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Abstract
The research deals with the topic "Architecture, building, environment and their interaction." It is focused on design
strategies of quality but also low-energy architecture with consideration of requirements of Directive 2010/31/EU of the
European Parliament and the Council of May 19 May 2010.
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NAVRHOVÁNÍ NÍZKOENERGETICKÝCH OBJEKTŮ

Téma vývoje energetiky budov je v současné době velmi aktuální a stává se společenskou záležitostí, neboť šetřit
energii a životní prostředí je dnes velmi populární. Ambiciózní cíle v této oblasti má rovněž Evropská unie, která vydala
směrnici o energetické náročnosti budov ( 31/2010EU) [1]. Současným velkým tématem je začlenění požadavků
směrnice nejen do právního systému, ale především do praxe. To je výzva především pro architekty, projektanty ale i
investory. Je třeba vytvořit určité standardy, které by tento náročný úkol zjednodušily. Proto je třeba provést analýzu již
realizovaných nízkoenergetických staveb a využít zkušenosti z jejich výstavby a spojit tyto poznatky s nejnovějšími
trendy v oblasti stavebních materiálů, technického zařízení budov či technologického zařízení. Tyto požadavky by měly
komplexně řešit vztah architektura, konstrukce, technologie, provoz, vnitřní a vnější prostředí. Cílem je tedy sestavit
architektonickou a energetickou koncepci budovy.
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ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE VYBRANÝCH OBJEKTŮ

Pro zvolené objekty byla vypracovaná architektonická a energetická koncepce. Architektonická koncepce zahrnuje
základní tvarovou charakteristiku objektu, konstrukční řešení, výtvarné a materiálové řešení fasády a dispoziční řešení.
To navazuje na energetickou koncepci, kde je objekt členěn na vytápěné a nevytápěné zóny. Dále řeší energetická
koncepce zateplení obálky objektu, jsou uvedeny skladby jednotlivých obalových konstrukcí s vypočtenou hodnotou
součinitele prostupu tepla. Nezbytnou součástí energetické koncepce je návrh technického zařízení a technologie
zajišťující v objektu vytápění, větrání, ohřev teplé vody, příp. chlazení. Jsou při tom zohledněny požadavky evropské
směrnice na užití alternativních zdrojů energie. Závěr koncepce přináší zhodnocení objektu z hlediska důležitých
faktorů určujících energetickou náročnost objektu zahrnující měrnou spotřebu tepla na vytápění, měrnou spotřebu
energie a průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy stanovený dle ČSN 730540 – 2. [2].
Analýza byla zhotovena pro několik objektů převážně vlastní tvorby, ale také dalších autorů. Předpokládá srovnání
jednotlivých objektů podle geometrických charakteristik, tepelně technických vlastností obálky či technologického
řešení. Rovněž se uvažuje s využitím ve výuce na fakultě architektury ČVUT i v praxi při navrhování
nízkoenergetických objektů.
Jako příklad je zde presentován vlastní návrh rodinného domu (označený jako č.5) v Lískovci u Frýdku Místku.

1

Kristina Macurová, Ing. arch., ČVUT, fakulta architektury, 15124 Ústav stavitelství II., Thákurova 9,166 34 Praha 6, macurkri@fa.cvut.cz

1

JUNIORSTAV 2013
1.3 Stavební fyzika a prostředí v budovách

Obr. 1 Úvod architektonického konceptu

Obr. 2 Dispoziční řešení zahrnující vytápěné a nevytápěné zóny objektu
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Obr. 3 Energetický koncept popisující použité technologie a skladby zateplené obálky objektu

Obr. 4 Zhodnocení objektu z hlediska energetické náročnosti
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