
Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací

Lidé, planeta, prosperita 
Trvale udržitelný rozvoj s izolačními materiály Isover



ISOVER celosvětově vyvíjí, vyrábí a prodává izolační ma-
teriály v té nejlepší kvalitě již od roku 1936. Materiá-
ly Isover je izolována každá druhá střecha v Evropě či 
každý pátý dům v USA. Isover, divize izolačních materi-
álů francouzského koncernu Saint- Gobain, založeného  
v roce 1665 ve Francii, je největší výrobce tepelných, 
zvukových a protipožárních izolací s působností a vý-
robními závody po celém světě. V České republice je 

ÚVOd
Stavebnictví: 
řešení výzev 21. Století

Svět se mění rychleji než kdykoli předtím. Pokrok ve vědě 
a technice zlepšil kvalitu našeho života, ale také ukázal, 
jak vyrovnané je naše životní prostředí. Globální oteplo-
vání už dávno není jen vzdáleným pojmem, ale předsta-
vuje reálnou hrozbu pro budoucnost lidstva.

Obor stavebnictví musí uznat, jak silný vliv má na globál-
ní oteplování a uchovávání našich cenných a omezených 
energetických zdrojů.

Abychom byli schopni řešit tyto problémy, mu-
síme změnit způsob navrhování nových budov  
a rekonstruovat budovy stávající, abychom snížili jejich 

zastoupena společností Saint-Gobain Construction  
Products CZ a.s. divize Isover se sídlem v Praze. V Čas-
tolovicích se nachází moderní výrobní závod na výrobu 
izolačních materiálů z čedičové vlny, které se zde vyrá-
bějí již více než 40 let. Společnost vlastní také dva zá-
vody na výrobu expandovaného polystyrenu (EPS), a to  
v Českém Brodě a Lipníku nad Bečvou.

negativní vliv na životní prostředí. Společnost ISOVER 
chce přijmout tuto výzvu prostřednictvím podpory udr-
žitelné výstavby.

Stavební proces musí zachovávat unikátní ekosystémy, 
biodiverzitu a místní krajinu a přitom zajistit lepší kva-
litu života a garantovat bezpečnost a ochranu zdraví 
obyvatel a uživatelů budov. Udržitelná výstavba posky-
tuje řešení, která umí vyvážit tyto někdy protichůdné 
požadavky a cíle. Společnost ISOVER chce ve spolupráci 
se všemi partnery v rámci stavebního řetězce stát v čele 
tohoto nelehkého záměru.

Benoit Carpentier
CEO

Saint-Gobain Insulation

ISOVER - SVĚTOVÁ JEdNIČKA V IZOLACÍCH
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Příklady realizací Multi-koMfortních 
doMů v ČeSké rePublice

Praktický výchozí bod 
Pro udržitelnou výStavbu budov

Multi-Komfortní dům Isover je založen na principech 
pasivního domu a celý jeho koncept zapadá i do 
Agendy 21 o Udržitelné výstavbě. díky vynikajícím 
tepelným vlastnostem pláště budovy (stěny, podlahy, 
střechy, výplně otvorů), použití vnitřních zdrojů tepla 
místo běžných systémů vytápění, a díky minimalizaci 
ventilačních ztrát za použití řízeného systému větrání 
- nepotřebuje pasivní dům běžný systém vytápění  
a chlazení. Při méně než 15 kWh/(m2.a) je spotřeba 
tepla na vytápění až o 90% nižší než u běžného domu.

Multi-koMfortní důM nabízí 
nePřeberné MnožStví výhod, Mezi 
niMi:

■	 optimální tepelný komfort: povrchy vnitřních stěn 
si díky kvalitnímu zateplení udržují teploty podobné 
jako je teplota uvnitř místnosti, takže nedochází ke 
kondenzaci vodní páry a vzniku plísní. 

■	 Úspory energie: tepelná energie je redukována 
faktorem 10 (typické evropské domy mají spotřebu 
tepelné energie asi 150 kWh/(m2.a), zatímco Multi-
Komfortní dům ISOVER využívá jen 15 kWh/(m2.a). 

■  S tím související snížení emisí co2 rovněž  
faktorem 10.

■	 Vynikající akustický komfort (za použití tříd 
akustického komfortu ISOVER).

■  vynikající kvalita vzduchu uvnitř domu: díky 
systému řízeného větrání s rekuperací tepla 
zajišťujícím stálý přísun čerstvého vzduchu.

Multi-komfortní dům iSover lze postavit ve všech 
klimatických zónách. Byl rovněž optimalizován pro 
mírné, teplé a chladné podnebí. V různých zemích byly 
realizovány různé pilotní projekty.

MULTI-KOMFORTNÍ důM ISOVER

1. rodinný dům v Srchu 
2. administrativní budova v Ostravě - první pasivní  
 budova této velikosti v České republice
3. rodinný dům v Borince

1.

2.

3.
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STAVEBNICTVÍ, KLÍČOVé OdVĚTVÍ V BOJI PROTI ZMĚNĚ KLIMATU

Vytápění a klimatizace jsou hlavní příčinou emise 
skleníkových plynů z budov. V Evropě jsou jen budovy 
odpovědné za 30% všech emisí, což se rovná zhruba 842 
milionům tun CO2 ročně - což je téměř dvojnásobek, než 
jaký je cíl podle Kjótského protokolu.

zateplování budov je nejjednodušší a nejefektivnější 
způsob snížení emisí CO2 

Stavebnictví má však značný potenciál. Podle asociace 
EURIMA (Evropská asociace výrobců minerálních izolací) 
je Evropa za použití pokročilých technik a izolačních 

systémů k obnově nebo stavbě lepších budov schopna 
snížit své emise skleníkových plynů o 460 milionů 
tun - což je více než celkový závazek snížení emisí 
skleníkových plynů dohodnutý v Kjótu! 

budovy Mají největší Potenciál 
k ekonoMicky ÚSPorné redukci co2

Cena opatření ke snížení emisí CO2

         < 20 US $/t
         > 20 US $/t

          Potenciál redukce emisí CO2 celosvětově 
[GtCO2/rok]

Pro doSažení Stejné Úrovně ÚSPor jinýM zPůSobeM bychoM MuSeli 
naPříklad:

■	 zastavit na 15 let 6 milionů automobilů jezdících v současné době v londýně, nebo 
■  vysadit lesy na území třikrát větším než je francie.

Výroba energie

doprava

Stavby

Průmysl

Zemědělství

Lesnictví

Odpady
0 1 2 3 4 5 6 7

alternativní řešení - výrazná redukce dopravy alternativní řešení - masivní výsadba lesů
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STAVEBNICTVÍ MÁ SKUTEČNý POTENCIÁL PRO ÚSPORy ENERGIE

Za 40% celkové spotřeby energie v Evropě stojí jejích 
160 milionů budov. Pro zbytek světa roste absolutní 
číslo rychleji než stavební boom, a to zejména v zemích 
jako jsou Čína a Indie. Vytápění a chlazení představují 
hlavní energetické náklady v budovách. V Evropě se v 
současné době 2/3 spotřeby energie na bydlení použí-
vá na vytápění. Spotřeba energie na klimatizaci se před 
rokem 2030 odhaduje na trojnásobek.

Izolace je nejefektivnější způsob, jak snížit spotřebu 
energie v budovách a tím související emise skleníko-

vých plynů. Obrovský potenciál energetické účinnosti  
v oblasti stavebnictví již byl oficiálně uznán. 

Pokrok může okamžitě začít, protože znalosti a techno-
logie, které umí snížit energetickou náročnost budov 
při současném zlepšení komfortu, dnes již máme k dis-
pozici. 

Použitím osvědčené techniky energetické účinnosti lze 
snížit spotřebu energie budov, která se používá pro vy-
tápění nebo chlazení, o 70 až 90%.

STAVEBNICTVÍ, KLÍČOVé OdVĚTVÍ V BOJI PROTI ZMĚNĚ KLIMATU

Směrem k přísnějším 
předpisům

Směrnice o energetické ná-
ročnosti budov (EPBd), která 
byla zavedena v lednu 2006, 
vyžaduje, aby všech 25 zemí 
EU, plus Norsko a Švýcarsko, 
stanovilo minimální požadav-
ky a certifikační systémy pro 
energetickou účinnost budov. 
V květnu 2010, prošla směr-
nice revizí na EU 2010/31/EU 
(EPBdII)  a její výsledky velice 
ovlivní novostavby v několika 
málo letech.

Termovizní snímek budovy 
před rekonstrukcí a po rekon-
strukci. díky zateplení a novým 
oknům dochází jen k minimál-
ním únikům tepla z budovy. 
Takto efektivní budou do bu-
doucna všechny budovy.

400
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300
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200
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50

domovní elektroinstalace
elektřina na větrání

teplá voda
vytápění

bytový fond. naprosto 
nedostatečná tepelná 

izolace

nedostatečně 
tepelně izolovaný 

dům

nízkoenergetický 
dům

Pasivní
dům

1,5 l4-5 l15-10 l30-25 l

Potřeba energie 
na vytápění 
typického Rd pro 
jednu rodinu

kWh/m2a
300-250

kWh/m2a
150-100

kWh/m2a
50-40

kWh/m2a
≤ 15

druh Stavby

Naprosto nedostatečná 
tepelná izolace 
Konstrukčně nevyhovu-
jící, neúnosná cena za 
vytápění (typické venkov-
ské budovy, nemoderni-
zované staré budovy).

Nedostatečně tepelně 
izolovaný dům 
Nutná energetická 
sanace
(typická občanská výstav-
ba 50. - 70. let minulého 
století).

Nízkoenergetické domy Pasivní domy 

(Jedním z požadavků 
pasivních domů je 
splnění těchto hodnot)

emise co2 60 kg/m2a 30 kg/m2a 10 kg/m2a 2 kg/m2a

roční spotřeba energie 
litry palivového oleje/
m2 obytné plochy

rozdílná SPotřeba energie v doMech
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jediný zPůSob, jak vědecky hodnotit 
vliv výrobků na životní ProStředí

Analýza životního cyklu (LCA) je soupis všech pozitivních 
a negativních vlivů výrobku na životní prostředí. Tyto vli-
vy se měří v každé fázi životnosti produktu „od kolébky 
do hrobu“ (tj. od těžby surovin až po ukončení životnosti 
výrobku po demolici budovy), s ukazateli souvisejícími  
s odpady, emisemi a spotřebou zdrojů. ISOVER podpo-
ruje vývoj LCA pro izolační výrobky podle norem ISO: 
Věříme, že se jedná o jediný vědecky podložený způ-
sob, jak vypočítat a porovnat dopady všech produktů. 
Hodnocení, které by vycházelo pouze z části životního 
cyklu, by bylo zkreslené. Například výroba konopné vlny 
využívá malé množství energie v průběhu výrobního 
procesu, ale polyesterová vlákna používaná ke svázání 
konopných vláken mají velmi vysoký obsah energie.

jaký je nejlePší izolaČní Materiál 
z hlediSka vlivu na životní ProStředí?

Je těžké porovnávat různé izolační materiály, proto-
že přímé srovnání je možné pouze za použití dvou 
stejných jednotek izolačních výrobků (např. 1 m2), se 

stejnou hodnotou tepelného odporu (R), které jsou in-
stalovány stejným způsobem a dle stejného postupu 
bez ohledu na materiál, ze kterého jsou vyrobeny. Tyto 
dva produkty ušetří během své doby životnosti stejné 
množství energie, ale jejich vliv na životní prostředí se 
bude lišit, neboť byly vyrobeny s různými specifikacemi 
na různých místech pomocí různých kombinací zdrojů. 

tabulka vStuPů Pro výrobu 2 druhů 
izolací iSover (tl. 80 mm, r = 2 m2k/W)

Neexistuje nejlepší výrobek jako takový: pouze indi-
viduální srovnání LCA může poskytnout objektivní 
základ pro srovnání. Jeden výrobek může být dob-
rý, co se týká jednoho kritéria vlivu, ale ne tak dobrý  
v případě jiného. Porovnáváme pouze faktické údaje, 
kvantifikované, zdůvodněné a prokázané.

Neexistují žádné materiály, 
které by o sobě mohly tvrdit, že 
jsou „přírodnější“ než ty ostatní. 
Všechny stavební výrobky jsou 
vyrobeny z minerálních, organic-
kých, rostlinných nebo živočiš-
ných surovin.

Výstup / Emise: likvidace odpadů (nebezpečných a ne nebezpečných). Potenciál globálního oteplování, ničení stratosférické ozonové vrstvy, 
okyselování půd a vodních zdrojů, eutrofizace, tvorba fotochemických oxidantů (smog), emise radioaktivních izotopů.

VÝROBA
z recyklovatelné, nebo těžené 

suroviny, její dopravou 
a zpracování do formy 

hotového výrobku

TRANSPORT
z výrobního závodu 

až na stavbu

ZABUDOVÁNÍ 
NA STAVBĚ

UŽÍVÁNÍ V BUDOVĚ
počítáno na dobu 

minimální životnosti 
budovy - 50 let

KONEC ŽIVOTNÍHO CYKLU
demolice budovy, 

skládkování materiálů,
nebo jeho recyklace

Vstup / Spotřeba: primární energie (obnovitelná a neobnovitelná),
 materiály (obnovitelné a neobnovitelné), druhotné suroviny, voda.

m2 za celý životní jednotka Skelná konopná 

Primární energie MJ 35,6 82,3

Spotřeba vody L 16,7 11,7

Emise CO2 kg eq CO2 1,14 4,39

LCA - ANALýZA žIVOTNÍHO CyKLU VýROBKU
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ePd - co to znaMená?

Tabulky uvedené v této brožuře jsou Environmentální 
prohlášení o produktu (EPd), která poskytují ověřitelné, 
konzistentní a srovnatelné údaje založené na LCA. 
Součástí prohlášení jsou příslušné environmentální 
aspekty daného výrobku po celou dobu životního cyklu. 
EPd a LCA byly vytvořeny podle francouzské normy NF 
P01-010 v souladu s ISO 14040.

Produkty firMy iSover

Ve všech závodech firmy Isover je dbán důraz na 
kvalitu vlastních výrobků, efektivitu při jejich výrobě, 
bezpečnost práce všech zaměstnanců a celkový 
minimální dopad na životní prostředí. Je zde zaveden 
systém ISO 9001 a během roku 2012 bude firma dále 
plně certifikována v systémech ISO 14001, ISO 16001 
a OHSAS 18001.

Negativní ekologický dopad 
výrobku (izolace) za celý její 
životní cyklus - od kolébky do 
hrobu. Čím menší číslo, tím lepší.

Pozitivní ekologický dopad 
výrobku (izolace) za celý životní 
cyklus - 50 let. Čím větší, tím lepší.

Poměr pozitivního vlivu výrobku 
během užívání a negativního 
vlivu výrobku během výroby. Čím 
vyšší hodnoty, tím lepší výsledek.

Toto je ukázka 6 
kritérií, které se 
standardně používají 
pro deklarování vlivů 
výrobku na životní 
prostředí. 

1 m2 skelné vlny Isover o tloušťce 190 mm* vyrobené v závodě Isover 
ve Francii, aplikované na typové budově

environmentální 
dopad jednotka

Spotřeba 
během 

životního 
cyklu (a)

Úspora 
během 

životního 
cyklu (b)

ekologická 
bilance 

(b/a)

klimatická změna kg eq. co2 3,91 593 152
Primární spotřeba 
energie

Mj 121 27 302 226

Zvýšení kyselosti 
atmosféry

kg eq. SO2 0,0245 1,2 49

Tvorba 
fotochemického 
smogu

kg eq. C2H4 0,0171 0,159 93

Znečištění vody L 60,7 3875 64
Vyčerpávání 
neobnovitelných 
zdrojů

kg eq. Sb 0,0271 4,17 154

* izolace stěny, λD = 0,035 W/m.K

vySvětlení základních veliČin dokuMentu ePd

data v tabulce jsou platná pouze pro tento produkt (vyrobený v konkrétní továrně s konkrétními parametry 
na konkrétním příkladu).

a

b

b/a

velMi Pozitivní bilance výrobků iSover z hlediSka vlivů na životní ProStředí

energetická náročnost na výrobu minerální izolace je celkem vysoká, ale během celého životního cyklu tuto 

energii izolace „vrátí“ 226x , což je výborný výsledek. ve všech zkoumaných ohledech vyšel výrobek  

s ekologickým indexem > 1, tzn. výrobek je možné označit jako „trvale udržitelný“.

Maximální efektivita - na vytá-
pění administrativních budov  
v Isover továrně v Častolovicích 
se využívá odpadní teplo z výro-
by tepelné izolace.

LCA - ANALýZA žIVOTNÍHO CyKLU VýROBKU KONKRéTNÍ HOdNOCENÍ VýROBKů
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kaMenná (ČediČová) vlna iSover 

Hlavní suroviny používané při výrobě minerální vlny 
jsou čedič, diabas a podobné vyvřelé horniny a vyso-
kopecní struska. Sopečná hornina diabas používaná při 
výrobě kamenné vlny ISOVER se vyskytuje ve velkém 
množství po celé zemi, a nepředstavuje vzácný zdroj. 

Každý rok vyprodukují sopky a desková tektonika na 
Zemi mnohem více této horniny, než kolik jí použijeme 
v našem výrobním procesu.

recyklace 

Náš vlastní odpad z kamenné vlny je recyklován na 
místě tak, že je transformován na brikety a vrácen 
zpět do kupolové pece.

V současné době se 85% odpadu vzniklého při výro-
bě vrací zpět do pece ve formě briket. Podíl recyklátu 
může být až 30%.

Možná je také výroba jemného či hrubého granulá-
tu do foukaných systémů. Na rozdíl od celulózy plní 
granulát z minerálních vláken i protipožární funci  
v konstrukcích.

Příklad Podrobnějšího ePd Pro deSku z Minerálních vláken iSover orSik 
o tl. 160 MM vyrobenou a Použitou v Čr

Příklad použití čedičové izolace 
isover

č. vliv na životní prostředí vliv výroby 
(fj během životního cyklu)

vliv použití
 (fj během životního cyklu)

1 Spotřeba energetických zdrojů
Celková primární energie
Obnovitelná energie
Neobnovitelná energie

92,2 MJ
0,595 MJ
91,6  MJ

-25 186 MJ
-920 MJ

-24 266 MJ
2 Vyčerpání přírodních zdrojů (AdP) Ekvivalent 0,0497 kg antimonu (Sb) Ekvivalent -3,92 kg antimonu (Sb)
3 Spotřeba vody 23,3 l - 3 561 l
4 Pevný odpad

Recyklovaná odpad (celkem)
Odstraněný odpad:

Nebezpečný odpad
Jiný než nebezpečný
Interní odpady
Radioaktivní odpad

0,999 kg

0,408 kg
5,28 kg

0,533 kg
2,10 E.04 kg

-0,709 kg

-1,73 kg
-6,60 kg
-17,6 kg

-0,217 kg
5 Změna klimatu Ekvivalent 7,09 kg.CO2 Ekvivalent -560 kg.CO2

6 Zvýšení kyselosti atmosféry Ekvivalent 0,0397 kg.SO2 Ekvivalent -1,09 kg.SO2

7 Znečištění ovzduší 1 186 m3 -16 792 m3

8 Znečištění vody 1,32 m3 -170 m3

9 Poškození stratosférické ozónové 
vrstvy neuvádí se neuvádí se

10 Tvorba fotochemického smogu Ekvivalent 0,00184 kg etylenu Ekvivalent -0,150 kg etylenu
další indikátor (nestandardní NF P01-010)
11 Eutrofizace Ekvivalent 0,20 g PO 3 Ekvivalent -1,7496 g PO 3

273x

LCA VýROBKů ISOVER

pozn. Environmentální hodnocení dalších výrobků Isover na stránkách www.isover.cz
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Skelná vlna iSover

Výrobky ze skelné vlny ISOVER jsou používány již více 
než 70 let a osvědčily se jako populární, ekologické 
a bezpečné izolační materiály, neboť představují 
pravděpodobně nejlépe zdokumentované moderní 
stavební materiály na světě.

Izolace ze skelné vlny ISOVER je vyrobena z kombinace 
písku a až 80% recyklovaného spotřebitelského odpad-
ního skla, které by jinak skončilo na skládce. 

Mezi hlavní výhody skelné vlny patří výborná izolační 
funkce, akustické vlastnosti a nehořlavost. dále je to její 
schopnost kompimace. Role skelné vlny můžou být kom-
primovány až 10x, což výrazně šetří náklady na skladová-
ní a dopravu. Ekologická stopa je pak ještě menší.

1.  Vsázka - směs kameniva, nebo skelného recyklátu
2.  Tavící komora - tavení na 1600, 1450°C
3.  Rozvlákňování a přidávání pojiva
4.  Usazování a formování
5.  „Bílá“ izolace s nevytvrzeným pojivem

Příklady použití skelné vlny 
isover

LCA VýROBKů ISOVER

SchéMa výroby Minerální izolace 
iSover:

1m2 skelné vlny Isover o tloušťce 190 mm* vyrobené ve Francii a aplikované na typové budově
environmentální 

dopad jednotka Spotřeba 
během životního cyklu

Úspora 
během životního cyklu ekologická bilance 

klimatická změna kg eq. co2 3,91 593 152
Primární spotřeba 
energie Mj 121 27 302 226

Zvýšení kyselosti 
atmosféry kg eq. SO2 0,0245 1,2 49

Tvorba fotoche-
mického smogu kg eq. C2H4 0,0171 0,159 93

Znečištění vody L 60,7 3 857 64
Vyčerpávání 
neobnovitelných 
zdrojů

kg eq. Sb 0,0271 4,17 154

* izolace svislé stěny, λD = 0,035 W/m.K

6.  Tvrdící komora
7.  Pojivo tvrdne a stává se 

„žlutým“ 
8. Formování na požadované 

rozměry
9. Příčné řezání
10. Recyklování odpadu 
 při výrobě
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Pěnový PolyStyren iSover ePS

Expandovaný polystyren (EPS) , je lehký, tuhý, pěnový 
izolační materiál, který se vyrábí vypěňováním pevných 
perlí zpěňovatelného polystyrenu působením syté vodní 
páry. Během tohoto procesu zvětší perle svůj objem na 
dvaceti až padesátinásobek původního objemu a uvnitř 
každé perle vznikne velmi jemná buněčná struktura.  
Struktura EPS obsahuje 98% vzduchu a udržuje si své 
počáteční izolační vlastnosti po celou dobu životnosti.

Pro vypěňování se používá pentan, který je běžným pří-
rodním plynem vznikajícím například v zažívacích systé-
mech zvířat nebo  při rozkladu rostlinného materiáklu 
působením mikroorganismů. Pěnový polystyren ani jeho 
výrobní proces neobsahuje, ani nikdy neobsahovala látky 
poškozující ozónovou vrstvu Země, známé jako freony.

recyklace

Čistý odpad EPS se znovu použije tak, že se rozdrtí  
a během výrobního procesu přidá do panenského 
materiálu, čímž se sníží množství použité panenské 
suroviny. Ve výrobním závodě v Českém Brodě je možné 
recyklovat až 50% již napěněného polystyrenu. Tento 
recyklát, např. z obalů televizí či ledniček, je žádanou 
vstupní surovinou.

Expandovaný pěnový polystyren je obvykle bílý. Některé 
nové inovativní výrobky EPS prodávané společností 
ISOVER jsou ale šedé vzhledem k zařazení grafitu, který 
dále výrazně zlepšuje tepelně izolační vlastnosti.
Ve výrobním závodě v Českém Brodě je možné recyklovat 
až 50% již napěněného polystyrenu. Tento recyklát, např.  
z obalů televizí či ledniček, je žádanou vstupní surovinou.

Příklady použití pěnového 
polystyrenu isover

1m2 pěnového polystyrenu Isover o tl. 100 mm* vyrobené v závodě Isover ve Francii, aplikované na typové budově
environmentální 

dopad jednotka Spotřeba 
během životního cyklu

Úspora 
během životního cyklu ekologická bilance 

klimatická změna kg eq. co2 13,62 380,5 28
Primární spotřeba 
energie Mj 319,21 17 252 54

Zvýšení kyselosti 
atmosféry kg eq. SO2 0,07 0,71 10

Tvorba fotoche-
mického smogu kg eq. C2H4 0,05 0,05 1

Znečištění vody L 38,08 2 432,85 63
Vyčerpávání 
neobnovitelných 
zdrojů

kg eq. Sb 0,13 2,63 20

* izolace ploché střechy, λD = 0,035 W/m.K

EPS zejména pro svoji minimální hmotnost a nízkou energetickou náročnost ve výrobě představuje jedno 
z nejefektivnějších využití ropy.
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■  registrace - členové USGBC: $900  
                       ostatní: $1200

■  žádost 
 ■ přezkoumání projektu  

- dle velikosti objektu: $2000-$22500
	 ■	přezkoumání konstrukce  

- dle velikosti objektu: $500-$7500 

ekologická certifikace v ČeSkých 
PodMínkách
■ vychází z mezinárodního SB Tool, který vyvíjí 

organizace International Initiative for a Sustainable 
Built Environment (iiSBE), upraveného speciálně pro 
české prostředí

■ komplexní systém pro hodnocení obytných i admi-
nistrativních budov z hlediska širokého spektra kri-
térií udržitelnosti

vyhodnocování Sbtoolcz
Na základě dosažených bodů je budově udělen certifikát 
kvality:

budova certifikovaná (0 - 3,9 bodů)
bronzový certifikát kvality (4 - 5,9 bodů)
stříbrný certifikát kvality (6 - 7,9 bodů)
zlatý certifikát kvality (8 - 10 bodů)

Postup certifikace Sbtoolcz
■  certifikaci provádí vyškolení auditoři, kteří podléhají 

nezávislému Certifikačnímu orgánu, který po kontrole 
vydává certifikát

■	 certifikace se provádí jak pro budovy ve fázi návrhu, 
tak ve fázi provozu

■  cena certifikace - cca 1 promile z investičních nákladů

budova Main Point karlín 
právě probíhá systémem  
certifikace, jako tepelné 
izolace byly použity i ma-
teriály Isover

Mezinárodní i národní SyStéMy 
certifikace

Vzhledem k rozmanitosti výzev, které s sebou přináší 
udržitelná výstavba, může být hodnocení staveb velmi 
složité. Z toho důvodu byly vyvinuty nástroje s cílem 
pomoci změřit výsledky a vyhodnotit úspěšnost těchto 
staveb. Mezi nejznámější patří americký LEEd, britský 
BREEAM a německý dGNB. 

Mezinárodní certifikace leed (uSa)
■  nejpoužívanější, celosvětově uznávaná certifikace 

„ekologických budov“ 
■  U.S. Green Building Council  

(USGBC - http://www.usgbc.org)
■  Green Building Certification Institute (GBCI)
■  zaměřen na hodnocení budov pro komerční využití, 

budov institucí, hotelů a obytných budov
■	 struktura je založena na bodování jednotlivých 

hlavních kritérií udržitelnosti:
 1. Spotřeba energie
 2. Hospodaření s vodou
 3. Snížení emisí CO2

 4. Kvalita vnitřního prostředí
 5. Využívání materiálů a zdrojů a jejich dopadu na      

     životní prosředí

leed Postup hodnocení
■ certifikaci vydává Green Building Certification 

Institute (GBCI)
■  s certifikací se musí začít již v době, kdy se jedná 
 o územním plánu, samotný certifikát je vydán až 10 

měsíců po dokončení stavby

SySTéM HOdNOCENÍ BUdOV

Příklad certifikované 
budovy nástrojem 
leed v Čr
Ústřední budova ČSOB 
v Praze - zlatý certifikát

enviroMentální
kritéria

Sociální
kritéria

ekonoMická
kritéria

udržitelnoSt

realizovatelnost

spravedlnost

snesitelnost



Šetříme vaše peníze a naše životní prostředí

  606 606 515 
  724 600 913

  603 571 951

  602 170 286

  602 128 964

  733 785 073

  602 477 877

  733 142 025

  606 609 259

  602 709 728

  606 748 327

regionální 
záStuPci

Informace uvedené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Tyto informace 
nemohou být předmětem právního sporu. Při jakémkoli užití musí být zohledněny podmínky konkrétní aplikace, 
zvláště podmínky týkající se fyzických, technických a právních aspektů konstrukce. Ručení a záruky se řídí našimi 
obecnými obchodními podmínkami. Všechna práva vyhrazena.
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Produktoví  
SPecialiSté 

Šikmé střechy  
a Větrané fasády 
Tel.: 734 684 621

Kontaktní fasády 
Tel.: 602 755 246

Ploché střechy, region -  
Tel.: 724 122 713

Ploché střechy, region -  
Tel.: 731 670 280  

Technické izolace 
Tel.: 603 556 082

Marketing 
Počernická 272/96 • 108 03 Praha 10 • Tel.: 296 411 735 • Fax: 296 411 736 

zákaznický servis pro minerální vlnu • centrála divize 
Masarykova 197 • 517 50 Častolovice • Tel.: 494 331 331 • Fax: 494 331 198 
E-mailové objednávky: obj.castolovice@isover.cz

zákaznický servis pro ePS 
Průmyslová 231 • 282 00 Český Brod • Tel.: 321 613 521–4 • Fax: 321 613 520 
E-mailové objednávky: obj.cbrod@isover.cz

bezplatná informační linka 
800 ISOVER (800 476 837)

www.isover.cz 
e-mail: info@isover.cz

divize isover 
Saint-gobain construction Products cz a.s. 
Počernická 272/96 • 108 03 Praha 10


