. Řadí se mezi 
nejvyšší ekologický standard na 
světě.

více informací na:
www.novazelenausporam.cz
nebo na www.ippolna.cz

ano, JE tomu taK. ÚSPěšný ProGram miniStErStva životního 
ProStŘEdí čr v PoněKud Pozměněné formě znovu StartuJE. 
a nEJdE o málo PEněz. v PŘíštích oSmi lEtEch Si rozdělí 28 miliard 
Korun ti, Kdo Sníží EnErGEticKou náročnoSt Svých domů! 
SKoro tŘi čtvrtiny této čáStKy PůJdE na rEKonStruKcE 
SouKromých domů a zatEPlEní novoStavEB. PoStuPně Budou 
vyhlašovány výzvy, na JEJichž záKladě SE mohou hláSit záJEmci.

Zelená úsporám 
se

vrací!


