Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s
téměř nulovou potřebou energie
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).
Současným velkým tématem je začlenění požadavků směrnice nejen do právního systému, ale
především do praxe.
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 proto třeba vytvořit určité standardy, které by tento náročný úkol zjednodušily.
Byla tedy provedena analýza již realizovaných nízkoenergetických staveb, především rodinných
domů. Zkušenosti a poznatky z jejich výstavby a projektování byly spojeny 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. Výsledkem analýzy jednotlivých rodinných domů je architektonická a energetická
koncepce, která by mohla být jistým vodítkem pro navrhování nových domů.
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].

Standarty vycházející z architektonická koncepce:
TVAROVÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU
Důležitý parametr, který ovlivňuje potřebu energie na vytápění je poměr plochy vnějších
ochlazovaných konstrukcí (obálky) budovy k jejímu vytápěnému objemu - tzv. faktor tvaru budovy
A/V. Čím je hodnota A/V nižší, tím nižší se předpokládá nižší potřeba energie na vytápění a naopak.
Z toho plyne, že nízkoenergetický či pasivní dům by měl mít minimum vnějších ploch vzhledem ke
svému objemu. Proto konstrukce narušující kompaktní tvar objektu, jako jsou různá zalomení fasády,
balkony, zapuštěné lodžie, arkýře, vikýře, věžičky, niky apod. zvětšují ochlazovanou plochu
obvodového pláště a tím i tepelné ztráty objektu.

NOSNÁ KONSTRUKCE OBJEKTU
Ideální nosná konstrukce je tvořena prvky, jejichž součinitel tepelné vodivosti je co nejnižší, ale
zároveň je splněna podmínka dostatečné únosnosti konstrukce. Tyto podmínky nejlépe splňují
keramické tvárnice spolu s nosnými prvky je doplňující (stropní panely, nadokenní překlady, atd.).
Rovněž kombinace keramických tvarovek s vodorovnými nosnými konstrukcemi je při eliminaci
tepelných mostů vhodná.
Dřevostavby jsou zpravidla jasný kandidátem i v podvědomí široké veřejnosti, avšak je třeba dbát na
vhodnou skladbu obalových konstrukcí.

Naproti tomu architekty oblíbené ŽB konstrukce vyžadují pečlivé provedení stavebně konstrukčních
detailů eliminující tepelné mosty, proto byly označené jako nevyhovující.

SKLADBY KONSTRUKCÍ TVOŘÍCÍ OBÁLKU VYTÁPĚNÉ ČÁSTI BUDOVY
Zde uvádíme optimální sklady konstrukcí tvořící obálku vytápěné části budovy na základě aktuální
normy ČSN 73 0540-2: 2011, při čemž pracujeme se základní tabulkou hodnot součinitelů prostupu
tepla, kde figuruje kromě hodnot požadovaných a doporučených ještě třetí sloupec se zvláště nízkými
hodnotami vhodnými pro pasivní budovy (po určitou dobu přípravy nového znění normy označovaný
jako „cílové hodnoty“). Ty jsou uvedeny ve formě intervalu hodnot a našim cílem bylo konstrukce
navrhnout tak, aby splňovaly minimálně normou doporučené hodnoty, ještě lépe však hodnoty
s intervalu pro pasivní domy.

Pro přehlednost uvádíme tabulku z normy.

PŘEHLED SKLADEB OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ
1. STŘEŠNÍ PLÁŠŤ – ŠIKMÁ STŘECHA
Řešení šikmé střechy s tepelnou izolací mezi a nad krokvemi, kde je tvořena z materiálu s nízkým
součinitelem tepelné vodivosti a optimálním řešením eliminace tepelných mostů
Tato konstrukce splňuje hodnotu normou danou pro pasivní dům. Při konstrukci s vyššími krokvemi
dosahujeme hodnot na kraji normou daného intervalu.

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ – ZATEPLENÍ NEJVYŠŠÍHO STROPU U ŠIKMÉ STŘECHY

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ – PLOCHÁ STŘECHA SE SPÁDOVOU VRSTVOU Z KERAMZITBETONU
NEBO TEPELNÉHO IZOLANTU

OBVODOVÁ STĚNA – ŘEŠENÍ S KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM I BEZ

PODLAHOVÁ KONSTRUKCE PŘILÉHAJÍCÍ TERÉNU

VÝPLNĚ OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ
Doporučujeme použít prvky, jejíchž Uw= 0,7 – 0,84 W/m2K, jedná se v případě oken vždy o izolační
trojskla s plastovými minimálně šestikomorovými či dřevěnými rámy. Také součinitel prostupu tepla
dveří by měl dosahovat podobných hodnot.

Standarty vycházející z energetické koncepce:
Jedním z cílů Evropské směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU je zvýšení užívání
energie z obnovitelných zdrojů. V závazku vyhlášky se počítá s tím, že do roku 2020 se dosáhne 20%
podílu energie z obnovitelných zdrojů. Důsledkem směrnice je tedy zvýšení poměru získané energie
ke spotřebované. Je tedy nutné u nových a renovovaných budov provést stavebně konstrukční
opatření vedoucí k redukci energetické náročnosti a zároveň vyřešit jejich technologickou část,
spojenou se získáním energie pro účely vytápění, ohřev vody, klimatizaci a osvětlení.

VYTÁPĚNÍ

OHŘEV TEPLÉ VODY

