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Anotace
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. Současným velkým tématem je začlenění požadavků
evropské směrnice o energetické náročnosti budov ( 31/2010EU) 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.

Začlenění požadavků do právního systému
-

-

-

V ČR došlo k začlenění požadavků směrnice na
základě změny zákona o hospodaření energií č.
318/2012Sb., která je platná od 1. 1. 2013.
Tato změna má významný dopad na koncepční
řešení
budov
nejen
z hlediska
tepelně
technického, ale především v oblasti systémů
vytápění, větrání, ochlazování, přípravy teplé vody
a osvětlení.
Navazující novela vyhlášky o ENB 78/2013 Sb.
specifikuje kritéria hodnocení ENB. Stanovuje
nákladově optimální úroveň požadavků na ENB
pro nové budovy, změny dokončených budov,
úroveň požadavků pro budovy s téměř nulovou
spotřebou energie, metodu výpočtu ENB, vzor
posouzení technické, ekonomické a ekologické
proveditelnosti alternativních systémů dodávek
energie, vzor stanovení doporučených opatření
pro snížení ENB, vzor a obsah průkaz a způsob
jeho zpracování a umístění v budově.

Začlenění požadavků do praxe – navrhování
nízkoenergetických objektů
-

-

-

-

Začlenění požadavků směrnice do praxe je výzva
především pro architekty, projektanty ale i
investory.
Nízkoenergetické (pasivní, nulové) domy by měly
být především kvalitní architekturou s
automatickou
přidanou
hodnotou
nízké
energetické náročnosti a šetrnosti k životnímu
prostředí.
Je třeba vytvořit určité standardy, které by tento
náročný úkol zjednodušily.
Proto je třeba provést analýzu již realizovaných
nízkoenergetických staveb, především rodinných
domů a využít zkušenosti z jejich výstavby a spojit
tyto poznatky s nejnovějšími trendy v oblasti
stavebních materiálů, technického zařízení budov
či technologického zařízení.
Již od prvního návrhu je tedy třeba, aby architekt
spolupracoval s ostatními specialisty a zejména
využíval zkušenosti významných odborníku, kteří
jsou soustředění v odborných skupinách
Společnosti pro techniku prostředí.

-

Cílem
vlastního
výzkumu
je
sestavit
architektonickou a energetickou koncepci
rodinného domu, která by mohla být jistým
vodítkem pro navrhování nových domů.

Architektonická koncepce
-

zahrnuje základní tvarovou charakteristiku
objektu
konstrukční řešení nosných částí (svislých i
vodorovných)
výtvarné a materiálové řešení fasády
dispoziční řešení

Energetická koncepce
-

-

-

členění objektu na vytápěné a nevytápěné zóny
zateplení obálky objektu, kde jsou uvedeny
skladby jednotlivých obalových konstrukcí s
vypočtenou hodnotou součinitele prostupu tepla
dané konstrukce.
Návrh technického zařízení a technologie
zajišťující v objektu vytápění, větrání, ohřev teplé
vody, příp. chlazení.
zohlednění požadavků evropské směrnice na užití
alternativních zdrojů energie.

Závěr koncepce
-

-

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 7305402. [2].
Analýza byla zhotovena pro několik objektů
převážně vlastní tvorby, ale také dalších autorů.
Bylo provedeno srovnání jednotlivých objektů
podle geometrických charakteristik, tepelně
technických vlastností obálky či technologického
řešení. Z takto provedené koncepce pro několik
objektů jsme vyvodili několik doporučení pro
architekty a projektanty, které by měly
zjednodušit
proces
navrhování
nízkoenergetických, případně pasivních domů.
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Příklad koncepce
-

-

jako příklad uvádíme architektonickou a
energetickou koncepci rodinného domu z vlastní
tvorby
všechny koncepce jsou nyní rozšiřovány o průkaz
energetické náročnosti budov dle nově platné
vyhlášky
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