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Udržitelná výstavba 
pronikla i do 

developerských 
projektů. Navštivte 

s námi první 
certifikovaný aktivní 

dům na světě.

Koncepce rodinného domu s permakulturní zahradou pro 
japonsko-český manželský pár nenásilně spojuje kulturní 
aspekty obou národů a zohledňuje polohu v krajině 
Jizerských hor. 

Co může lépe demonstrovat poslání 
technické univerzity než stavba 
nejvyšší pasivní budovy světa.
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pro každý den

www.somfy.cz

komfort
Automatické ovládání  

předokenních rolet
Venkovní rolety izolují váš dům nebo 

byt od tepla a hluku. Jejich konstrukce 

zároveň zabraňuje vloupání, takže 

můžete v klidu vyrazit na několika-

týdenní dovolenou. A pokud si rádi  

přispíte, potěší vás úplná tma, kterou 

rolety v zavřeném stavu zaručují.

161216_rolety_pasivdomy_235x280_navrhy.indd   4 16.12.2016   17:15:42

http://www.somfy.cz/
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Foto Centrum pasivního domu / Návrh Ing. arch. Adam Rujbr

Aktivní úvAhA  

o pasivním stavění

PPasivní dům, jako jedna z mála kategorií stavební praxe, 
je celkem jasně a jednoznačně definován a víme tedy, co 
si pod takovým domem či stavbou můžeme představit. 
Rovněž můžeme s celkem vysokou mírou přesnosti 
predikovat, jak se bude v čase chovat včetně dopadů 
finančních. 
Často také srovnáváme pasivní dům s domem 
„standardním“, aniž však máme tento „standard“ 
obecně definován.
A často se ptáme a hledáme odpověď na otázku, proč 
bychom měli investovat do pasivního domu a kdy se nám 
taková investice vrátí. Na otázku, kdy by se nám měla 
„vrátit“ investice do nepasivního domu, však odpovědět 
neumíme a takovou otázku si vlastně ani neklademe.
Myšlenka pasivního domu není příliš složitá – 
minimalizovat spotřebu energie na provoz takového 
domu a zajistit kvalitní vnitřní prostředí. Její 
jednoduchost a prostota je v dnešní době podezřelá 
– vše je přeci tak strašně složité. Na podobném 
principu funguje příroda ze své podstaty a my se k jeho 
uplatnění, právě prostřednictvím pasivního stavění, 
klopotně, často až směšně komplikovaně a složitě 
propracováváme. Jak moc jsme se od jednoduchých 
a trvale platných principů v minulosti vzdálili, pošetile 
se domnívajíce, že energetické a surovinové zdroje jsou 
nevyčerpatelné, že jsou tu jen pro nás a že svobodu

můžeme interpretovat bez její nedílné součásti, tedy bez 
odpovědnosti a s tím, že si můžeme dělat, co se nám zlíbí.
Přidáme-li k tomu, že uplatnění výše uvedeného 
principu, a tedy pasivní dům, nám poskytuje rovněž 
výrazně větší míru nezávislosti na vnějších energetických 
zdrojích, není třeba přílišného úsilí, abychom došli 
k závěru, že příznivci pasivního stavění musí mít 
nutně také velice mocné a vlivné odpůrce. Nebo 
opravdu existuje všeobecný a společenský zájem na 
tom, abychom se chovali odpovědně a posilovali svoji 
nezávislost?
V současné době ale už i u nás existuje rostoucí počet 
rozumných lidí, kteří si pasivní dům postavili či nechali 
postavit a kteří v něm již několik let bydlí. Mohou tedy 
poskytnout, jako přímí uživatelé, také přímé informace 
a podělit se o zkušenosti.
Škoda, že banky při poskytování hypotéky posuzují 
své „klienty“ podle příjmů a nikoli podle provozních 
nákladů na bydlení. Pak by totiž, s použitím zdravého 
rozumu, neměl být problém poskytnout hned na 
počátku vyšší hypotéku na stavbu kvalitnějšího 
a hodnotnějšího domu. Stavebníka by to nestálo  
o nic více peněz a banka by získala hodnotnější zástavu. 
Na dnešní dobu opět zřejmě příliš jednoduchá úvaha.  
Ale doufejme, že i tato situace se v dohledné  
době změní.

Martin Růžička

úvod
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Pasivní dům roku 
Soutěž představuje a oceňuje nejzajímavější 

úsporné domy na území České republiky, 

ať už rodinné, bytové, administrativní, ale 

i školy, domy úplně nové nebo do úsporné 

energetické třídy zrekonstruované. Cílem je 

představit široké veřejnosti moderní české 

stavby 21. století a ocenit nejlepší úsporné 

projekty současnosti. Soutěž vyhlašuje 

již druhým rokem společnost ABF a. s., 

koordinaci zajišťuje nezávislá organizace 

Centrum pasivního domu. Akce se koná pod 

záštitou Státního fondu životního prostředí 

České republiky.  Slavnostní vyhlášení 

vítězů pak proběhne na veletrhu FOR PASiv 

2017 v Praze. Třináct finalistů i čtyři vítěze 

roku 2016 najdete na

www. soutez.pasivnidomy.cz.

Před jedenácti lety zakládal Jan Bárta Centrum pasivního domu s vizí dostat české stavebnictví  

na světovou úroveň. Své zkušenosti čerpal z Belgie a Německa. Slovo „pasivní dům“ v té době 

znělo českým uším jako z jiného světa. Žádný pořádný u nás nebyl. Nyní je takových domů 

přes dva tisíce. A za tímto úspěchem stojí Centrum pasivního domu, dnes už široce uznávaná 

poradensko-vzdělávací nezisková organizace v oblasti stavebnictví.

Byla to sázka na hodně nejistou kar-
tu. To, co v zahraničí bylo bráno 

jako ověřený funkční přístup, se u nás 
potýkalo s velkou nedůvěrou. „Začátky 
skutečně nebyly jednoduché. Ale nyní 
už mohu bez pochyb říci, že jsme šli tou 
správnou cestou,“ říká spokojeně Jan 
Bárta. Kritérium energetické úspornos-
ti se etablovalo jako jeden z klíčových 
bodů, který investoři požadují při stav-
bě nebo rekonstrukci domu. Vědí, že 
jim přinese nejen dlouhodobé finanč-
ní úspory, ale především zajistí zdravé 
vnitřní prostředí v domě a učiní je nezá-
vislými na energiích.

Členské firmy jako spolehliví 
partneři

Centrum pasivního domu (CPD) je 
dnes největší českou platformou, která 
moderuje diskusi v oblasti výstavby bu-
dov v pasivním, nulovém a aktivním stan-
dardu napříč expertní i laickou veřejností. 
Sdružuje přes stovku prověřených firem 
v oboru, které energeticky nejúspornější 
domy navrhují, staví nebo pro ně vyrábí 
technologie a komponenty. Členské fir-
my CPD jsou tak vyhledávanými partne-
ry, kteří jsou pro investory zárukou kvalit-
ního a precizního provedení stavby.

Být tu pro všechny – od odborníků  
až po děti

Na začátku se CPD soustředilo na to, 
jak téma energetické náročnosti budov 
vnést do české diskuse. Poměrně rych-
le vznikla rozsáhlá platforma, která svými 
aktivitami pokrývá celou Českou repub-
liku. Dnes tak radí nejen investorům, ale 
nabízí i komplexní vzdělávací program 
pro začínající i etablované odborníky. 
Jejímu nezávislému hlasu naslouchají 
politici na obecní, krajské i státní úrovni. 
A v neposlední řadě CPD dobře a zábav-
ně vzdělává nejmenší děti i starší mládež, 
aby rozuměly tomu, proč je důležité, v ja-

kých domech bydlíme, učíme se a tráví-
me volný čas.

Dát českým domácnostem 
nezávislost

„Vážíme si několika velkých úspěchů,“ 
podotýká Bárta. „Společně s dalšími 
odborníky jsme přispěli k tomu, že Nová 
zelená úsporám se stala dlouhodobým 
programem, který funguje motivačně pro 
investory a zároveň podporuje staveb-
nictví, čímž podporuje celou ekonomi-
ku. A její současné nastavení je natolik 
dobré, že nám ji – v dobrém slova smy-
slu – závidí kolegové a partneři v sou-
sedních státech. Proškolili jsme tisíce 
odborníků a díky tomu se lidé, kteří se 
rozhodnou stavět nebo rekonstruovat, 
mají na koho obrátit. Vytvořili jsme velký 
zábavně-vzdělávací program pro mladší 
i starší děti, který zahrnuje putovní výsta-
vu, dětskou knížku a také skvělý interak- 
tivní hrací web www.divnoostrov.cz. Kaž-
dý rok pořádáme Dny pasivních domů 
v Česku. Díky tomu všemu se velmi vý-
razně zvýšila poptávka i nabídka po ener-
geticky úsporných stavbách a tím po-
máháme k větší energetické nezávislosti 
budov v Česku. A to vše s ohledem na 
životní prostředí.“

A začne se pořádně větrat!
Dále se chce Jan Bárta se svým týmem 

soustředit zejména na úspěšnou osvě-
tu dětí. Velkým tématem by se měla stát 
také kvalita vnitřního prostředí v budovách 
s důrazem na to, jak významně ovlivňuje lid-
ské zdraví. „Uděláme vše pro to, abychom 
naučili české domácnosti, školy, školky 
a všechny další velké budovy větrat a uží-
vat si čerstvý vzduch,“ uzavírá s úsměvem 
Jan Bárta. A nezapomíná přitom ještě zmí-
nit, že pro odborníky již nyní chystá CPD 
workshopy a další vzdělávací akce zamě-
řující se na nalézání a řešení chyb na stav-
bách i při navrhování.  ■

PASivNí 
domy 
v ČeSku 
rostou  
jako houby  
po dešti 

http://soutez.pasivnidomy.cz/
http://www.divnoostrov.cz/
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Světem hýbe nepředstavitelné množství 
informací. Pokud chceme být v obra-

ze, musíme se brodit záplavou zpráv. Množ-
ství zbytečností větší než malé nás pak psy-
chicky vyčerpává a obírá o čas. 
Abychom vám práci s daty co nejvíce 
usnadnili a abyste správně, rychle a do-
statečně vstřebali jejich obsah, připravilo 
pro vás Centrum pasivního domu několik 
základních informačních grafik. Najdete je 
na následujících stranách. 

Atributy 
pasivního domu

Informace – inspirace

Pasivní dům inspiruje každého

Mýty o pasivních domech

Pasivní dům je to nejlepší, v čem můžete bydlet

Návrh a konstrukce

Co je vlastně pasivní dům a jak funguje

Umístění, tvar a rozvržení místností

Vhodná konstrukce pro pasivní dům

K pasivnímu domu patří kvalitně vyřešené detaily

Kvalitní okna a dveře pro pasivní domy

Jaká okna do pasivního domu?

Zkušenosti a realizace

Zažijte pasivní dům aktivně

Dům v řadě s bonusy navíc

Dřevo a hlína bodovaly

Energeticky plusový 
pasivní dům ve stylu 
Bauhaus

Certifikovaný pasivní dům 
v Erlangenu

Rodinný dům se stodolou

Pasivní domy 
a soběstačnost

Důležitá je také fungující 
vnitřní energie

Trendy v pasivním 
a ekologickém stavění

Jak se žije ženě v pasivní 
dřevostavbě

Stáhněte Si zdarma 
ročenku  

PaSivní domy 2016 

Zvídavým nabízíme zdarma rozšířené informace v podobě ročenky  
PASIVNÍ domy 2016, jejíž obsah najdete níže. Zdarma si ji můžete stáhnout 
na našem webu:
www.drevoastavby.cz/Tištěné časopisy/Speciální vydání/Pasivní domy

Energetika a vnitřní prostředí

Zdroje energie pro pasivní domy

Energie ze slunce – skvělý partner pasivního domu

Pasivní domy na cestě k přirozené soběstačnosti 

Bez kvalitního větrání se pasivní dům neobejde

Řízené větrání: Na co si dát pozor při návrhu a realizaci

Jak se zajišťuje vzduchotěsnost domu

Blower door test není jen číslo

Ekonomika

8:1 pro pasivní dům

Ekonomické hodnocení energeticky 
úsporné výstavby

Renovujte s využitím státní podpory

http://www.drevoastavby.cz/Ti%C5%A1t%C4%9Bn%C3%A9


8

z
á

k
l

a
d

n
í P

r
in

c
iP

y
 P

a
S

iv
n

íh
o

 d
o

m
u

:
v

yu
ži

tí
 p

as
iv

n
íc

h
 t

ep
el

n
ýc

h
 z

is
ků

 a
 u

d
rž

en
í, 

p
ří

p
ad

n
ě 

ak
u

m
u

la
ce

 z
ís

ka
n

é 
en

er
g

ie



9

t
v

a
r

 d
o

m
u

:
id

ea
ln

ě 
n

av
rž

en
ý 

a 
u

m
is

tě
n

ý 
p

as
iv

n
í d

ů
m

 b
y 

m
ěl

 b
ýt

 k
om

p
ak

tn
í, 

m
ál

o 
čl

en
it

ý



10

u
m

íS
t

ě
n

í:
n

ej
vě

tš
í 

p
lo

ch
a 

o
kn

en
 je

 o
ri

en
to

vá
n

a 
k 

jih
u

, 
jih

ov
ýc

h
o

d
u

 n
eb

o
 ji

h
oz

áp
ad

u
, 

n
ej

m
en

ší
 n

a 
se

ve
rn

í 
st

ra
n

ě



11

S
t

ín
ě

n
í:

v
h

od
n

é 
le

tn
í s

tí
n

ěn
í v

če
tn

ě 
p

ře
sa

h
u

 s
tř

ec
h

y 
m

in
im

al
iz

u
je

 r
iz

ik
o 

p
ře

h
ří

vá
n

í d
om

u



12

v
z

d
u

c
h

o
t

ě
S

n
o

S
t:

P
as

iv
n

í d
ů

m
 je

 a
b

so
lu

tn
ě 

tě
sn

ý,
 v

ým
ěn

a 
vz

d
u

ch
u

 je
 ř

íz
en

á,
 n

eh
ro

zí
 p

ro
to

 v
zn

ik
 

p
lís

n
í k

on
d

en
za

cí
 v

lh
ko

st
i



13

iz
o

l
a

c
e

: 
v

 d
ob

ře
 n

av
rž

en
ém

 p
as

iv
n

ím
 d

om
ě 

se
 b

u
d

et
e 

cí
ti

t 
d

ob
ře

, a
ť

 je
 v

en
ku

 h
or

ko
  

n
eb

o 
m

rá
z 



14

o
k

n
a

:
k

va
lit

n
í 

rá
m

 s
 n

íz
ký

m
 s

o
u

či
n

it
el

em
 p

ro
st

u
p

u
 t

ep
la

 a
 iz

o
la

čn
ím

 z
as

kl
en

ím
 b

rá
n

í 
ú

n
ik

ů
m

 t
ep

la
 a

 z
ár

ov
eň

 p
rů

n
ik

u
 h

lu
ku

  



15

v
ě

t
r

á
n

í S
 r

e
k

u
P

e
r

a
c

í:
Ř

íz
en

é 
vě

tr
án

í s
e 

zp
ět

n
ým

 z
ís

ká
vá

n
ím

 t
ep

la
 z

aj
is

tí
 n

eu
st

ál
e 

če
rs

tv
ý 

vz
d

u
ch

  
b

ez
 p

rů
va

h
u

 a
 k

on
ti

n
u

ál
n

í o
d

vo
d

 v
lh

ko
st

i  



16

n
á

k
l

a
d

y:
 

P
as

iv
n

í  d
ů

m
 p

ře
d

st
av

u
je

 n
ej

en
 e

n
er

g
et

ic
ky

, a
le

 i 
fi

n
an

čn
ě 

ú
sp

or
n

é 
b

yd
le

n
í 



DOPŘEJTE SI
KVALITATIVNÍ SKOK
HELUZ. Špičkový ve všech disciplínách

HELUZ FAMILY 2in1 
– nejlepší tepelněizolační vlastnosti na trhu.

Komplexní cihelný systém HELUZ řeší celou hrubou stavbu. 
A nebudete muset zateplovat. Už nikdy.

Závodím a stavím s HELUZEM

www.heluz.cz

http://www.heluz.cz/
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Patrový rodinný dům klasického tvaru a nadčasového vzhledu nePodléhá 
architektonickým trendům. Je řešen Jednoduše a Prakticky, Přitom 
s komfortem vnitřního usPořádání. umístění v návaznosti na starou 
zástavbu na konci obce PoskytuJe Pěkný výhled a klid.

Dům Jako klasika
PřiPravila (RED) ■ Foto matěj DEREck haRD

m
4 

kateřina

počet osob

maj itelka

Motivace
Pro stavbu pasivního domu jsme se roz-
hodli jednoznačně z důvodu nízkých pro-
vozních nákladů. Přestěhovali jsme se 
z mezonetového bytu 4+1 a dům je provoz-
ně nesrovnatelně lacinější.

Co si pochvalujeme
Stále čerstvý vzduch, aniž bychom museli 
otevírat okna. Samo sebou v létě je otevírá-
me, kdykoliv se nám zlíbí, ale spíše pro po-
cit spojení se zahradou. když je velké hor-



ko, okna necháváme zavřená a o příjemné 
klima se stará vzduchotechnická jednotka 
sama. jsme také rádi, že jsme jako topidla 
volili sálavé topné panely. Pocitově to ne-
jde dost dobře popsat, ale rozhodně jsme 
nešlápli vedle.

nadstandard a vychytávky
Stěny sprchového koutu jsou upravené na 
míru šikmému stropu. a také nemáme komín 
– ušetříme za kominíka. 

Co máme rádi
Líbí se nám, že od sporáku máme přehled 
po celém obývacím pokoji, a baví nás i ce-
lodubové schodiště do patra a dřevěné 
sloupy v přízemí.

inteligence domu
máme jenom elektrické dálkové ovládání 
venkovních žaluzií a vrat.

Co nás před stavbou tížilo
Nejtěžší bylo vybrat realizační firmu, samot-
ný průběh stavby už byla radost.
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technické 
Parametry

typ domu: dřevostavba, pasivní, 
dotace Nová zelená úsporám

Zastavěná plocha: 88 m2

Užitná plocha: 132 m2

Spodní stavba: betonová základová 
deska

Konstrukční systém: prefabrikovaný 
panel, difuzně otevřená konstrukce 
Difutech

tepelná izolace: dřevovláknitá deska

Fasáda: difuzně otevřený omítkový 
systém StO thermWood

Střešní krytina: Bramac, classic 
Protector

okna a vchodové dveře: plastová 
okna Velux s tepelnou izolací v rámu i 
křídle, trojsklo U = 0,6 W/m2k; dveře 
DaFE PLaSt 2c – hliník, trojsklo,  
U = 0,5 W/m2k

podlahy: dlažba Rako, lamino

teplo: elektrické sálavé panely Fenix 
Ecoflex Premier a Solius, fotovoltaické 
panely

Větrání: rekuperační jednotka NILaN 
VP18k Wt s regulací ctS 600

Skladba stěny (směrem zevnitř): 
sádrovláknitá deska s bílou malbou, 
instalační předstěna s tepelnou izolací, 
parobrzdná deska, dřevěná nosná 
konstrukce s tepelnou izolací, dřevěný 
rošt s tepelnou izolací, dřevovláknitá 
deska, strukturní omítka

Celková tloušťka stěny: 436 mm

Součinitel prostupu tepla U stěnou: 
0,1 W/m2k

Roční spotřeba energie na 
vytápění: 20 kWh/m2/rok

Voda – zdroj a likvidace:  
studna / veřejná kanalizace

projekt: atRIUm, s. r. o.,  
www.atrium.cz

Realizace: atRIUm, s. r. o.,  
www.atrium.cz, 2015

Zdroj energie
Na střeše domu jsou instalované fotovol-
taické panely – elektrárna má výkon 3 kW. 
Veškerý provoz domu jede na elektřinu.

Co bychom příště udělali jinak
Na domě bychom nic neměnili, jsme na-
prosto spokojeni.

Co zbývá dodělat
kryté stání na auto propojené se skladem 
a zastřešené venkovní sezení. ■

http://www.atrium.cz/
http://www.atrium.cz/


Více informací o sendvièovém systému KMB SENDWIX 
najdete na www.sendwix.cz. 

PROÈ VYBRAT SENDWIX?
TRADIÈNÍ A PROVÌØENÝ MATERIÁL – Kvalitní zdivo 
používané více jak 100 let i pro venkovní pohledové 
a nosné konstrukce (plotové zídky, antoníèky pro 
elektøinu a plyn, fasády, komíny, atd.).

SNADNÁ KONTROLA KVALITY – Jednoduchost 
konstrukce obvodových i vnitøních nosných stìn 
díky pøesným tvarùm cihel a pøesnému zdìní 
na lepidlo umožòuje v prùbìhu stavby snadnou 
kontrolu správnosti a kvality provedení i pro 
investora. Zdivo plní funkci hlavnì statickou 
a konstrukèní (zedník nezdí „izolaci“), nikoliv 
tepelnì-izolaèní (tuto funkci plní zateplení, které 
lze také lehce kontrolovat).

PEVNOST ZDIVA – Vysoká pevnost prvkù 
SENDWIX 15 až 40 MPa zajišťuje kvalitu 
nosné èásti stavby a umožòuje výstavbu 
i sedmipodlažních objektù z nosných stìn
v tloušťkách 175, 200, 240 a 290 mm.

AKUSTIKA – Výborný akustický útlum nosných 
stìn (pøi tl. 240 mm je Rw = 56 dB) i pøíèek (pøi 
tl. 115 mm je Rw = 44 dB), pøispívá k pohodì 
bydlení v místnostech mezi dvìma byty, ale i uvnitø 
jednoho bytu nebo domku.

AKUMULACE – Vysoká tepelná jímavost materiálu 
pøináší uživateli stavby stabilní vnitøní teplotu 
prostøedí v zimním i letním období a pøispívá tak 
k úsporám nákladù na vytápìní nebo chlazení 
interiéru.

VÌTŠÍ PODLAHOVÁ PLOCHA – Pevnost cihel 
nabízí velmi štíhlé nosné stìny již od tloušťky 
175 mm a tím se zvìtšuje pøi stejném obestavìném 
prostoru (proti souèasným stavbám z jednovrstvého 
zdiva) užitná podlahová plocha (u pøízemního 
domku o cca až 5 m2).

POŽÁRNÍ ODOLNOST – Zdivo splòuje požadavky 
norem na protipožární odolnost.

JEDNODUCHÁ REALIZACE – Pøesné rozmìry 
jednotlivých cihelných blokù umožòují velmi 
pøesné zdìní na lepidlo, a také rovný povrch stìn, 
který je vhodný pro aplikaci tenkovrstvých omítek 
a pøímé lepení obkladù a zateplení.

MRAZUVZDORNOST – Vápenopískové 
zdivo je již dlouhá léta realizováno pøevážnì 
v exteriéru (ploty, lícové zdivo) hlavnì díky své 
mrazuvzdornosti a dnes se stejnì kvalitní prvky 
používají i pro vyzdívky obvodových i vnitøních 
stìn staveb.

SERVIS – Firma KM Beta a.s. zajišťuje komplexní 
servis od podpory projektu, bezplatného výpoètu 
materiálové potøeby a cenových nákladù, 
poradenství, až po dopravu samotného materiálu 
na stavbu. 

ENERGETICKÁ ÚSPORA – Díky vysoké variabilitì 
možností zateplení objektu si každý investor mùže 
sám vybrat, jak velké náklady na vytápìní bude 
muset v budoucnu øešit. Tento systém je velmi 
vhodný pro nízkoenergetické a pasivní domy, 
kdy lze dosáhnou vysokých tepelnì-izolaèních 
parametrù (napø. U = 0,11 W/m2K, 
tj. R = 9,1 m2K/W).

P
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KompaKtní, úhledný dům má dvě tváře – do ulice působí 
venKovsKy a na druhé straně se otevírá do moderní 
zahrady. majitelé si jej postavili svépomocí v poměrně 
pozdním věKu a prý by to udělali znovu.

Dům na Kopci
PřiPravila (RED) ■ Foto CEntRum pasivníCh Domů

cCo máme na domě rádi
všechno, hlavně čerstvý vzduch.

Nadstandard a vychytávky 
Zaoblené rohy ve společenském pro-
storu, které umožňují rozšířený výhled 
na zahradu. stínění zajišťuje přesah 
střechy, větráme nepřetržitě.

Inteligence domu
Chytrý dům nemáme, sami jsme chyt-
ří. Řízené je pouze zabezpečení domu 
a vrata.

Co vše jede na elektřinu
vše včetně vířivky, čerpadla vodopádů, 
filtrů a infra sauny. topení využíváme 
minimálně, jelikož aktivní rekuperační 
jednotka pomáhá předehřívat přívodní 
vzduch do obytných místností. vzhle-
dem k nízké spotřebě o fotovoltaice 
neuvažujeme. pro představu – reku-
perace, ohřev vody, topení a chlazení 
nás stojí 3 765 korun ročně, vířivka 
a čerpadla k jezírku 8 000 korun ročně 
a vaření a ostatní elektrické spotřebi-
če 3 344 korun ročně.

Využití dešťové vody
všechnu dešťovou vodu zachytáváme 
do jímky a využíváme na splachování 
a mytí i na zalévání zahrady.
 
Co bychom příště změnili
vůbec nic.  ■

2 osoby + 
víkendově 4 

josef a marie

počet osob

maj Itelé
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technicKé parametry

typ domu: zděný, pasivní, dotace nová zelená úsporám

Zastavěná plocha: 189 m2

Užitná plocha: 156 m2

Spodní stavba: základová deska železobetonová  
250 mm, bez podsklepení, pod deskou Xps  250 mm, 
u = 0,154 W/m2K

Konstrukční systém: svislé konstrukce zděné 
z pórobetonových tvarovek Ytong 200 mm (obvodové) 
a 250 mm (vnitřní), vodorovná konstrukce – strop 
monolitický železobetonový 200 mm

tepelná izolace: obvodové stěny – šedý Eps 300 mm, 
strop – šedý Eps 600 mm

Fasáda: omítka silikátová škrábaná struktura K 1,5, sokl 
– mozaiková omítka

Střecha: pálená střešní krytina tondach Bobrovka,  
2 x osB 18 mm, šedý Eps 600 mm, parozábrana 4 mm, 
montovaný strop 200 mm, sádrová omítka 5 mm, celkem 
845 mm, u = 0,05 W/m2K

okna a vchodové dveře: čelní stěna – plastová okna 
i vchodové dveře, do zahrady okna hliníková, izolační 
trojsklo, u = 0,8 W/m2K / dveře pasivní ud = 0,8 W/m2K 

podlahy: keramická dlažba (na chodbě,  
v hygienických místnostech), vinil (v obytných 
místnostech), keramická dlažba (v garáži)

teplo a větrání: tuv – tepelné čerpadlo vzduch-voda 
a rekuperační jednotka, 180 l zásobník,  
vZt – rekuperační jednotka s aktivní rekuperací nilan  
vp 18 Compact, vYt – elektrické podlahové + rohože 

Skladba stěny (směrem zevnitř): sádrová omítka  
(5 mm), zdivo z tvárnic Ytong p2 – 500 (200 × 249 
× 599 mm) na tenkovrstvé lepidlo / 200 mm, tepelná 
izolace – styrotherm plus 70 / 300 mm – lepen pomocí 
nízko-expanzní pu pěny, Baumit sklotextilní síťovina, 
Baumit lepící stěrka, Baumit univerzální základ – 
penetrační nátěr, systémová omítka Baumit silikátová

Celková tloušťka stěny: 517 mm

Součinitel prostupu tepla U stěnou: 0,093 W/m2K

Roční spotřeba energie: 6 656 kWh / 15 109 Kč

Voda – zdroj a likvidace: veřejný vodovod i kanalizace

Studie / projekt: ing. petr mareček / ing. michael 
Jaďuď, Komparo realizace staveb s.r.o., www.komparo.cz, 
zodpovědný projektant ing. petr mareček

Realizace: svépomocí a subdodavatelsky  

http://www.komparo.cz/
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a dv e r t o r i a l

Když se spojí důmyslnost přírody 

s lidskou vynalézavostí, tak vznikne 

něco, co je všem prospěšné a v tomto 

případě i dostupné.

brány inteligentní parobrzda pro clima  
Intello. V zimě izoluje proti vlhkosti, v létě je 
molekulární struktura propustnější a umož-
ňuje spolehlivé vysychání. Nižší transport 
vlhkosti je v zimě – vysoké vysychání v létě; 
vlhkost je neustále odsávána z izolace a plí-
seň tak nemá žádnou možnost vývoje. Struč-
ně shrnuto: inteligence parobrzdy je daná 
mimořádně výkonně dimenzovanou difuzní 
přizpůsobivostí. 

Zázrak za chvilku
Zateplení střechy foukanou celulózovou izo-
lací Climatizer Plus trvá tři až čtyři hodiny. 
Není třeba provádět složité stavební úpravy. 
To, že už máte zateplenou střechu, si pak 
Vaše paní všimne nejspíše podle výrazně niž-
ších složenek za energie. 

Chytrá práCe izolaCe 
s  t e p l e m  a  v l h k o s t í

info www.vseproizolace.cz 

Touto důmyslností vyniká buničitá struk-
tura celulózy, která po stromech – svých 

předcích zdědila řadu unikátních schopností 
tvořících vlastnosti foukané celulózové izo-
lace Climatizer Plus. Vyrábí se ze sběrného 
novinového papíru a jako jediná izolace je 
ekologicky aktivní – místo placení za likvidaci 
jí mohou vaši pravnuci použít jako hnojivo do 
záhonů nebo uložit na kompost. 
Lidskou vynalézavostí jistě oslní parobrzdná 
fólie pro clima Intello. Umí rozlišovat roční 
období a s Climatizerem Plus tvoří unikátní 
symbiózu tepelně izolačních vlastností. 
Každá konstrukce stěny nebo střechy potře-
buje správnou skladbu navzájem spolupracu-
jících materiálů, které dokážou udržet teplo 
a nedržet vlhkost. 
Obojí je součástí komplexního zateplení sys-
tému Compri tuzemské firmy Ciur. 

Z obou stran 
Climatizer Plus má dvakrát vyšší měrnou 
tepelnou kapacitu než jiné běžně používa-
né izolanty. Znamená to, že vydrží nahřívání 
sluníčkem celý letní den, energii akumuluje 
a nepropustí teplo dovnitř. V zimě je zas udr-
ží doma. Zateplení půdního prostoru, resp. 
stropu obytného prostoru či podlahy půdy, 
tak může znamenat až 35 % úspory nákladů 
na vytápění.
Výlučná je schopnost celulózové izolace 
pracovat s vlhkostí. Když je jí v interiéru pří-
liš, dokáže stav regulovat tím, že část vlh-
kosti pojme do své struktury. Když se situ-
ace obrátí, vypouští Climatizer Plus vlhkost 
zpět do ovzduší. Udržuje tak nejenom stálé 
a příjemné, ale především zdraví prospěšné 
mikroklima. 
Jako piják absorbuje vlhkost, která se dosta-
ne do konstrukce. Místo zůstane suché a vlh-
kost prakticky zanikne roztažením do velké 
plochy. Po změně klimatických podmínek se 
ztratí způsobem popsaným výše.

Portýr formou fólie
Jako dveře funguje na základě prin-

cipu klimaticky řízené mem-

http://www.vseproizolace.cz/
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Koncepce rodinného domu s permaKulturní zahradou 
pro japonsko-český manželský pár je vedena snahou 
o jednoduché, funkční a kultivované řešení, které respektuje 
osobnosti majitelů, nenásilně spojuje kulturní aspekty obou 
národů a zohledňuje polohu ve svažité krajině na okraji 
zástavby v bezprostřední blízkosti lesů jizerských hor. 

Dům dvou kultur

PřiPravila (red) ■ Foto ATreA

mMotivace 
Osm let jsme obývali byt v secesní 
městské vile. Pak přišel impulz a za-
čali jsme přemýšlet o bydlení s vyšším 
komfortem, blíže přírodě a s úspor-
ným provozem, protože v nezatep-
leném, sto let starém domě jsme 
pociťovali nevýhody chabé izolace 
– chladné stěny a vysoké náklady 
na vytápění. druhým impulzem byla 
možnost spolupracovat jak na tvorbě 
projektu, tak na realizaci domu s do-
poručenými lidmi a využít ve značné 
míře přírodní obnovitelné a recyklo-
vatelné materiály – dřevo, celulózu, 
desky na bázi dřeva, hliněné panely 
i omítky a jiné.

Co máme rádi 
Světlo, které zajišťují velká, početná 
okna, propojení se zahradou a návaz-
nost na okolní přírodu. dále vzduš-
nost, otevřenost interiéru a použité 
přírodní materiály – dřevěná dubová 
podlaha, přiznané konstrukční prvky, 
hliněná omítka). Oceňujeme vícemé-
ně konstantní teplotu v domě a samo-
zřejmě japonskou místnost. rovněž 
jsme moc rádi za sprchový kout bez 
vaničky v úrovni s okolní podlahou.
Slovy těžko popsatelné je „mizení hra-
nic“ mezi vnitřkem domu, zahradou 
a blízkým lesem.

Nadstandard a vychytávky
V přízemí domu je autentická „japon-
ská“ místnost v tradičním stylu, avšak 
„vyrobená“ převážně z českých mate-
riálů českými řemeslníky. Obě podla-
ží propojuje galerie doplněná o svět-
lovod. Oproti standardním českým 
domům je interiér hodně propojený: 
galerie – kuchyně – jídelna – čtecí 
koutek – japonská místnost s chod-
bou, přičemž schodiště do patra 
s centrální krbovou stěnou je možno 
obejít dokola. Vychytávkami jsou růz-
né výklenky využitelné ze dvou stran 
a poskytující večer nepřímé osvětle-
ní. V pracovně jsme hodně promýš-
leli systém vedení kabelů, které jsme 
nechtěli nechat na zemi lapat prach, 
a originální je i knihovna se čtecím 
pultíkem a zabudovaným osvětlením. 

Zábavou bylo i vymýšlení parapeto-
vého sezení ve čtecím koutku. Češi 
by tento prostor asi nazvali obývák, 
ale je bez klasické sedací soupravy. 
Poskytuje nám jednak úložný prostor 
na objemnou knižní edici o japon-
ském umění, jednak díky variabilním 
opěrkám umožňuje pohodlné sezení 
i poležení. Baví nás skříňka v kou-
pelně s praktickým bočním přístu-
pem od umyvadla a jsme spokojeni 
s bezfalcovými dveřmi – chtěli jsme 
jednoduchý a snadno udržovatelný 
interiér.

Interiérové zajímavosti 
dřevěný vestavěný nábytek v minima-
listickém stylu je vkusně kombinovaný 
s několika kusy japonského starožit-
ného nábytku. Převážně masivní du-
bová podlaha je v japonské místnos-
ti kombinovaná s rohožemi „tatami“ 
a papírovými posuvnými stěnami „šo-
dži“, praktický je nízký stolek s prosto-
rem pro nohy zapuštěným v podlaze, 
tj. už ve fázi lití základové desky bylo 
s tímto prostorem počítáno. Příjemné 
klima a atmosféru dotváří hliněné pa-
nely s hliněnou omítkou spolu s bar-
vami dřeva a bílé.

Inteligence domu
Chytrý dům nemáme, abychom moh-
li zůstat chytřejší my. dálkově přes 
webové rozhraní lze ovládat vytápění 
a větrání objektu.

4 
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Zdroj energie
Pro provoz domu jsou přednostně 
využívány obnovitelné zdroje energie 
– krb na dřevo a tepelné čerpadlo. 
dům je připraven na budoucí insta-
laci fotovoltaických panelů, případně 
nabíjecí stanice pro elektromobil. Na 
elektřinu jede vše včetně přetlakové 
kanalizace.

Využití dešťové vody 
dešťová voda je jímána v retenční ná-
drži a slouží pro zálivku zahrady. Pře-
bytky dešťové vody jsou z retenční 
nádrže vedeny přepadem do přírodní-
ho zahradního jezírka. Službu odvede 
i plochá vegetační střecha.

Co nás při stavbě bavilo 
i tížilo
Bavilo nás sledovat, jak se dům z pro-
jektu postupně stává skutečností. Za 
tíživou bychom označili velmi nároč-
nou koordinaci výstavby.

Co bychom příště změnili
Kdybychom stavěli znovu, tvar, kon-
strukce i dispozice domu by zůstaly 
stejné. Udělali bychom jen bytelnější 
podlahu v patře, o deset centimetrů 
hlubší zádveří a o trochu větší průměr 
potrubí na odpadní vodu. Změnili by-

chom polohu výdechu topení, který se 
nachází pod dřezem v kuchyňské lince.

Co plánujeme dodělat 
V budoucnu zahradu doplní dřevěný 
čajový altán inspirovaný tradiční ja-
ponskou architekturou.  ■



technické parametry

typ domu: dřevostavba, pasivní, dotace Nová zelená 
úsporám 

Zastavěná plocha: 145 m2 (pouze dům), 246 m2(včetně 
terasy a garážového stání)

Užitná plocha: 178 m2

Spodní stavba: základová deska – částečné 
podsklepení mimo tepelnou obálku

Konstrukční systém: dřevěný skelet – stavební systém 
domy Atrea

tepelná izolace: foukaná celulóza Vatizol

Fasáda: difuzně otevřená tenkovrstvá omítka 
Termo+diffu v kombinaci s dřevěným obkladem – 
sibiřský modřín

Střešní krytina: falcovaný hliníkový plech

okna: dřevěná, Slavona Solid Comfort SC92;  
U = 0,7 W/m2K

podlaha: masivní dřevěná dubová

teplo a větrání: větrání s rekuperací tepla a vytápění – 
dvou zónová cirkulační jednotka ATreA dUPLeX rK4 
+ teplovodní otopné žebříky, zdroj tepla pro vytápění 
a přípravu TUV – tepelné čerpadlo vzduch-voda ATreA 
TCV 4.8 a krbová vložka HOXTer s teplovodním 
výměníkem, akumulace tepla a příprava TUV – 
integrovaný zásobník tepla ATreA IZT-U-T 650 l s dvěma 
záložními elektrickými patronami, příprava na instalaci 
FVe, případně nabíjecí stanice pro elektromobil

Skladba stěny (směrem zevnitř): difuzně otevřená 
skladba obvodových konstrukcí, sádrovláknité desky  
12,5 mm nebo hliněné panely s hliněnou omítkou, 
instalační dutina 35 mm, OSB desky P+d 15 mm, 
dřevěná skeletová konstrukce, tepelná izolace – foukaná 
celulóza 320 mm, dřevovláknité desky P+d 60 mm, 
difuzně otevřená tenkovrstvá omítka nebo provětrávaná 
mezera 40 mm + dřevěný obklad – sibiřský modřín 19 mm

Celková tloušťka stěny: 450 mm

Součinitel prostupu tepla U stěnou: 0,12 W/m2K 

Roční spotřeba energie: 12,5 MWh

Voda – zdroj / likvidace: veřejný vodovod + studna, 
možnost přepínání zdrojů / gravitační svod do jímky 
s přečerpáním do veřejné kanalizace

Studie a projekt: Ing. Tomáš Krupa, Ing. david Chudoba, 
Symbiosa – ateliér architektů, www.a-symbiosa.cz

Realizace firma: daniel Petříček (v licenci dOMY 
ATreA), www.domyatrea.cz, 2016
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http://www.a-symbiosa.cz/
http://www.domyatrea.cz/
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■ Co stálo za vznikem platformy Novahome?
V roce 2010 jsme se s kolegy se znalostí architektury  

a realizace dřevostaveb rozhodli založit společnost 3AE. Naším  
cílem bylo od počátku navrhovat a realizovat domy především v pasiv-
ním standardu z konstrukčního systému Novatop. 

Hned na začátku jsme narazili na několik zásadních problémů. Těmi 
nejzásadnějšími bylo, že naši klienti si nedokázali představit, jaká je 
cena domů realizovaných z masivních dřevěných panelů, natož kolik 
může stát dům v pasivním standardu. 

Museli jsme se vypořádat s mnoha problémy pramenícími ze sku-
tečnosti, že filozofie pasivního domu byla v této době poměrně nová. 
Znalosti pracovních postupů i technologií nebyly běžně dostupné. Pro-
jektantů a specialistů s konkrétní představou o pasivních domech bylo 
jako šafránu. 

Naši zákazníci v té době dost často ani netušili, co filozofie pasiv-
ního domu znamená, a zajímala je jen cena a výše úspor. Zpracovávali 
jsme tak spoustu nabídek, jejichž vyhotovení zabralo spoustu času.

Nakonec v roce 2012 začala vznikat myšlenka vytvořit platformu, 
která bude sdružovat odborníky z řad projektantů, architektů a realizač-
ních firem. Tak vznikla platforma architekty navržených typových domů 
Novahome z konstrukčního systému Novatop, které lze realizovat v pa-
sivním standardu.

■ Co dnes Novahome 
reprezentuje?

Za celou platformou od počátku stojí 
společnost 3AE, která zajišťuje kvalitu 
jednotlivých domů, zajišťuje projekční, 
obchodní a realizační stránku projek-
tu. Architekti vystupují pod vlastním 
jménem a prezentují svoji vlastní práci. 
Naši zákazníci tak u nás najdou domy 
s kvalitní architekturou, u kterých mohou 
lehce dohledat kompletní cenu domu až 
v pasivním standardu. 

■ Lze prezentovat typový dům jako pasivní?
Narážíte na předsudky, které stále ještě přetrvávají i mezi 

odborníky. Chtěli jsme být jedni z prvních, kdo tuto myšlenku vy-
vrátí, a daří se nám to. Odpověď je tedy o to snadnější. Ano, i dům na-
vržený jako typový může být pasivní. Samozřejmě jsme více limitováni 
pozemkem, jeho orientací i dalšími návaznostmi.

■ Nejen mezi laickou veřejností, ale i mezi odborníky 
můžeme narazit na předsudky o pasivních domech.  
Jaké jsou ty nejčastější?

Mylné domněnky úspěšně vyvrací především Centrum pasivního 
domu, jeho členům se, myslím, podařilo mnoho předsudků úspěšně 
vymýtit. Jedním z nejsilnějších bylo přesvědčení, že si v pasivním 
domě nelze otevřít okna. Naši zákazníci dnes vyhledávají pasivní 
domy, protože hledají zdravé bydlení. Úspory v podobě nižšího účtu 
za energie jsou v přesvědčení pasivní dům si postavit až druhořadé. 
Klienti většinou již navštívili některý z realizovaných pasivních domů, 
třeba v rámci Dne pasivních domů, a zjistili, že si mohou okna ote-
vírat podle libosti. 

■ V pasivním domě tedy můžete otevírat okna?
… (smích) Ano, samozřejmě. Pro 

naše klienty je ale čím dál zásadnější 
zdravé klima v domě a záruka kvality 
realizovaného díla. Tyto záruky ply-
nou z nutnosti respektovat jasná pra-
vidla při navrhování a projekci domu 
i nutné testy, které je třeba zajistit při 
realizaci domu.

■ Co byste doporučil zájemcům 
o pasivní dům?

Především, pokud vás zajímá cena 
pasivního domu, podívejte se na naše 
stránky. Pokud vás žádný z našich domů 

Rozhovor, který se právě chystáte číst, vypovídá o historii jedné 

ze společností, které se dnes zabývají navrhováním a realizacemi 

dřevostaveb převážně v pasivním standardu. Článek vypráví 

i o komplikacích, kterým byla společnost vystavena a které stály 

za vznikem platformy sdružující několik architektů, realizační 

firmy a další odborníky pod jednu střechu. Touto platformou  

je Novahome, spravovaná společností 3AE s.r.o.

NovAhomE  
ideální propojení navrhování a realizace 

pasivních domů
odpovídá ing. václav Pinďák, jednatel Novahome s.r.o.

architekt Jakub loučka

architekt Marek Pavlas
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info www.novahome.cz/www.3ae.cz

email: team@novahome.cz/team@3ae.cz

telefon: +420 774 221 682

nezaujme, ale zaujme vás práce některého architekta z Novahome, lze 
se s ním dohodnout na individuálním řešení. Protože Novahome sdru-
žuje architekty, kteří jsou zvyklí spolupracovat na svém projektu s dal-
šími specialisty, budete mít o projektu od počátku všechny důležité 
informace od vzhledu až po cenu domu.

Pokud je cílem postavit si pasivní dům jinou technologií, pak dopo-
ručuji vybírat z firem, které již spolupracují s Centrem pasivního domu.. 
Pro vznik pasivního domu je nutná úzká spolupráce mezi investorem, 
architektem domu, přípravou stavby i lidmi, kteří dům realizují. Kaž-
dý v tomto realizačním týmu musí rozumět práci všech ostatních. Je 
proto potřeba, aby každý člen tohoto týmu své zkušenosti sdílel. Jen 
tak může vzniknout dům schopný splnit náročná kritéria, která jsou na 
pasivní domy kladena. Z toho vyplývá, že pokud bude mít architekt 
zkušenosti s realizací pasivních domů, navíc bude úzce spolupracovat 
s projektanty a realizační firmou, bude výsledkem kvalitní stavba, kterou 
může investor akceptovat.

■ Proč doporučujete postavit si pasivní dům?
Pokud je cílem investora stavba s trvalou hodnotou, kvalitním pro-

vedením a zdravým klimatem, jedním z řešení může být pasivní dům.  
My takovéto domy navrhujeme, projektujeme a stavíme.

w w w.3ae.cz

NOVAHOME

odpovídá ing. václav Pinďák, jednatel Novahome s.r.o.

historie společnosti 3AE/NovAhomE

Společnost 3AE s.r.o. byla založena Ing. arch Lukášem Pejsarem 

a Jaroslavem Peroutkou v roce 2010. Od svého vzniku se firma 

soustředila na navrhování a realizaci především pasivních domů 

z konstrukčního systému Novatop. 

V roce 2012 společnost 3AE iniciuje vznik platformy značkových 

typových domů Novahome navržených architekty v nízkoenergetickém 

až pasivním standardu. Na projekční přípravě těchto domů se team 3AE 

úzce podílí a do značné míry tyto domy i realizuje.

ing. arch. Jakub loučka

Mám to štěstí působit v Novahome 
jako architekt již od samého zrodu této 
platformy. Realizací typových domů si 
velice cením, jelikož při každé je možné 
dále rozvíjet nejen domy samotné, ale také 
vlastní zkušenosti. Tým drží pohromadě 
vzájemná důvěra a respekt k roli každého 
z nás. Pro mě samotného jsou velikým 
přínosem také lidé, kteří se na Novahome 
obrací s přáním typového domu, ale cestou 
dojdeme k domu zcela individuálnímu, 
případně dalším zajímavým zakázkám.

ing. arch. lukáš Pejsar

Platforma Novahome pro mne znamená 
skvělou příležitost spolupracovat s 
odborníky na problematiku pasivních 
domů. Tým lidí, který vykrystalizoval 
okolo této platformy, je velice 
profesionální a zároveň velmi přátelský, 
což umožňuje efektivní spolupráci 
a perfektní doladění všech domů 
Novahome. Jsem rád, že mohu být 
součástí tohoto týmu, sdílet zkušenosti 
a tím se profesně posouvat dál.

ing. arch. Marek Pavlas

Působení v Novahome mi umožňuje větší 
zaměření práce na dřevostavby, zejména 
na dřevostavby v pasivním standardu. 
To je směr, který mě prostě moc baví. 
S týmem Novahome se mi pracuje velice 
dobře. Kromě vysoké profesionality všech 
členů si cením také přátelských vztahů 
s tvůrci celé myšlenky. Na projektu 
vnímám jako zásadní úzkou vazbu na 
společnost 3AE s.r.o. Díky tomu se mohu 
spolehnout na kvalitní realizaci domů. 
Vím, že jim můj projekt mohu svěřit.  

architekt Jakub loučka architekt lukáš Pejsar

http://www.novahome.cz/www.3ae.cz
http://3ae.cz/
mailto:team@novahome.cz
mailto:team@3ae.cz
+420�774�221�682
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Dům je zasazen na vyvýšeném místě v okrajové části 
obce, s výhleDem Do kopců a okolního lesa, přitom 
se nachází Dvě minuty chůze oD náměstí. jeDná se 
o příjemné místo k životu, kDe je občas slyšet řehot koní 
z místní oplocené pastviny, což oceňují hlavně Dcerky.
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Dům nakoso

PřiPravila (RED) ■ Foto CEntRum pasivního Domu

mMotivace, inspirace
architekturu domu určilo a vyrýsovalo 
pohybující se slunce a stín, který vrhá 
sousední střecha, a budoucí scho-
diště na jižní fasádu. Zkosená okna 
nevznikla jen pro efekt; jejich konečný 
vzhled vyšel z optimalizace slunečních 
zisků v zimním období a zastínění slu-
nečních paprsků v letním období. tvar 
oken byl doslova vyrýsován sluncem 
a stínem, to vše na základě funkce.  

Charakter domu
na domě je využita tzv. centrální dis-
pozice, dům je v přízemí navržen bez 
chodeb. právě o tento prostor může 
být větší obývací pokoj s jídelnou 
a kuchyní, to vše při stejném objemu 
(ceně) stavby.

Oblíbené místo 
Když je venku nasněženo, sedáváme 
rádi za stolem vedle okna a kochá-
me se výhledem na omrzlou krajinu. 
Dcerka si přitom kreslí po okně, jen 
v tričku, jako by se nechumelilo. ten-
to měnící se obraz krajiny, jednou za-
sněžený, jindy upršený, mlhavý nebo 
plný slunce, nás snad nikdy neomrzí. 
Je nám tak příjemně, jako bychom žili 
v přírodě. venku se mohou čerti že-
nit, ale my uvnitř ani naše peněženka 
to nepocítí.

Co máme na domě nejraději
pocit, že nebudeme mít problém v bu-
doucnosti dům „uživit“.

Investice
Zastáváme názor, že je dobré, když 
se na celkovém návrhu podílí kromě 
architekta i další specialisté. připravit 
projekt komplexně považuji zpětně za 
dobrou investici, která se mi v průbě-
hu stavby zaplatila.

Co nás bavilo
vidět, jak to „zděné dítko“ roste. pře-
ce jen jsme byli s domem emocionál-
ně spojeni už od úvodní skici, takže 
v momentě, kdy se vize z papíru pře-
tavuje do reality, jde o zážitek. 

Co nás tížilo
občasné neférové jednání jednotli-
vých řemeslníků nebo přímo majitele 
jedné z realizačních firem. není úplně 
běžné potkávat solidní lidi, kteří drží 
slovo. takže občasné nedodržování 
dohody by se dalo nazvat tím, co nás 
při stavbě nebavilo.

Nastandard a vychytávky
Je toho více, od atypického tvaru domu, 
přes zakládání stavby na tak zvaném 
pěnoskle nebo sprchový kout, který je 
oddělený od kuchyně průsvitným sklem. 

Inteligence domu
nejsme příznivci super složitých ře-
šení. máme raději jednoduchost 
a přehlednost. Jediné, do čeho jsme 
investovali, je malá meteostanice za 
tři tisíce korun, která nám z důvodu 
historického exaktního měření může 
dopomáhat sledovat rozdíl mezi teorií 
a praxí. 

Zdroj energie
malé tepelné čerpadlo ve stejné ce-
nové relaci jako plynový kotel.

Roční spotřeba energie, 
případně zisky
Budeme teprve vyúčtovávat. Dá se 
předpokládat, že za vytápění to bude 
asi tak šest tisíc korun.

Využití dešťové vody
prozatím máme zřízenou přípravu 
a vnitřní rozvody pro splachování a za-
lévání. v budoucnu chceme osadit re-
tenční nádrž.

Co chceme dodělat 
Fotovoltaiku.

Co bychom příště změnili
snad jen jednotlivé řemeslníky, jinak 
nic. ■

5 

MartIN  
a LuCIe

počet osob

Maj IteLé
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technické parametry

typ domu: zděný, pasivní, nová zelená úsporám

Zastavěná plocha: 118 m2

Užitná plocha: 140 m2

Spodní stavba: základová ŽB deska na pěnoskle

Konstrukční systém: vápenopískové zdivo

tepelná izolace: šedý polystyren, foukaná celulóza

Fasáda: silikonová omítka

Střešní krytina: Dekplan fólie

okna: dřevěná alphawin, u = 0,68 W/m2K

podlahy: dubová podlaha princparket

teplo a větrání: malé tepelné čerpadlo plošné: země-
voda, podlahové vytápění, řízené kaskádové větrání 
s rekuperací  

Skladba stěny (směrem zevnitř): sádrová omítka, vpC 
tvárnice, šedý polystyren, 2× stěrka, Weber silikonová omítka

Celková tloušťka stěny: 480 mm

Součinitel prostupu tepla U stěnou: 0,1 W/m2K

Voda – zdroj a likvidace: veřejný vodovod i kanalizace

projekt a studie: ing. arch. martin Krč, vize ateliér, s.r.o., 
www.vizeatelier.eu

Realizace: svépomocí a subdodavatelsky, 2016

http://www.vizeatelier.eu/


■  splnit podmínky Nová Zelená 
Úsporám a využít dotaci

■  nezvyšovat investiční náklady

■  nízké provozní náklady PD

Cíle 
investorů 
při stavbě 
pasivního 
domu:

TePelNÁ 
ČerpaDLa 
v pasivníCh 
DoMeCh

tepeLné ČerpaDLo  
v  pa s i v n í m  d o m ě

info aConD a.s.

www.acond.cz, info@acond.cz, tel 606 511 511

■ Sníží investiční náklady (vážně!)
 Naše malé tepelné čerpadlo vyvinuté speciálně pro pasivní domy vám opravdu 

sníží vstupní investici na technologii nutnou pro získání dotace Nová zelená 
úsporám.

■ Sníží platby za energie
 Přestože v pasivním domě platíte za energie málo, pořád tvoří topení a teplá voda 

dvě třetiny plateb za energie, pouze třetina jde na ostatní spotřebu.

■ Snáze dostanete dotaci
 Tepelné čerpadlo odebírá energii z vnějšího prostředí a přímo výrazně snižuje 

spotřebu primární energie. Cesta k dotaci s tepelným čerpadlem je snadnější 
a levnější.

■ Sníží platby za elektřinu  
 Samotné nás velmi překvapilo, že s tepelným čerpadlem zaplatíte za elektřinu 

odebranou ze sítě méně, než když si pořídíte fotovoltaickou elektrárnu na střechu.vyžádejte si zdarma 

podrobný rozbor 

i s výpočty! zdarma 

vám je zašleme.

http://www.acond.cz/
mailto:info@acond.cz


Jsme profesionální, inspirativní tým, 
který je otevřený Vašim přáním a naslouchá Vám. 
Jsme Vašimi průvodci od první skici až po realizaci.

„Naplňuje nás stavět z krásného materiálu a současně přitom nevyčerpávat 
cenné a omezené přírodní zdroje.“

Stanislav Biskup, specialista na dřevostavby

www.drevostavbybiskup.cz www.archcon.cz

Dřevostavba
je život

http://www.drevostavbybiskup.cz/
http://www.archcon.cz/


„Zvolte i Vy systém DEKPANEL pro stavbu Vašeho 
pasivního domu a využijte tak naplno všechny jeho 
přednosti!“

Jiří Skřipský, produkt manažer 

www.dekpanel.cz www.dek.cz

„Při první návštěvě v původním domě majitelů jsme 
seděli u masivního dřevěného stolu z cedru 
obklopeného barevnými tonetkami. 
V tu chvíli mi bylo jasné, že „MÉNĚ JE NĚKDY VÍCE“  
a ostatní prvky budou muset ustoupit do pozadí.
Proto i interiér je co nejjednodušší, minimalistický. “

Irena Truhlářová, architektka dřevostaveb

http://www.dekpanel.cz/
http://www.dek.cz/
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Když se projeKtant andrew rozhodl 
postavit si vlastní bydlení, byl už 
něKoliK let fascinován Konceptem 
evropsKých pasivních domů. 
nejenom, že se následně stal 
mužem, Který postavil první pasivní 
dům v usa, ale při stavbě nepoužil 
izolační materiál pocházející 
z petrochemicKého průmyslu. 

Dům z titulKy
PřiPravila (RED) ■ Foto AnDREw MichlER mMotivace

Z Japonska jsem ve vrátil pod silným vlivem ma-
lých, harmonických domů. Vždycky jsem inklinoval 
ke klasickým stavebním technologiím a přírodním 
materiálům, a spolu s potřebou nezávislosti jsem 
chtěl vybudovat bydlení, které by bylo do značné 
míry bezbariérové. navíc u nás v horách colorada je 
velkorysé slunce, takže lze ideálně využít jeho zisky.

Co nás trápilo
navrhnout dobře pasivní dům je tanec mezi for-
mou, solárními zisky, materiály, tepelnými mos-
ty a cenovou dostupnosti. Křivka učení je strmá 
a existuje mnoho způsobů, jak ztratit teplo ve  
stěně. Možná proto jsem tloušťku stěn předimen-
zoval, ale jde jenom o estetický dojem.



Pochvalujeme si
Energetická nezávislost je prvotním bonusem na-
šeho domu. Vyzdvihnout musím i materiály při-
spívající ke vzduchotěsnosti obálky a dovezené 
z Evropy, jako překližka, paropropustná fólie nebo 
těsnicí pásky, které naše americké výrobky kvalita-
tivně předstihují a jsou mnohem ekologičtější.

Na co jsme pyšní
navrhl jsem si dům sám a postavili jsme ho svépo-
mocí v duchu idey „od kolébky do kolébce“, tedy je 
téměř stoprocentně recyklovatelný. Většina mate-
riálů se po dosažení životnosti vstřebá do horského 

4 
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prostředí, nebo je lze recyklovat jako třeba okna 
z tvrzeného PVc, které je jednou z nejekologičtěj-
ších umělých hmot vůbec. 

Co máme rádi
Velmi jednoduchý a otevřený prostor s jedinečným 
profilem klínu. Tvar domu byl inspirovaný okolními 
kopci hogback a líbí se nám, jak je pěkně „zako-
paný“.

energetika
Energetickou potřebu domu pokrývá fotovoltaika, 
přebytek energie, zpravidla 3–4 kwh za slunečného 
dne, se ukládá do baterií.  na elektřinu máme vše. 

Využití dešťové vody
Využíváme 500litrovou nádrž na dešťovou vodu, 
která pokrývá jak spotřebu vody pitné, tak užitkové 
včetně splachování a praní a ještě zbyde na zalé-
vání záhonů. 

Co bychom příště udělali jinak
Samo sebou přemýšlím o domě s nulovou uhlíko-
vou stopou, ale pokud jde o jednotlivosti, možná 
bych vyměnil okna. Zaujala mě totiž velmi kvalitní 
dřevěná okna pro pasivní dům, která mají zateplení 
řešené korkem. A ten má velmi nízkou tepelnou vo-
divost především v kritickém místě u parapetu. ■



technicKé parametry

typ domu: dřevostavba, pasivní 

Užitná plocha: 118 m2 

Spodní stavba: crawl space – ROXUl 
DRAinBOARD 

Konstrukční systém: lehký dřevěný 
skelet / larson Truss systém 

tepelná izolace: foukaná celulóza 
– recyklát, místní zdroj / stěny navíc 
minerální vlna – desky 

Fasáda: dřevěný obklad – borovice – 
lokální zdroj 

Střešní krytina: falcovaný hliníkový 
plech 

okna: intus E forte + cedrový rám, 
trojsklo Uw = 0,49 w/m2K 

podlahy: překližka 

Větrání a teplo: hRV Air Pohoda 
Ultima 240  

Skladba stěny (směrem zevnitř): 
difuzně otevřená skladba – sádrová 
omítka / překližka + instalační dutina 
+ deska z minerální vlny ROXUl 
DRAinBOARD + rámová konstrukce 
(uvnitř foukaná celulóza) + ROXUl 
cOMFORTBATT + OSB deska + 
provětrávaná mezera +  ROXUl 
DRAinBOARD + dřevěný obklad 

borovice / strop a severní stěna –  
pp. fólie intello Plus 

Celková tloušťka stěny: 600 mm 

Součinitel prostupu tepla U stěnou: 
0,45 w/m2K 

primární energie: 31,6 kwh/m2,  
2 kw FTV (off-grid) 

Voda – zdroj / likvidace: nádrž na 
dešťovou vodu 5,25 m3 / gravitační 
svod do jímky 

projekt: Andrew Michler,  
www.baosol.com 

Realizace: svépomocí
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http://www.baosol.com/


www.isover.cz

Divize ISOVER
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
info@isover.cz
800 ISOVER (476 837)

KONTAKTNÍ FASÁDY

Isover TF PROFIIsover EPS GreyWall
λD = 0,036 W·m-1·K-1λD = 0,032 W·m-1·K-1

www.isover-akustika.cz 

Pomocný software 
pro optimalizaci akustiky budov

www.isover-vzduchotesnost.cz 

Návody a opatření pro zajištění 
vzduchotěsnosti budov

ÁDYK

Wall
-1·K-1KK

Tepelné izolace 
pro celou stavbu

Roceka PD 235x280.indd (X)   1 19.12.2016   15:58:00

http://www.isover.cz/
mailto:info@isover.cz
http://www.isover-akustika.cz/
http://www.isover-vzduchotesnost.cz/


VĚTRANÉ FASÁDY

ŠIKMÉ STŘECHY

Isover EVO

Isover MULTIMAX Isover MULTIPLAT 35

Isover DOMO PLUS Isover UNIROL PROFI
λD = 0,035 W·m-1·K-1

λD = 0,030 W·m-1·K-1 λD = 0,035 W·m-1·K-1

λD = 0,038 W·m-1·K-1 λD = 0,033 W·m-1·K-1

Isover D
K-1KK λD = 0,03

PLUS
1·K-1KK λ

Isove
λD = 0

VĚTRANÉ FASÁDYIzolace ISOVER pro pasivní domy

www.isover.cz/mch-designer

Software pro rychlou energetickou optimalizaci 
návrhu budov

www.isover-konstrukce.cz 

Vybrané konstrukční detaily 
pro úsporné budovy

/ g/ g

Roceka PD 235x280.indd (X)   2 19.12.2016   15:58:0

http://www.isover.cz/mch-designer
http://www.isover-konstrukce.cz/
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O dOmě jsme z finančních důvOdů půvOdně neuvažOvali, ale ze zvědavOsti 
jsme se na něj jeli pOdívat. hned nás uchvátil svým prOpOjením s OkOlní 
přírOdOu a prOsvětlením; takOvé atmOsféry v bytě nikdy nedOsáhnete. 
chtěli jsme zůstat ve městě v dOsahu městské hrOmadné dOpravy, přitOm 
blízkO přírOdy a příbuzných. tOhle místO je v bezvadné lOkalitě s krásným 
OkOlím a výhledem dO lesa. cOž je kOusek Od středu brna velký klad.  
pak už jen zbývalO sehnat dOst peněz.

          dům  

v nOvém kabátě
PřiPravila (red) ■ Foto Martin ZeMan

MMotivace
Současný vzhled vychází z původního 
vzhledu. Zachovali jsme velikost i členění 
oken, změnila se pouze barevnost fasády 
i oken. rozhodně jsme se chtěli vyhnout 
křiklavým pastelovým barvám, které bohu-
žel nejen v našem okolí dominují.

Utváření představy  
S manželkou jsme se shodli, že se dům 
bude měnit dle našich aktuálních potřeb, 
a díky jeho dispozici to není těžké realizo-
vat. Když jsme byli pouze dva a stále v prá-
ci, podstatnou část domu jsme pronajíma-
li. teď jsme našim malým dětem vytvořili 
z jedné velké místnosti hernu a až se naše 
potřeby opět změní, bude se využití míst-
nosti v domě měnit. 
dům jsme kupovali po částečné rekon-
strukci, kdy původní majitelé přistavěli 
jednu místnost, zrekonstruovali interiér 
a všechny rozvody (kanalizaci, vodu, elek-
třinu, topení). naštěstí nezasahovali do 
obálky budovy, takže jsme dům mohli za-
teplit šedým polystyrenem a vyměnit okna 
z původních špaletových, která nebylo 
smysluplné repasovat, za dřevěná okna 
s trojskly. také jsme instalovali řízené vě-
trání s rekuperací a teplovodní solární ko-
lektory na ohřev vody. 

Změna dispozic domu 
Uvnitř domu jsme toho moc měnit nechtěli. 
Samozřejmě jsme vybourali nějaké dveře 
a stěny, ale bez vlivu na konstrukci a s mi-
nimálním zásahem do dispozice. naštěstí 
předchozí rekonstrukce korespondovala 
s naším přáním a preferencemi, takže neby-
la nijak limitující. Spousta věcí byla udělána 
jinak, než bychom je dělali my, ale lze se 
s tím smířit. Při předchozí rekonstrukci se 
například „zapomněly“ pořádně zaizolovat 
rozvody vody a topení, které vedou čás-
tečně vedle sebe. důsledkem toho je, že 
v zimě, když se topí, se od rozvodů topení 
ohřívá studená voda. V kuchyni v zimě po-
tom dlouho trvá, než začne téct skutečně 
studená voda. dlouho teče jenom vlažná, 
protože jsou navíc rozvody velmi dlouhé.

Co nás při rekonstrukci tížilo
Během rekonstrukce jsme v domě bydle-
li, a stavební práce se velmi vlekly. Bylo to 
vinou nezkušených řemeslníků, kteří asi po-
prvé v životě viděli polystyren šedé barvy 
a tloušťky dvacet centimetrů (rekonstrukce 
probíhala v roce 2009). nakonec se u nás 
vystřídalo pět part a fasáda se dodělávala 
na začátku zimy, kdy začínalo mrznout. Bylo 
to dost náročné období plné prachu a ne-
příjemných střetů s realitou na stavbě. 

4 
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Co je u nás atypické
Oproti současnému trendu je nejmen-
ší místností v domě, kromě WC, obývací 
pokoj. Přesto se nám tam vešlo vše, co 
potřebujeme – pohovka, stolek, pracovní 
koutek, knihovna. Velmi nám to vyhovu-
je, protože se takto jednoduše udržuje 
pořádek bez zbytečností a příjemně se  
tam odpočívá.

Dřevo v interiéru
S výjimkou podkroví jsou všude podlahy 
buď úplně původní (dřevo, parkety), nebo 
z rekonstrukce předchozích majitelů (bo-
hužel dost levné lamino, případně dlažba 
v technických místnostech). V podkroví 
je dřevěná dubová podlaha. V kuchyni 
jsou všechna dvířka, včetně těch na led-
nici, z jasanu, stejně jako jídelní stůl u ku-
chyňského koutu. Celá kuchyň je dělaná 

na zakázku. Korpusy jsou klasicky z MdF 
desky. V obýváku je nábytek ze smrko-
vých CLt panelů a vzhledem k atypické-
mu řešení je také na zakázku. Knihovna je 
spojená s hlubokým okenním parapetem, 
který využíváme k sezení, ležení, čtení… 
Každopádně se tam bez problémů vejdou 
kytky a spousta dětských výtvorů, které 
potřebují doschnout. V koupelně je kom-
binace různého dřeva: na podlaze dubové 
parkety, bukový parapet a lišta se světly 
nad zrcadlem a ořechový hobbymarketo-
vý nábytek. Bukový stolek pod umyvadlem 
slouží k tomu, aby děti mohly samy pou-
žívat umyvadlo. V koupelně je víc svépo-
mocně dělaných prvků právě kvůli dětem.

Co si pochvalujeme
Vždycky, když přespáváme někde jinde, 
velmi oceňujeme právě řízené větrání. Spí 

se úplně jinak, když je čerstvý vzduch a ti-
cho. Obecně nám dělá radost to, že může-
me využívat celý prostor, že nikde netáhne 
ani nejsou studené stěny. Obzvlášť pyš-
ní jsme na zelenou střechu nad kuchyní. 
Spolu s výhledem na les je to moc hezký 
pohled na kus přírody uprostřed města. 

Co u nás obdivují hosté 
Všem návštěvám se líbí především kou-
pelna, kterou předchozí majitelé udělali 
z jednoho pokoje a zachovali v ní ne úplně 
praktické, nicméně moc hezké parkety. Ob-
divují i velký otevřený prostor v podkroví. 

nadstandard a vychytávky
Vzhledem k tomu, že jde o rekonstrukci, je 
nadstandardní určitě řízené větrání. to je 
vychytávka číslo jedna, neumíme si před-
stavit lepší bydlení.
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inteligence domu
náš dům je v tomto kontextu hodně hloupý. 
nedá se ovládat přes internet, nedají se cen-
trálně ovládat vrata (nemáme vrata), stínění 
(máme jenom jednu vnější žaluzii), varnou 
konvici taky musíme pustit ručně. Jediný 
„chytrý“ prvek je bezdrátový vypínač na jedno 
světlo, který se ale projevil jako velmi neprak-
tický a po pěti letech stále nemáme zažito, 
který roh vypínače rozsvítí které světlo. na 
druhou stranu se dům nedá „hacknout“… 

Zdroj energie
na elektřinu jedou pouze zásuvky a trouba, 
respektive domácí spotřebiče. Vzducho-
techniku používáme pouze pro větrání bez 
dohřevu vzduchu. 

topení a ohřev vody
Oboje máme na plyn a ročně platíme zhru-

ba dvanáct tisíc korun. Před rekonstrukcí 
jsme platili kolem čtyřiceti tisíc ročně a bylo 
obtížné dům vytopit na jednadvacet stup-
ňů. Jediný „nezávislý“ zdroj jsou teplovodní 
solární kolektory. Bez elektřiny ale nebudou 
fungovat, takže to není o nezávislosti.

Využití dešťové vody
na ploché části střechy máme vegetační 
vrstvu, hodně dešťové vody zadrží a zpo-
malí její odtok, v létě snižuje teplotu stře-
chy a okolí. V příštím roce pravděpodobně 
zakopeme zásobník na dešťovou vodu k za-
lévání zahrady.

Zbývá dodělat
Vzhledem k tomu, že jsme nezasahovali do 
střešní krytiny, která je přes čtyřicet let sta-
rá, čekáme, až budou dostupnější kvalitní 
tašky s integrovanou fotovoltaikou. Přijde 

mi nesmyslné mít na střeše dvě vrstvy – 
krytinu a fotovoltaiku, když to lze spojit do 
vrstvy jedné. Už na to čekám asi tři roky 
a objevují se první vlaštovky.

Co bychom příště udělali jinak
S největší pravděpodobností bychom 
se rozhodli pro dřevěná okna, která jsou 
zvenku krytá hliníkem, nebo ještě lépe 
mají rám plně skrytý. Především kvůli 
údržbě vnějších částí rámu. V součas-
né situaci bychom asi hodně zvažovali 
instalaci fotovoltaických panelů místo 
solárních kolektorů a s tím související 
rozvody elektřiny. ■
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technické parametry

Typ domu: zděný z r. 1939, 
rekonstrukce  do pasivního 
standardu, dotace Zelená úsporám

Zastavěná plocha: 100 m2

Užitná plocha: 215 m2

Spodní stavba: částečné 
podsklepení, izolace základů do 
hloubky 0,5–1,0 m pod terén

Konstrukční systém: plná cihla

Tepelná izolace: stěny – šedý 
polystyren, střechy – minerální vlna

Fasáda: systémová fasáda součástí 
etiCS

Střecha: šikmá, minerální vlna  
tl. 360 mm, původní pálená taška, 
U = 0,11 W/m2K

Okna a vchodové dveře: dřevěná 
Slavona Solid Comfort,  
Uw = 0,7 W/m2K / dveře Slavona 
SC100 Ud =  0,75 W/m2K 

Podlahy: původní, neměnily se

Teplo a větrání: kondenzační plynový 
kotel, teplovodní solární kolektory, 
radiátory, rovnotlaké řízené větrání 
s rekuperací tepla atrea eC330 

Skladba stěny: stávající zdivo, 
zateplení etiCS Baumit ePS + 
Greywall 200 mm 
Celková tloušťka stěny: původní + 
200 mm etiCS

Součinitel prostupu tepla 
U stěnou: 0,15 W/m2K

Energetická náročnost: C – úsporná

Voda – zdroj a likvidace: veřejný 
vodovod a kanalizace 

Projekt: ing. Josef Bárta,  
www.josefbarta.cz

Realizace: dobrý dům s.r.o.,  
www.dobrydum.cz, 2009Jan bárta

maJitel DomU 
a řeDitel Centra pasiVního DomU

http://www.josefbarta.cz/
http://www.dobrydum.cz/


PENATUS s.r.o.
Provozovna: Dlouhé Pole 1,
256 01 Benešov u Prahy

Telefon: +420 317 704 293
E-mail: office@penatus.cz

www.penatus.cz
www.penatus-optimal.cz

Pasivní dům

▼ odpovědné řešení, 
zdravé vnitřní prostředí 
a rozumná investice, 
která se vyplatí

▼ to nejlepší, co vám 
současná „stavařina“ 
dokáže nabídnout

+420 317 704 293
mailto:office@penatus.cz
http://www.penatus.cz/
http://www.penatus-optimal.cz/
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energeto® 8000 
výjimečné okno pro pasivní domy

info              www.aluplast.net

Michal Škařupa

michal.skarupa@aluplast.net

tel.: 777 166 891

Michael Havránek

michael.havranek@aluplast.net

tel.: 777 021 081

S energeto®, tím nejlepším ve své třídě, 
uděláte vždy to správné rozhodnutí. 

energeto® je okno bez ocelových výztuží 
a tím pádem bez velkých tepelných mostů 
v konstrukci rámů a křídel. Tento systém 
vyniká ve všech svých variantách a staveb-
ních hloubkách pozoruhodnými tepelněizo-
lačními vlastnostmi. energeto® spojuje vy-
nikající technologii s estetickým designem. 
Použitím vlepení izolačního dvoj či trojskla 
do křídla (bonding inside), jakož i nahraze-
ním ocelových výztuh přepážkami vyztuže-
nými skelnými vlákny (powerdur inside) se 
stalo bezocelové okno realitou.

Věděli jste, že okna V pláŠti budoVy odpoVídají 
za Více než 40 % spotřeby energie?

Bonding inside = vyšší stabilita,  

po obvodu zalepené sklo v okenním 

křídle zajišťuje vyšší těsnost oken, 

lepší tepelněizolační vlastnosti 

a výrazně působí protivloupání

Safetec inside = zvýšená ochrana 

proti vloupání, třetí těsnění po 

celém obvodu okenního rámu 

slouží jako bariéra pro zlepšení 

tepelněizolačních vlastností a na 

druhé straně pevná přepážka v rámu 

zabraňuje vypáčení křídla

Powerdur inside = lepší tepelná 

izolace, energeto sází na skelnými 

vlákny zpevněné PVC k vyztužení 

profilů. V kooperaci se spol. 

BASF speciálně vyvinutý materiál 

nahrazuje jinak běžnou ocelovou 

výztuhu s její nechtěnou vlastností – 

vysokou tepelnou vodivostí

energeto® 8000

■ Uf = 0,79 W/m2K, kdy již 
za použití běžného izolačního 
trojskla s Ug = 0,7 W/m²K  
lze dosáhnout hodnoty  
Uw 0,80 W/m2K
■ jedinečné tepelněizolační 
hodnoty až Uw = 0,60 W/m²K
■ výrazně překračuje požadavky 
norem kladených na okna 
v oblasti tepelné izolace
■ 85 mm stavební hloubka
■ systém středového těsnění se 
třemi úrovněmi těsnění pro vyšší 
ochranu proti vloupání
■ RC2: odzkoušená ochrana 
proti vloupání (oficiálně 
potvrzeno zkušebnou)
■ tloušťka zasklení až 51 mm, 
vynikající zvuková izolace  
do třídy zvukového útlumu IV
■ k dispozici v široké škále 
dekorů
■ k dispozici s hliníkovým 
oplaštěním aluskin®

A dV e r t o r i A l

http://www.aluplast.net/
mailto:michal.skarupa@aluplast.net
mailto:michael.havranek@aluplast.net


•	 Systémy	umožňující	větrání,	vytápění	
	 i	chlazení	objektů
•	 Vysoká	účinnost	zpětného	zisku	tepla	až	95	%	
•	 Použití	nejlepších	dostupných	technologií	–�	
	 EC	ventilátory,	servopohony,	rekuperační	výměníky
•	 Univerzální	a	jednoduchá	instalace	a	zapojení

•	 Možnost	spolupráce	s	různými	zdroji	tepla,	
	 nebo	chladu
•	 Vlastní	digitální	regulace,	integrovaný	webserver
•	 Široká	škála	příslušenství
•	 Široká	servisní	síť	v	rámci	celé	ČR	a	SR

ATREA s. r. o.	•	Československé	armády	32,	466	05	Jablonec	nad	Nisou	•	T:	(+420)	483	368	111	•	E:	rd@atrea.cz	•	www.atrea.cz

Specialista na větrání a rekuperaci tepla

SYSTÉMY PRO

RODINNÉ DOMY, BYTY A BAZÉNY ZDROJE TEPLA

větrací jednotka 
DUPLEX EC5

větrací a vytápěcí jednotka 
DUPLEX RB5

tepelné čerpadlo 
TCA 3.1

integrovaný zásobník tepla 
IZT-U

 A+  A  A++  B

+420) 483 368 111
mailto:rd@atrea.cz
http://www.atrea.cz/
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O cO střídmějším dOjmem půsObí dvOupOdlažní stavba s pultOvOu 
střechOu navenek, O tO zajímavější interiér skrývá. hra světel v něm 
vytváří atmOsféru skOrO tajemnOu a evOkuje pOcit OpravdOvéhO hnízda.

Dům ve svahu

CCo si pochvalujeme
Dům je naše kotva. Oceňujeme klid, pro-
pojení interiéru se zahradou, relaxaci upro-
střed zeleně.

Nadstandard a vychytávky
Dali jsme si velmi záležet na osvětlení. Svět-
lo dokáže vytvořit náladu a příjemný pocit 
z domu. 
V přízemí je použito záměrného kontrastu 
surového stropního betonu a hladkých ob-
lých sádrokartonových podhledů. Prosklení 
mezi místnostmi vede sluneční svit domem 
po celý den. 

Inteligence domu
Chytrý dům nemáme, je v permanentním 
provozu a není potřeba jej ovládat dálkově.

Co jede na elektřinu
Vše včetně podnikání, které spotřebu mírně 
zvyšuje. Spotřeba samotného domu by byla 
odhadem o deset až dvacet procent nižší. 

Využití dešťové vody  
Dvoukubíková nádrž na zalévání zahrady.

Co bychom změnili, kdybychom 
stavěli znovu
Jsme velmi spokojeni, ale lépe bychom si 
prověřili odborné dodavatele, nebylo to  
ideální. Také bychom zvětšili dětské pokoje. 

Co chceme dodělat
Fotovoltaika nás zajímá. Plánujeme venkov-
ní relaxační zónu. Relaxační chodník pro 
bosé nohy a venkovní lázeň v sudu s vyhří-
vanou vodou. ■

5 

MIChal  
a pavla

počet osob

maj itelé

PřiPravila (RED) ■ Foto CEnTRum PaSiVníhO DOmu
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technické parametry

typ domu: zděný, pasivní, Zelená 
úsporám

Zastavěná plocha: 141 m2

Užitná plocha: 152 m2

Spodní stavba: základová deska 
s pasovými základy, bez podsklepení, 
izolace z XPS

Konstrukční systém: zděná stavba 
z plynosilikátu, stropy železobeton, 
střecha – dřevěné i nosníky

tepelná izolace: polystyren, foukaná 
celulóza

Fasáda: zateplovací systém 
s tenkovrstvou omítkou

Střešní krytina: fólie PVC

okna: dřevohliníková, trojsklo 
s argonem, u = 0,7 W/m2K

podlahy: parkety, dlažba

teplo a větrání: rekuperační jednotka 
atrea Duplex RD – teplovzdušné 
vytápění, teplovodní solární kolektory, 
krbová kamna na dřevo

Skladba stěny (směrem zevnitř): 
tenkovrstvá omítka, plynosilikát  
250 mm, zateplovací systém 
z polystyrénu 240 mm, tenkovrstvá 
omítka

Celková tloušťka stěny: 500 mm

Součinitel prostupu tepla U stěnou: 
0,14 W/m2K

Roční spotřeba energie: 15 000 kWh

Voda – zdroj a likvidace odpadní: 
vlastní studna, jímka

Studie a projekt: ing. arch. mojmír 
hudec, atelier Elam, www.elam.cz

Realizace: svépomocí 
a subdodavatelsky
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http://www.elam.cz/
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KompaKtní, pasivní dům na vysočině postavili 
majitelé z Komponentů zdicího stavebního systému 
svépomocí. vyvrací taK obavy, že bez velKých investic 
a letitých zKušeností to nejde.

Dům vlastníma
 ruKama

MMotivace
Ke stavbě domu nás přesvědčily 
nejen nízké náklady na provoz, ale 
také rychlá, bezproblémová výstavba 
a dobré reference na poradenství vý-
robce stavebního systému z pórobe-
tonových tvárnic. 

Co nás bavilo
Stavět dům bez použití míchačky. Tvár-
nice umožňují snadné řezání, vrtání, 
drážkování a podobně. Zdivo odpouští 
i drobné prohřešky, které se běžně na 
stavbách vyskytují. Rohy nám založili 
mistři dodavatele materiálu bezplatně. 
Obdobně odpadly i tesařské práce, 
protože střecha se staví také z tvárnic, 
stejně jako vnitřní schodiště. Schodiš-
ťové stupně dovezl zdarma výrobce 
na stavbu už připravené přesně podle 
prováděcí dokumentace a pochozí 
byly hned druhý den. Stavba tak byla 
vlastně zábava, zvládli jsme ji celou ve 
dvou lidech svépomocí.

Nadstandard a vychytávky
Snadná montáž stropu bez nadbeto-
návky a strop okamžitě pochozí.  Prak-
tická je také možnost umístění elekt-

roinstalace a rozvodů tepla a vody 
přímo do profilace tvárnic, žádné se-
kání, žádný odpad.

Co máme na domě rádi
Máme v rodině alergika, proto velmi 
oceňujeme stálé vnitřní klima – rovno-
měrnou teplotu v celém obydlí a vy-
sokou tepelnou setrvačnost, díky níž 
ani třídenní výpadek dodávky elektric-
ké energie nezpůsobí pokles vnitřní 
teploty o více než dva stupně Celsia. 
V kritickém období jara nasazujeme 
pylové filtry, které výrazně snižují ob-
tíže alergika. V domě bydlíme již čtvrtý 
rok a můžeme potvrdit, že díky řízené-
mu větrání a výborné vzduchotěsnos-
ti nepřesáhne teplota v podkroví ani 
v tropických dnech hodnotu 25 °C. 

Čeho jsme se obávali
U pasivního domu jsou vysoké náro-
ky na neprůvzdušnost obálky vždycky 
trochu strašákem. Výsledek ukáže až 
Blower door text. Ale ukázalo se, že 
obavy byly zbytečné. Komponenty 
systému na sebe navazují tak přesně, 
že do mezní hranice měřených hodnot 
zbývala ještě rezerva. 

Energie
Náklady na dům jsou přesně dle oče-
kávání – při čtyřech dospělých lidech 
a spoustě spotřebičů, jako je sušička 
či dva mrazáky, platíme ročně kolem 
devatenácti tisíc korun za elektřinu.

Inteligence domu
Chytrý dům nemáme. Stavební sys-
tém je inteligentní sám o sobě. To 
úplně stačí.

Co bychom příště udělali 
jinak
Návratnost investice do pasivního 
domu urychlila dotace Zelená úspo-
rám a bydlíme přesně podle našeho 
očekávání. Tak snad jediné, co by-
chom zvažovali, by bylo použití nej-
novějších tvárnic stejného výrobce, 
které dosahují hodnot pro pasivní 
výstavbu i jednovrstvým zděním bez 
zateplování. 

Využití dešťové vody 
Máme retenční nádrž na dešťovou 
vodu COLUMBUS 4500 l, používáme 
ji jako užitkovou a na zalévání. ■

PřiPravila (RED) ■ Foto xELLA

4 

Jiří  
a LIaNa

poČet osob

maJ itelé
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technicKé parametry

Typ domu: zděný, pasivní, dotace Zelená úsporám

Zastavěná plocha: 149 m2

Užitná plocha: 130 m2

Spodní stavba: železobetonová deska 300 mm 
ležící na polystyrenu xPS 300 mm

Konstrukční systém: pórobetonové tvárnice 
YTONG P4-500 250 mm

Tepelná izolace: Greywall 300 mm

Fasáda: omítka

Střešní krytina: betonová taška Bramac – Tegalit

Okna a vchodové dveře: dřevohliníková Optiwin 
Alphawin s trojsklem, Uw = 0,7 W/m2K,  
Ug = 0,6 W/m2K, pasivní vchodové dveře  
Alphawin – Stolařství Jiří Vašíček

Podlahy: dlažba

Teplo a větrání: rekuperační jednotka ZEHNDER 
CA 350 a zemní výměník tepla OCHSNER Europa 
Mini s akumulační nádobou 300 l

Skladba stěny (směrem zevnitř): pórobetonové 
tvárnice Ytong P4-500 250 mm celoplošne 
nalepen Greywall 300 mm

Celková tloušťka stěny: 550 mm

Součinitel prostupu tepla U stěnou:  
0,19 W/m2K 

Roční spotřeba energie: 8,5 MWh

Voda – zdroj a likvidace: veřejný vodovod 
a kanalizace

Projekt: Ing. Petr Mareček

Realizace: svépomocí



TECHNICKÁ PODPORA
Odborná konzultace

Založení systému

INOVACE A DISTRIBUCE
Vývoj stavebního systému

Výhradní dodavatel systému

PROJEKCE
Návrhy a projekty pasivních 

domů
Zpracování dílenské 

dokumentace

REALIZACE
Realizace pasivních staveb

Technické dozory a inženýring 

HISTORIE FIRMY 
Od roku 2005 projektujeme 

a realizujeme domy výhradně 
na principu energeticky 

pasivního standardu. Systém 
MAXPLUS nepřetržitě 
inovujeme na základě 

zkušenosti z praxe a způsobů 
moderní výstavby.

Asting CZ Pasivní domy s.r.o.

Tovární 1112

537 01 Chrudim

Tel.: 469 622 448 

GSM: 777 176 014

 

pobočka Olomouc

Tel.: 776 176 196 

e-mail: rajhel@nepivoda.cz

www.asting.cz

Systém stěnového 
ztraceného bednění 
z tepelné izolace 
neopor® a odbedňovací 
několikanásobně 
použitelné desky. 
Optimální skladba stěny 
umožňující akumulaci  
do betonového jádra 
stěny.

Rychlost výstavby 
Rychlost nespočívá ani 
v tom, jak rychle vyzdíme 
patro, ale ve faktu, že 
v jednom kroku zdíme 
a zároveň izolujeme. 
Šetříme tak náklady 
na pracovníky, energii 
a v neposlední řadě 
půjčovné za lešení.

info

mailto:rajhel@nepivoda.cz
http://www.asting.cz/


Neoporové stěnové díly mají jednoduchý zámkový 
systém. Spojením neoporových dílů pomocí 
rozebíratelných plastových příček se vytvoří 
ztracené bednění. Následným vyplněním betonovou 
směsí vzniká monolitické železobetonové jádro. Po 
zatvrdnutí betonu je stěna připravena pro aplikaci 
povrchových úprav, nebo zůstane pouze beton.

Systémové plastové bednění 
Opakovaně použitelné speciální 
systémové bednění, které lze 
po zatvrdnutí betonu jednoduše     
demontovat.

systémy           a

H LAVNÍ VÝHODY SYSTÉ MU
■ jednoduchý, kompletní a variabilní systém
■ exkluzivní tepelně-izolační vlastnosti  

U = až 0,05 W/(m2K)
■ subtilní nosná konstrukce s velkou únosností
■ bez tepelných mostů od kotevních prvků
■ systém vhodný pro svépomocnou výstavbu
■ přilnavost izolantu na betonové jádro  

min. 8 t/m2

■ „zdí“ se a „zatepluje“ v jednom kroku
■ maximální variabilita nosného jádra
■ bezproblémové dosažení vzduchotěsnosti  

dosažen rekord v ČR n50 = 0,045/h

TEPELNÁ IZOLACE STĚNY
STĚNOVÉ DÍLY Z NEOPORU®

tl. 50, 100, 150, 200, 250, 300 mm

NOSNÁ ČÁST STĚNY
ŽELEZOBETON

tl. 100, 150, 200, 250, 300 mm

nosná část stěny

systémová
propojka

tepelná izolace  
stěny

tepelná izolace stěny

systémové bednění
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Dřevostavba vybavená experimentálním systémem vytápění a ohřevu 
teplé voDy pomocí tepelného čerpaDla na stejnosměrný prouD, který 
je poháněn elektřinou z fotovoltaických panelů. v přípaDě nevyužití 
se energie ukláDá Do baterií. naD celým Domem je použita vegetační 
sklaDba střechy, která spolu s přesahem a venkovními žaluziemi uDržuje 
v interiéru příjemnou teplotu i během léta. 

Dům u lesa

PřiPravila (RED)■ Foto CEntRum pasivního Domu

3 

Jana a Petr

počet osob

maJ itelé

pPochvalujeme si
na celém domě máme vegetační střechu – místo střešní krytiny 
jsou vysázeny rostliny. střecha má výborné akumulační schopnos-
ti, v zimě dobře izoluje, v létě se dům nepřehřívá. skvělé je větrání 
s rekuperací; v kombinaci s vegetační střechou a dobrým zatep-
lením domu jsme i v parném létě (dům je situován na jižní mora-
vě, kde bývá opravdu horko) schopni udržet v domě teplotu kolem  
25 °C. Jinak máme nejraději celkovou atmosféru a velkou šatnu. 

nadstandard a vychytávky
tepelné čerpadlo je napájeno stejnosměrným proudem z fotovol-
taických panelů, takže není nutný střídač a nedochází ke ztrátám 
energie. nevyužitá energie je uchována v bateriích. v době realiza-
ce se jednalo o jediný takový projekt v České republice, jedná se 
téměř o ostrovní systém. 
na chodbách a v koupelně máme nouzové LED osvětlení napájené 
baterií, kterou dobíjí solární systém, a které se rozsvítí při výpadku 
elektrického proudu. 

Co jede na elektřinu 
vše. Denně vaříme a pračka se u nás téměř nezastaví, což je na 
aktuální spotřebě elektřiny znát.

inteligence domu
vytápění a ohřev teplé vody lze ovládat vzdáleně přes internet. Do bu-
doucna počítáme s vyšší mírou řízení. 

Využití dešťové vody
na zahradě je instalována podzemní jímka a voda je používána na 
zalévání zahrady.

plánujeme dodělat
v domě máme připravené rozvody pro centrální vysavač a chce-
me dořešit automatizaci zastínění domu, které by v době intenziv-
ního slunečního svitu mělo okna zastínit. Čidla na žaluziích jsou 
již připravena.

Co bychom příště udělali jinak
snad jen umístění jedné zásuvky. Jinak i přesto, že se jedná o náš 
první dům, jsme se trefili se vším a v domě se cítíme „jako doma“. ■
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technické parametry

typ domu: dřevostavba, aktivní, nová 
zelená úsporám

Zastavěná plocha: 230 m2

Užitná plocha: 191 m2

Spodní stavba: železobetonová deska 
na pěnoskle 500 mm

Konstrukce: montovaná, prefabrikovaný 
panel, kombinace difuzně uzavřené a 
otevřené konstrukce, čidla měření

tepelná izolace: stěny obvodové 
konopná izolace,  vnitřní stěny minerální  
isover

Fasáda: kontaktní  zateplovací systém 
z Eps a minerální vaty isover se 
silikonovou omítkou

Střecha: vegetační s přesahem – sDK 
deska, minerální izolace, zavěšený 

podhled, minerální izolace mezi 
krokvemi, osB deska,  550 mm

okna / vchodové dveře:  
dřevěná macek, trojsklo,  
uf = 1,05 W/m2K, ug= 0,5 W/m2K,  
uw = 0,81 W/m2K, dveře slavona  
sC92 – ud = 1,05 W/m2K

podlahy: dlažba

teplo a větrání: Ftv panely 2,1 kWp, 
tepelné čerpadlo sunnycold 6 kW 
na stejnosměrný proud  pro ohřev 
zásobníku na tuv a topení, rekuperační 
jednotka atrea RB4 na stejnosměrný 
proud, temperace podlahy obývacího 
pokoje z důvodu pobytu malých dětí na 
podlaze 

Skladba stěny (směrem zevnitř): sDK 
instalační předstěna 52 mm, Rigistabil 

12 mm, Kvh konstrukce s výplní 
konopnou izolací 140 mm, Rigistabil 
12 mm, osluněné strany kontaktní 
zateplovací systém se silikonovou 
omítkou izolace Eps 200 mm, severní 
strana minerální izolace 200 mm

Celková tloušťka stěny: 420 mm

Součinitel prostupu tepla U stěnou: 
0,11 W/m2K

Roční spotřeba energie:  5 250 kWh

Voda – zdroj a likvidace: veřejný 
vodovod + vl. studna, veřejná 
kanalizace

projekt: Zdeněk Kaňa,  
www.uspornebydleni.cz

Realizace: Úsporné bydlení s.r.o., 
www.uspornebydleni.cz

http://www.uspornebydleni.cz/
http://www.uspornebydleni.cz/


CHYTRÁ STŘECHA 
V LÉTĚ CHLADÍ, V ZIMĚ HŘEJE
Klimatizace není jediným účinným opatřením proti přehřívání 
podkroví. Současné stavebnictví má sofi stkovanější metody, jak 
zajistit celoročně komfortní klima pod střechou.

BRAMAC STAR
NOVÁ GENERACE 
STŘEŠNÍCH TAŠEK

NOVÉ EXKLUZIVNÍ BARVY
CLASSIC STAR

kaštanová mocca 
metalic

terracotta granit 
metalic

NOVINKA

TEGALIT STAR

granit metalic kaštanová

NOVINKA

JEDINEČNÁ TECHNOLOGIE STAR
•  Refl exní povrch odráží tepelné záření a omezuje

přehřívání střechy.

• Výjimečně hladký a atraktivní povrch.

• Zvýšená ochrana před usazením nečistot, 
   mechů a řas.

•  Zvýšená ochrana před extrémními vlivy životního
prostředí (krupobití, silné bouřky a déšť).

• Optimalizace předního řezu tašky.

www.bramac.cz Člen BRAAS MONIER BUILDING GROUP

Podkrovní byty mají nenapodobitelné kouzlo. To 
se může rázem změnit během tropických dnů. 
Rozpálená střecha dokáže v podkroví nastolit ne-
snesitelnou výheň. Dá se přehřívání zabránit jinak 
než klimatizací? Ta představuje pro domácnos-
ti nevítané výdaje za elektřinu, nemluvě o jejích 
nepříznivých dopadech na zdraví. S chytrým ře-
šením přišel výrobce střešních krytin, společnost 
Bramac.

Střecha, která je „cool“
Bramac navrhl skladbu střešního pláště, která za-
braňuje pronikání tepla a současně neztrácí skvělé 
izolační schopnosti. Systém dostal výstižný název 
Bramac Cool a skládá se ze tří prvků: svrchní část 
tvoří střešní tašky vyráběné technologií STAR, 
pod nimi se nachází refl exní fólie Clima Plus 2S 
a nadkrokevní izolace Bramac Therm. 

Až o 7 stupňů nižší teplota v podkroví
Střešní taška s technologií STAR se vyznačuje per-
fektně hladkým a napohled atraktivním povrchem. 
Do povrchu tašky jsou integrované speciální pig-
menty, které odrážejí třikrát více infračerveného 
záření než běžné tašky. Celá střešní skladba Bra-
mac Cool udržuje v podkroví během horkých dnů 
příjemné klima a snižuje teplotu až o 7 stupňů. 
Tašky navíc přináší zvýšenou ochranu před usazo-
váním nečistot a dlouhodobou ochranu původní 
barevnosti.

Zvětšuje prostory
Druhou složkou systému Bramac Cool je vyso-
ce refl exní fólie Clima Plus 2S, která působí jako 
odrazivý štít. Společně se třetí složkou, kterou 
je nadkrokevní tepelná izolace, účinně zabraňuje 
pronikání tepla do vnitřních prostor. Základním 
principem je izolace bez tepelných mostů. Díky 
vynikajícím vlastnostem materiálu – PIR pěny – 
mají tepelně izolační desky oproti jiným materiá-
lům malou tloušťku. Systém tak zvětšuje prostor 
pod střechou a umožňuje využít zajímavého pů-
sobení dřevěného krovu jako estetického prvku 
v interiéru.

Tropických dnů v roce bude podle vědců v našem 
klimatickém pásmu přibývat. Možná i proto by-
chom měli o ochraně podkroví během letních mě-
síců více přemýšlet a hledat dlouhodobě efektivní 
řešení.  Bramac Cool patří ke stavebním opatře-
ním bez nároků na spotřebu energie a s pozitiv-
ním dopadem na komfortní a zdravé bydlení.

Bramac Cool:
Bramac STAR
Clima Plus 2S
BramacTherm

http://www.bramac.cz/
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KOMFORTNÍ VĚTRÁNÍ 
S REKUPERACÍ TEPLA
pro rodinné domy a byty
Systém řízeného větrání se v dnešních, vzduchotěsných a tepelně 
uzavřených budovách stává nezbytností. A to nejen co se týče no-
vostaveb , ale také při rekonstrukcích budov. Řízené větrání s reku-
perací tepla pak přináší svým uživatelům  především tyto výhody:

■ Nepřetržitý přísun čerstvého a čistého vzduchu   
■ Redukce nadměrné vlhkosti v interiéru, ochrana proti plísním
■ Ochrana před prachem, pylem a hlukem  
■ Úspora až 50 % nákladů na vytápění   

 KOMFORTNÍ VĚTRÁNÍ ZEHNDER JE TÍM NEJVHODNĚJŠÍM ŘEŠENÍM

VĚTRacÍ JEDNOTKy NOVé gENERacE ZEHNDER cOMFOaiR Q pRO RODiNNé DOMy

■ Kompletní nabídka větracích jednotek ve třech velikostech se vzduchovým 
výkonem 350, 450 a 600 m³/h1 

■ Nejvyšší energetická účinnost a zároveň nejnižší spotřeba energie ve své třídě 
díky inovativní technologii ( nejlepší třída energetické účinnosti A+ * )

■ Inteligentní technologie řízení teplot pro příjemné vnitřní klima

■ Nejtišší zařízení na trhu díky nejnovější technologii ventilátorů

■ Vyšší účinnost rekuperace tepla díky unikátnímu entalpickému výměníku tepla 
ve tvaru diamantu s mimořádně velkou předávací plochou 

■ Bezstarostný provoz pro uživatele (pouze výměna filtrů za pomoci indikátoru 
pro jejich včasnou výměnu)

■ Nízké provozní náklady ve výši cca 2.000 Kč / ročně

■ Jednoduché ovládání od přepínače přes on-line aplikaci až po integraci  
do systému řízení budovy

■ Snadné monitorování a údržba instalovaných zařízení díky vzdálené správě

 * Dle zvolené ovládací jednotky/ čidel

■ Volitelné příslušenství pro ochlazování / předehřev přiváděného venkovního 
vzduchu

■ Energeticky úsporné řešení díky využití obnovitelné energie ze země 
představuje solankový zemní výměník tepla Zehnder ComfoFond-L Q,  
který optimálně temperuje venkovní vzduch

■ Příjemné vnitřní klima i za horkých dnů s chladicí jednotkou Zehnder 
ComfoCool Q, která ochlazuje a odvlhčuje venkovní vzduch

Švýcarský koncern Zehnder je evropským  leadrem a největším 
výrobcem  větracích jednotek s rekuperací tepla pro rodinné 
domy a byty s dlouholetou tradicí a zkušenostmi ve výrobě, vývoji 
a distribuci systémů větrání. 
Díky rozsáhlému portfoliu produktů nabízí firma Zehnder řeše-
ní pro všechny druhy projektů, od novostavby rodinného domu 

po rekonstrukci, od jednopokojového bytu po bytový komplex.  
Inovativní větrací jednotky, systém  rozvodu vzduchu s perfektně 
sladěnými komponenty, volitelné příslušenství pro individuální po-
žadavky, to vše přináší maximální komfort bydlení dostupný všem.

ZeHNder CoMFoair Q350 

iNteliGeNtNÍ ovlÁdÁNÍ

volitelNÉ PŘÍSlUŠeNStvÍ
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KOMpaKTNÍ SySTéM VĚTRÁNÍ pRO byTy 

DEcENTRÁlNÍ VĚTRacÍ JEDNOTKy - iDEÁlNÍ pRO REKONSTRuKcE 

HygiENicKé a SNaDNO čiSTiTElNé ROZVODy VZDucHu

ZeHNder CoMFoair 180 
■ Řešení pro komfortní větrání v nových i stávajících bytech  

až do velikosti 120 m², novostavbách i rekonstrukcích

■ Větrací jednotka s rekuperací tepla až 95 %, entalpickým výměníkem, průtokem 
vzduchu max 180-205 m3/h při 150 Pa a rozměry 680 x 560 x 280 mm

■ Velmi tichá < 38 dB(A) (120 m3/h - 67 Pa) 

■ Nenáročná na prostor, umístění do kuchyňské skříňky nebo výklenku v koupelně, 
do místností je čerstvý vzduch veden plochými trubkami o výšce 51 mm, které lze 
umístit v nízkém podhledu např. v chodbě 

■ Na fasádě pouze jedna nová kombinovaná mřížka pro přívod a odvod vzduchu

ZeHNder CoMFoair 70, ZeHNder CoMFoSPot 50 
■ Snadná instalace přímo na obvodovou zeď, bez potrubních rozvodů,  

ideální pro rekonstrukce 

■  Ideálně tiché řešení pro malé byty, provětrání jednotlivých místností nebo vyřešení 
problémů s vlhkostí a plísněmi

■ Možnost využití více jednotek ve větších obytných prostorech

■ Vybavené výjimečným entalpickým výměníkem, který příjemně zvlhčuje vzduch 
v zimě a zabraňuje tvorbě kondenzátu

■ Spotřeba el. energie ˂ 300 Kč/rok 

ZeHNder CoMFoair 180

ZeHNder CoMFoSPot 50

ZeHNder CoMFoair 70

ZeHNder CoMFotUBe Flat / CoMFotUBe

■ Hladký vnitřní povrch Clinside výrazně omezuje 
usazování nečistot v potrubí

■ Záruku kvality potvrzuje Certifikace SKZ a schválení 
Hygienickým institutem 

■ Minimální a jednoduchá údržba díky tomu, že potrubí  
je snadno přístupné a jednoduše čistitelné 

■ Řešení pro každou stavební situaci - rozvod vzduchu 
lze vést ve stropě, stěně a podlaze, pomocí kulatých  
či plochých trubek nebo také kombinovaně.

Technické údaje:
Zehnder Comfoair 70:  
66 x 44 x 14,5 cm  
max 65 m3/h, pro byt do 65 m2 
23 db(A) při 25 m3/h   
ø otvoru ve zdi 280 mm  
pro zeď tl. 28 – 60 cm    
    

Zehnder ComfoSpot 50: 
38 x 38 x 5 cm
max 55 m3/h, pro byt do 45 m2

25 db(A) při 30 m3/h  
ø otvoru ve zdi 340 mm 
pro zeď tl. 35 – 60 cm

http://www.zehnder.cz/
mailto:info@zehnder.cz
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Pozoruhodný a nekonformní – s touto myšlenkou se ztotožnil tvůrce 
a majitel aktivního domu soleta. architektonický koncePt sleduje cíl 
nabídnout Plnohodnotné bydlení, ovšem skromných rozměrů, cenově 
dostuPné a energeticky soběstačné, za využití devadesáti Procent 
organických materiálů a obnovitelných zdrojů energie.

Soleta  Zero energy
PřiPravila (red) ■ Foto FITS

MMotivace
Nemám pochybnosti o tom, že malé, sobě-
stačné domky vedou k jednomu z nejzele-
nějších způsobů života, jaký v současnosti 
existuje. Navíc se dá tento dům pořídit už 
za cenu kolem milionu.

Nadstandard a vychytávky
dům nemá prakticky žádné nosné zdi, vět-
šinu exponované plochy směrem ven přebí-
rá střecha s velkými okny, čímž se podařilo 
snížit náklady na výstavbu a zvýšit množství 
přirozeného světla. Interiérové prodyšné 
barvy bez syntetických pryskyřic a jiných 
chemikálií.

Co mě baví
Modulární koncepce počítá s možností 
rozšíření stavby přidáním dalších obytných 
modulů, aniž by byla dotčena integrita již 
postaveného domu.

Co si pochvaluji
Vysokou míru prosvětlení interiéru denním 
světlem, střešní okna ho vpouští dovnitř 
dvakrát více než okna svislá. Pak přísun 
čerstvého vzduchu a bezúdržbový systém 
recyklace dešťové vody.

Inteligence domu
dům je tzv. chytrý, kompletně automatizo-
vaný. Mohu dálkově ovládat teplotu, osvět-
lení, větrání, spotřebu energie i úroveň za-
bezpečení domu. ■

technické Parametry

Typ domu: dřevostavba, 
aktivní

Obytná plocha: 60 m2

Konstrukce: (modulární) 
difuzně otevřená, lepené dřevo 

Spodní stavba: zemní vruty 
Klinner

Tepelná izolace: kombinace 
materiálů celulóza a čedičová 
vlna rockwoll

Skladba vnější stěny 
(směrem ven): sádrokarton 
12,5 mm + vzduch. mezera  
20 mm + OSB deska 15 mm 
+ parofólie + izolace rockwoll 
200 mm + OSB 15 mm + fólie 
+ odvětrávaná fasáda dřevo  
55 mm/U = 0,16 W/m2 K

Skladba vnitřní stěny 
(směrem ven): sádrokarton 
12,5 mm + OSB deska 15 mm 
+ izolace celulóza 80 mm + 
sádrokarton 12,5 mm

Okna a dveře: dvojsklo 
s vnějším kovovým filmem 
(odráží 100 % UV záření a 50 % 
spektra), střešní okna Velux

Podlaha: lepené lamelové 
dřevo/borovice + fólie + OSB 
deska 19 mm + vzduchová 

mezera 40 mm + izolace 
celulóza 200 mm + fólie + 
OSB 15 mm/U = 0,172  
W/m2 K

Skladba střechy směrem 
ven: sádrokarton 12,5 mm + 
vzduch. mezera 25 mm + OSB 
deska 15 mm + parozábrana 
+ izolace rockwoll 160 mm 
+ OSB 15 mm +f olie + 
vzduchová mezera 30 mm, 
krytina přírodní kamenina /  
U = 0,197 W/m2 K / příprava 
na solární panely, krytina 
dřevěný šindel

Topení: tepelné čerpadlo 

Větrání: řízené s rekuperací 
tepla, zdroj uložen v podlaze, 
rozvody v nosné konstrukci

Zdroj energie: fotovoltaické 
panely, baterie pro akumulaci 
energie z FTV je uložena 
v podlaze

Voda – zdroj a likvidace: 
zemní vrt, biologická čistička

Projekt: Cătălin Butmălai / 
FITS 

Realizace: S.C. Soleta  
Trading S.r.L., www.soleta.ro
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Sálavé topení vítězí 
u energeticky  
úsporných  
staveb

Podlahové sálavé systémy

Velkoplošné stropní sálavé systémy Nástěnné sálavé panely

Stropní sálavé panely

Sálavé topné systémy jsou pro energeticky úsporné ob-
jekty ideální volbou. Jsou velmi flexibilní a rychle automa-

ticky reagují na dodatečné tepelné zisky v jednotlivých pro-
storách domu. Rozšířené teplovodní systémy (s jakýmkoliv 
zdrojem včetně TČ) tuto flexibilitu a přesnost dodávek malého 
množství potřebného tepla do různých prostor objektu nejsou 
schopné zajistit, snaha o dokonalejší regulaci přitom vyvolá-
vá neúměrné náklady. Předností je i skutečnost, že elektrické 
systémy poskytují teplo zejména sáláním, což je nejefektivněj-
ší způsob přenosu tepla. Při výběru je však dobré myslet i na 
tepelný komfort. A jak ukazují výsledky měření, nejrovnoměr-
nější rozložení teplot je v prostorách vytápěných tzv. velko-
plošnými sálavými systémy vytápění. 



Z přehledu je zjevné, že i v těchto velmi dobře tepelně izo-
lovaných objektech může být při použití rozdílných topných 
systémů dosahováno různého stupně tepelné pohody, kdy 
teplotní nehomogenita velkoplošných podlahových systémů 
dosahuje ve vytápěném prostoru max. 0,8 °C (přičemž vyš-
ší teplota je u podlahy), u klasického vytápění podokenní-
mi tělesy může naopak dosahovat ve stejném prostoru až  
3,6 °C (nejvyšší teplota je tentokrát u stropu). Zatímco rozdíl 
teplot 0,8 °C je pro člověka prakticky nerozlišitelný, rozdíl  
3,6 °C již může vytvářet citelné problémy v jednotlivých  
zónách místnosti.

Dobré výsledky z hlediska tepelného komfortu poskytují i sá-
lavé panely. Žádané jsou například skleněné sálavé panely 
ECOSUN GS, které spojují elegantní design bezrámových 
panelů GR a univerzálnost panelů ECOSUN G/E. Úchyty 
umožňují instalaci panelu na stěnu i na strop. A další výrobek 
z nabídky společnosti FENIX Jeseník – skleněné topné pa-
nely ECOSUN G s potiskem – jsou nejen účinným a příjem-
ným zdrojem tepla, ale také krásnou ozdobou vašeho interié-
ru. Potisk je prováděn na vnitřní povrch skleněné čelní desky 
a kromě různých motivů si můžete zvolit i barvu obvodového 
rámečku – eloxovaný hliník ve stříbrné nebo černé barvě. 

w w w . f e n i x g r o u p . c z

Nejekonomičtější vytápění pro
váš nízkoenergetický dům –
elektrické topné systémy FENIX

Topné folie ECOFILM, topné kabely a rohože ECOFLOOR nebo sálavé
panely ECOSUN, GR a MR nabízí vytápění zcela dle potřeb investora.
Nízké pořizovací a provozní náklady, vysoká flexibilita a maximální
tepelný komfort jsou spolu s příjemným sálavým teplem zárukou spoko-
jeného a zdravého bydlení.

>> chytré vytápění <<

pasivni? domy 235x140 ned:Sestava 1  18.1.2017  15:10  Stránka 1

Nástěnné konvektory

info www.fenixgroup.cz

http://www.fenixgroup.cz/
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IndIvIduálně upravený typový dům sI majItelé postavIlI ve starší zástavbě 
na zahradě prarodIčů. dIspozIce pozemku nebyla lImItující a umožnIla 
Ideální natočení domu vůčI světovým stranám. dům se tak chová ve všech 
ohledech podle předpokladů a majItelé jsou v něm velIce spokojenI.

Dům bez komínu
PřiPravila (RED) ■ Foto LubomíR KoRčáK

mMotivace 
myslíme si, že pasivní dům je z hle-
diska dlouhodobé finanční náročnos-
ti velmi výhodný. Navíc v něm máme 
díky rekuperaci vzduchu vždy čerstvé 
a teplotně příjemné ovzduší.

Co si pochvalujeme
Velké prosklené okno orientované 
k jihu, které nás pojí se zahradou a pří-
rodou. Hodně nás baví také optický 
klam schodiště, když ho pozorujeme 
v určitém úhlu.

Nadstandard a vychytávky
Zvláštností je určitě to, že nemáme 
komín. Jednou z vychytávek je třeba 

návrh úložných prostor pro děti ve dru-
hém nadzemním patře – skříně jsou ve-
stavěné do zdi tvaru Z. 

Co nás bavilo i trápilo
Zábavné bylo navrhovat si technické 
věci – osvětlení, vytápění…, manželka 
se samo sebou realizovala v zařízení 
interiéru, kde máme pěkně zkombino-
vané dřevo s umělými materiály. bě-
hem hrubé stavby nás trochu tížil fakt, 
že dlouhodobě pršelo a my ještě ne-
měli střechu. 

Inteligence domu
Chytrý dům nemáme, ani jsme o tom ne-
uvažovali. Rádi všechno ovládáme ručně.

Energie
Na elektřinu jede všechno včetně pod-
lahového topení, rekuperace a bazé-
nové filtrace. 

Co bychom příště udělali 
jinak
Žádné „příště“ neplánujeme. Všechno 
je přesně tak, jak jsme si to předsta-
vovali. 

Zbývá k dodělání
Do budoucna uvažujeme o fotovol-
taice – panely na střechu + úložný 
bateriový systém. Ale to vidíme tak za  
pět let. ■
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technIcké parametry

typ domu: zděný, pasivní 

Zastavěná plocha: 86 m2, garáž 25m2 

Užitná plocha: 142 m2 

Spodní stavba: základová deska 

Konstrukční systém: zděný  

tepelná izolace: stěny polystyren EPS 
70F, střecha minerální izolace 

Fasáda: systémová fasáda Weber, 
částečný obklad plast-dřevo 

Střešní krytina: taška Tondach  

okna a vchodové dveře: okna plastová 
Schüco ThermoPlusSi82,  

u = 0,74 W/m2K, vchodové dveře 
dřevěné SoLID ComFoRT SC92,  
ud = 0,75 W/m2K  

podlahy: vinyl, dlažba 

teplo: rekuperační jednotka Nilan VP 
18K – tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, 
včetně ohřevu TuV – zásobník 180 l 

Větrání: rekuperační jednotka Nilan 
VP18 K 

Skladba stěny (směrem zevnitř): 
vniřní omítka, vápenopísková cihla 
Kalksandstein 175 mm, lepidlo, EPS 
70F 300 mm, vnější omítka 

Celková tloušťka stěny: 486 mm 

Součinitel prostupu tepla U stěnou: 
0,123 W/m2K 

Roční spotřeba energie:  
reálná 8 000 kWh 

Voda – zdroj / likvidace: vodovod 
+ vlastní studna, veřejná splašková 
kanalizace 

projekt a realizace: Ing. arch. Lubomír 
Korčák, www.projektydomu.cz 

http://www.projektydomu.cz/
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EHR 250 AKOR
rezidenční rekuperační jednotka

 moderní větrací jednotka s vysokou účinností rekuperace
 velmi tichý provoz
 třída specifi cké spotřeby energie A nebo A+
 velmi nízká spotřeba energie 26 W při podmínkách Ecodesignu
 průtok vzduchu až 280 m3/h 
 grafi cký displej součástí jednotky
 bezdrátové ovládání bateriovou technologií EnOcean®

 řízení pomocí bezdrátových senzorů RH, CO2 nebo PIR
 univerzální provedení umožňující montáž na podlahu, strop nebo stěnu

Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel.: 326 90 90 10, 20  |  Praha 4, Boleslavova 15, tel.: 241 00 10 10, 11  |  e-mail: elektrodesign@elektrodesign.cz

Company of Soler&Palau Ventilation Group
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system
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Nezávislost na distribuovaných energiích je přáním mnoha 
lidí. Komín s krbem a topení dřevem jako sekundární zdroj 
vytápění poskytne jistotu tepla za každé situace. Dřevo 
je přitom nejen levné a snadno dostupné, ale pohled na 
oheň praskající v krbu zvyšuje atraktivitu bydlení. Unikátní 
komínový systém Schiedel Absolut umožňuje lehce pořídit 

krb i v pasivním domě. Na rozdíl od jiných systémů přitom 
Absolut řeší odvod spalin od spotřebičů bez nutnosti do-
datečných úprav nebo opatření. Lze ho využít nejen pro 
realizaci krbu, ale je na něj možné připojit spotřebiče na 
jakákoli paliva. Jedinou podmínkou je jejich nezávislost na 
vzduchu v místnosti. 

Schiedel Absolut v současnosti představuje technologic-
kou špičku v oblasti komínových systémů. Lze ho využít pro 
všechny typy budov. Jako první na světě je přímo certifikován 
pro pasivní rodinné domy s požadavkem roční měrné potře-
by tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/(m2a). Vyhovuje 
tak nejen českým, ale i rakouským a německým normovým 
požadavkům pro bydlení v tomto energetickém standardu. 

Celosvětově první 
komín certifikoVAný 
pro pASiVní domy



Úspory na topení
Schiedel Absolut vytváří podmínky pro instalaci spotřebičů 
pro doplňkové topení k hlavnímu topnému systému. podle 
četnosti využití krbu a druhu hlavního topného zdroje s ním 
lze ušetřit až 30 % nákladů na vytápění. komín kromě od-

vodu spalin zajišťuje přívod spa-
lovacího vzduchu do spotřebiče. 
konstrukce vzduchového prů-
duchu je taková, aby povrchová 
teplota jeho pláště nebyla nižší 
než 17°c. tím splňuje nejen po-
žadavek na vyloučení konden-
zace na povrchu pláště, který je 
dán hodnotou min. 12,6°c, ale 
nabízí uživatelsky komfortní po-
vrchovou teplotu podle kritérií 
tak, jak je zformuloval například 
německý passive Haus institut 
darmstadt. komín tak při doty-
ku nevyvolává nepříjemný pocit 
chladu. tím se zamezuje situaci, 
kdy lidé často zbytečně přetápěli 
dům kvůli pocitu zimy táhnoucí 
se od konstrukce. 

Komínový systém Schiedel Absolut je použitelný 
pro všechny paliva. Systém splňuje požadavky ČSN  
73 0540, jež definuje pasivní domy jako budovy s roční  
měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující  
15 kWh/(m2a). Prokázaná těsnost v neomítnutém  
stavu činí V50≤1,0m3/(mh).

BlowerDoor komponenty
Schiedel Absolut patří mezi dvousložkové komíny. Jeho  
základ tvoří vnitřní tenkostěnná keramická vložka, poté  
následují sendvičové tvárnice, které v jednom konstrukč-
ním prvku spojují několik důležitých funkcí: tepelně izolační, 

těsnící a nosnou. pro zachování 
vysoké těsnosti je komín vyba-
ven ještě dalšími doplňky a to 
například speciální Blowerdoor 
čelní deskou a dvířky. tím se řeší  
nejkritičtější místa, tedy otvory 
do komínu, tak, aby systém vy-
hovoval náročným Blowerdoor 
testům, jimiž se ověřuje těsnost 
konstrukce. 

více informací naleznete na www.absolutnikomin.cz 

http://www.absolutnikomin.cz/
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Pohodlný, atriový bungalov v mírném svahu na kraji obce je konciPován 
jako poloviční atrium nebo spíše dům je půdorysně zalomen do tvaru 
bumerangu, což přináší zajímavě členěnou fasádu, atypické dispozice 
vnitřního uspořádání a další benefity. 

3 

Jiří a lenka

počet osob

maJ itelé



Dům jako 
bumerang

PřiPravila (RED) ■ Foto MaRian GRoch

mMotivace
hlavní byl požadavek na moderní, 
bezbariérové bydlení.

Co máme rádi
Bydlení bez schodů s výhledy do za-
hrady a krajiny, ne k sousedům. Ze 
všech obytných místností je možný 
přístup francouzskými okny na tera-
su. oceňujeme permanentně zdravý 
vzduch s minimem chemie, nízké ná-
klady na energie i garáž jako součást 
domu. Líbí se nám i tvář fasády s ak-
centy antracitového odstínu a kontras-
tem omítky proti rámům oken a dveří, 
s vazbou na odstín střešní krytiny.

nadstandard a vychytávky
Půdorysné zalomení domu v úhlu 135 
stupňů zlepšuje výhled, soukromí, 
oslunění, ale i zmenšuje zbytečné plo-
chy chodeb, umožňuje větší prostor 
před okny pokojů, nabízí ergonomické 
a tvarově zajímavé prostory. Možná 
lze za nadstandard považovat i vnitř-
ní příčky a vnitřní vrstvu obvodových 
stěn ze sádrových tvárnic, které jsou 
ekologické, přesné technologicky, 
akusticky i protipožárně dobře nasta-
vené, přitom za velmi dobrou cenu.

Co nás bavilo 
Sledovat, jak se kompletuje oprav-
du zvláštní konstrukce, a výborný byl 
i přístup dodavatele.

inteligence domu
automatické je pouze řízení vzducho-
techniky, respektive větrání.

spotřeba energie
Kolaudovali jsme v srpnu 2016, takže 
porovnání výpočtových, tj. předpoklá-
daných 11 428 kWh se skutečnou 
spotřebou zatím nemáme, nicméně již 
v prvních studenějších měsících bylo 
zřejmé, že účty za topení budou proti 
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technické parametry

typ domu: zděný, pasivní

Zastavěná plocha: 241 m2

Užitná plocha: 200 m2

Spodní stavba: základové pasy, podkladní beton, isover 
EPS Grey

Konstrukční systém: EKoRD – zděný sendvič

tepelná izolace: minerální vlna Topsil, celulózová vata 
isocell

Fasáda: omítka

Střešní krytina: keramické tašky

okna a vchodové dveře: okna optiwin  
U = 0,66 W/m2K, dveře  U = 0,52 W/m2K 

podlahy: keramické, dřevěné

teplo: tepelné čerpadlo vzduch/voda + teplovodní 
podlahovka

Větrání: nucené s rekuperací

Skladba stěny (směrem zevnitř): sádrové tvárnice, 
parozábrana, minerální vlna, skořepinové tvárnice

Celková tloušťka stěny: 550 mm

Součinitel prostupu tepla U stěnou: 0,13 W/m2K

Roční spotřeba energie předpokládaná: 11 428 kWh 

Voda – zdroj a likvidace: veřejný vodovod a kanalizace

projekt: ing. Marian Groch, www.ekord.cz

Realizace: cubitt s.r.o., www.cubitt.cz, 2016

předchozímu bydlení v bytě násobně nižší, 
i když na elektřinu jede vše.

Využití dešťové vody 
Využíváme ji pro automatickou závlahu za-
hrady.

Co bychom příště udělali jinak
Kromě drobných dispozičních úprav by-
chom neměnili nic, jsme spokojeni. 

Zbývá k dodělání
Vnější přístřešek pro druhý automobil. ■

http://www.ekord.cz/
http://www.cubitt.cz/


Největší český výrobce dveří a  zárubní

Více jak 100 přírodních i umělých dekorů

Celoskleněné dveře a stěny

Vstupní dveře do bytu

Moderní technická řešení

Široká prodejní síť

NOVÝ KONFIGURÁTOR JE TU! 

Hledáte dveře do vašeho interiéru, ale nevíte, 

jaké vybrat? Barva, dekor, sklo... tolik možností, 

které byste si potřebovali vyzkoušet? S námi 

můžete! 

Náš konfi gurátor Vám umožní vybrat barvu 

zdi, typ podlahy a k tomu vyzkoušet jakékoliv 

dveře SAPELI ve všech nabízených modelech 

a dekorech.

Vše si můžete vyzkoušet na www.sapeli.cz.

100 20 5
let tradice zemí světa let záruky
nás naučilo dělat 

dveře opravdu 
dobře

zná SAPELI, ale 
doma jsme v ČR

a testujeme 
dokonce na 25 let 

používání

www.sapeli.cz

Varianta 44

Dřevěné 
dýhované Fóliované

Barvou 
lakované

Materiál Dekor

ZMĚNIT INTERIÉR

http://www.sapeli.cz/
http://www.sapeli.cz/


PROJEKTY PASIVNÍCH DOMŮ
RODINNÉ DOMY S DOTACÍ

! VÍCE INFORMACÍ O RODINNÝCH 
DOMECH S DOTACÍ NAJDETE NA 

WWW.RODINNEDOMYSDOTACI.CZ

Dotace na projekt pasivního domu: 35 000 Kč,
výsledná cena typového projektu: 

jen 34 700 Kč nová zelená úsporám
vybírejte domy s dotací
www.rodinnedomysdotaci.cz

TYPOVÉ PASIVNÍ DOMY G SERVIS
Všechny naše typové projekty pasivních domů splňují 
při správné orientaci na vašem pozemku dotační 
program Nová zelená úsporám 2015+ v oblasti B – 
Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou 
náročností.

S PROJEKTY TYPOVÝCH PASIVNÍCH DOMŮ G 
SERVIS ZÍSKÁVÁTE:
  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 

(stavebnětechnické řešení, stavebně-architektonické 
řešení, TZB – vytápění, elektroinstalace, 
vzduchotechnika, voda, kanalizace)

  osazení domu na pozemek
  průkaz energetické náročnosti budovy
  energetický posudek
  krycí list pro dotační program Nová zelená úsporám

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY PASIVNÍCH DOMŮ
Nevyhovují vám námi nabízené typové pasivní domy? Rádi vám zpracujeme individuální projektovou dokumentaci 
rodinného domu, který je od základů šitý na míru vašim představám. Individuální projekt je pro vás to pravé, pokud 
hledáte projekty, které jsou...

  pro specifi cký pozemek
  unikátní
  stoprocentně podle vašich představ a snů
  splňující netradiční požadavky

Naši architekti pro vás připraví architektonickou studii dle 
vašich požadavků kompletně ve 3D.

V rámci společných konzultací upravujeme studii přímo 
před Vámi. Nedochází tak k časovým prodlevám a ihned 
vidíte výsledek.

Máte možnost průchodu interiérem domu.

Dům si z klidu domova natáčet a prohlížet ze všech stran 
pomocí chytrých telefonů nebo tabletů.

Individuální projekty pasivních rodinných domů 
zpracováváme ve všech stupních projektové 
dokumentace. Projektová dokumentace zároveň splňuje 
a obsahuje veškeré náležitosti dotačního programu Nová 
zelená úsporám.

Chcete mít projektanta i během realizace stále na blízku? 
Rádi S projekty pasivních rodinných domů G SERVIS 
získáte jistotu úsporné pro Vás zařídíme autorský dozor 
během realizace.

http://www.rodinnedomysdotaci.cz/
http://sdotaci.cz/


GS PASIV 2 
Celková užitková plocha 173,5 m2

Obytné místnosti 5+1
Orientační cena stavby* 5 750 000 Kč

GS PASIV 11 
Celková užitková plocha 86,9 m2

Obytné místnosti 4+1
Orientační cena stavby* 2 814 000 Kč

GS PASIV 15 
Celková užitková plocha 130,5 m2

Obytné místnosti 5+1
Orientační cena stavby* 3 828 000 Kč

GS PASIV 3 
Celková užitková plocha 125,1 m2

Obytné místnosti 4+1
Orientační cena stavby* 3 826 000 Kč

GS PASIV 12  
Celková užitková plocha 71,5 m2

Obytné místnosti 3+1
Orientační cena stavby* 2 742 000 Kč

GS PASIV 17  
Celková užitková plocha 218,3 m2

Obytné místnosti 5+1
Orientační cena stavby* 6 694 000 Kč
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GS PASIV 19  
Celková užitková plocha 138,9 m2

Obytné místnosti 5+1
Orientační cena stavby* 3 737 000 Kč

GS PASIV 20  
Celková užitková plocha 154,1 m2

Obytné místnosti 4+1
Orientační cena stavby* 5 024 000 Kč
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POTŘEBUJETE POMOCT S VÝBĚREM DOMU ČI NEVÍTE, 
JAK POSTUPOVAT? ZAVOLEJTE NA ZÁKAZNICKOU 
LINKU 234 054 326, ZARUČENĚ VÁM PORADÍME! 
NEBO PŘIJĎTE NA BEZPLATNOU KONZULTACI

PROJEKTY PASIVNÍCH DOMŮ
RODINNÉ DOMY S DOTACÍ VYBRANÉ TYPOVÉ PASIVNÍ DOMY NABÍZÍME NEJVÍCE 

TYPOVÝCH PROJEKTŮ 
NA ČESKÉM TRHU

1. UMÍME I INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY

2. ZAŘIZUJEME VŠECHNU POTŘEBNOU 
DOKUMENTACI (ENB, OSAZENÍ, RADON, VÝKAZ 
VÝMĚR, ROZPOČET ATD)

3. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY (NÁVRH INTERIÉRU, 
NÁVRH POZEMKU ....)

*Cena je bez DPH a za provedení v pasivním standardu. Neustále rozšiřujeme nabídku pasivních domů, sledujte www.rodinnedomysdotaci.cz

http://www.rodinnedomysdotaci.cz/
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Dům je usazen jako posleDní ve svažité zástavbě obce 
naD úDolím řeky s výhleDem na praDěD. majitelům se 
oD počátku líbila skutečnost, že nabízí plnohoDnotné 
Dispozice už v přízemí a že teDy nebuDou muset v pozDním 
věku choDit Do schoDů.

Dům v poDhůří
PřiPravila (red) ■ Foto Martin ZeMan

mMotivace
dřevostavba byla naším přáním už 
dlouho. Pasivní dům se pak ukázal jako 
logická volba především kvůli nízkým 
nákladům na provoz. Shodou okolnos-
tí tehdy probíhal program nová zelená 
úsporám, tak jsme využili dotaci oblast 
B – úsporné novostavby. Měli jsme 
už nádherný pozemek s výhledem na 

Praděd a zbývalo na něj usadit ide-
ální dům. Vybrali jsme si typový dům  
draGOn 130 eVO a v drobnostech 
ho nechali individuálně upravit. napří-
klad jsme chtěli výplně dveří se skrytý-
mi panty nebo u kamen výkon do vody 
místo do vzduchu, aby se dům při to-
pení zevnitř nepřehříval.

Co nás bavilo
to, že jsme si mohli vybrat konstruk-
ci stěn typového domu. ta byla oproti 
standardnímu řešení navržena jako 
difuzně otevřená. Volili jsme tedy 
plášť domu ze sádrovláknitých desek 
s minerální izolací, který se jevil jako 
dobrý s ohledem na statiku, fázový po-
sun tepla i zvukovou neprůzvučnost. 
i co do komfortu bydlení a z hlediska 
energetické úspornosti díky řízenému 
větrání s rekuperací tepla se nám tato 
volba jevila jako nejvhodnější.

Co si pochvalujeme
Hodně se nám líbí vnitřní dispozice 
se samostatnou kuchyní. Je vlastně 
docela malá a úzká, ale náramně prak-
tická, a dá se z ní přímo vyjít na terasu 
a servírovat. 

Nadstandard a vychytávky
dům je dispozičně řešený tak, aby-
chom ve stáří mohli obývat jenom pří-
zemí a nemuseli do schodů. Po těch 
ať si běhají vnoučata. tedy kromě běž-
ných prostor jako kuchyně, obývák, 
koupena a WC, je v přízemí i jeden 

pokoj – budoucí ložnice. a také sklep 
pod garáží lze v éře základových desek 
považovat za nadstandard.

Jak je dům vytápěn
Celý dům je vytápěn převážně elektric-
kou energií. Jako záložní zdroj máme na 
otopný systém napojená krbová kam-
na s velkým výkonem do vody a malým 
do vzduchu, aby se dům nepřehříval. 
ale využíváme je jen sporadicky, tak na 
pět procent. Větrání domu je pak říze-
no rekuperační jednotkou.

Využití dešťové vody
Voda je sváděna do podzemní akumu-
lační nádoby s objemem devět kubíků 
a následně se používá na zalévání za-
hrady. 

Co bychom příště udělali 
jinak
Žádné příště neplánujeme, náš dům je 
přesně takový, jaký jsme chtěli. ■
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technické 
parametry

typ domu: dřevostavba, pasivní, 
dotace nová zelená úsporám

Zastavěná plocha: 130 m2

Užitná plocha: 145 m2  
(bez garáže)

Spodní stavba: základová deska,  
částečné podsklepení 

Konstrukční systém: difuzně 
otevřená, prefabrikovaný panel

tepelná izolace: minerální

Fasáda: částečně dřevěný obklad 
a minerální omítka 

Střešní krytina: betonová taška 
Benders Carisma

okna: dřevěná euro profil, zasklení 
trojsklo, hodnota U = 0,8 W/m2K

podlahy: přízemí keram. dlažba, 
patro vinyl Quick-Step

teplo: akumul. nádoba 600 l + 
elektrospirála 9 kW + krbová 
kamna s výměníkem + 4 ks solární 
panely, v přízemí teplovodní 
podlahové vytápění, patro otopná 
tělesa

Větrání: řízené s rekuperací tepla

Skladba stěny (směrem zevnitř): 
Fermacell 10 + 15 mm / minerální 
izolace 40 mm / fermacel vapor  
13 mm / rámová konstrukce 
s minerální izolací 120 mm / 
fermacell 15 mm / minerální tMF 
180 mm / silikonová omítka

Celková tloušťka stěny: 377 mm

Součinitel prostupu tepla 
U stěnou: 0,12 W/m2K

Roční spotřeba elektřiny:  
7 500 kWh 

projekt a realizace: rd rýmařov 
s.r.o., www.rdrymarov.cz, 2014

http://www.rdrymarov.cz/
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* 
Je to nádherný pocit svým zákazníkům odprezentovat výsledek práce a vědět, 
že je dílo perfektně zhotovené. Proto sázím na Zambelli s jeho širokým sorti-
mentem střešního odvodňovacího systému a praktickým kompletním systé-
movým řešením. Výsledkem jsou vždy působivá řešení. A především spokojení 
zákazníci. Na Zambelli se mohu vždy spolehnout. www.zambelli.cz

GERMAN QUALITY

PERFEKTNÍ VOLBA.    
ZAMBELLI TO 
DOKÁŽE. 
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UNIKÁT JAKO  
          V PŘÍRODĚ
DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO HF 410 
DOKONALÉ SPOJENÍ RŮZNÝCH MATERIÁLŮ PRO IDEÁLNÍ OKNO

HLINÍKOVÝ PLÁŠŤ VNĚ

• Vysoce odolná ochrana vůči 
počasí ve všech barvách

• Spojení dřeva, pěny a hliníku  
pro maximální tepelnou izolaci  
při malé stavební hloubce

STABILNÍ JÁDRO

• Vysoce stabilní okno a nedostižně 
vysoká pevnost díky unikátní 
technologii Internorm I-tec Core

• Tento ekologický materiál snese 
podstatně větší zátěž, je odolnější 
vůči vlhkosti a zachovává si  
svůj tvar

ROZMANITOST DŘEVA UVNITŘ

• Pro individuální a harmonické 
uspořádání obytného prostoru

• Vzhledem k poskytovaným 
vlastnostem jsou díky nové 
technologii speciální druhy dřeva 
k dostání za atraktivní ceny 

REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE

I-TEC SMARTWINDOW
INTELIGENTNÍ. JEDNODUCHÉ. POHODLNÉ.

Inteligentní řízení domů I-tech SmartWindow od Internormu umožňuje 
snadnou a pohodlnou obsluhu větrání a stínění prostřednictvím 
chytrého telefonu nebo tabletu.  
Je jedno, jestli jste právě doma  
nebo venku. 
Pomocí aplikace Internormu můžete 
mobilně řídit I-tech větrání, I-tech 
stínění, stínící techniku a otevírání 
nadsvětlíku resp. Kontrolovat stav 
Vašich oken pomocí kontroly otevření.

info www.internorm.cz

http://www.internorm.cz/
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STABILNÍ JÁDRO
PEVNÉ, ŠETRNÉ K PŘÍRODNÍM ZDROJŮM. ODOLNÉ

Pevnost dřeva je nedostižná. Proto jsme z osvědčeného přírodního 
materiálu vyvinuli revoluční technologii výroby oken. Aby byla okna 
ještě odolnější a abyste si mohli ještě lépe zvolit svůj individuální styl.
V podobě nového systému I-tec Core jsme do jádra dřevohliníkového 
okna HF 410 zabudovali tenké sklížené vrstvy dřeva, které se takto 
používají pouze u vysoce stabilních stropních trámů a nosníků. 
Takové dřevo je v podstatě odolnější vůči vlhkosti, snese vyšší 

zátěž a je vysloveně pevné. 
Nový high-tech materiál je navíc 
šetrný k přírodním zdrojům, trvale 
udržitelný a díky své mimořádné 
nosnosti umožňuje výrobu oken 
větších rozměrů. Úzký design 
rámů propůjčuje tomuto oknu 
výraznější estetické vlastnosti.

INDIVIDUÁLNÍ VZHLED
DÍKy DŘEVĚNÝM POVRCHŮM A BARVÁM

Nabídka druhů dřeva a barev už nezná žádná omezení. 
V nových dřevohliníkových oknech HF 410, ale i v našich 
nových dřevohliníkových domovních dveřích používáme i takové 
druhy dřeva, které nejsou pro výrobu oken vůbec typické.
Patentovaná technologie Internormu umožní do budoucna 
použití rozmanitých barev i nových druhů dřeva za velmi 
atraktivní cenu.

Aplikací I-tech SmartWindow si můžete spolu 
s příslušným návodem na instalaci zdarma 
stáhnout z App Store nebo Google Play. 
Stačí pak jen jednoduše poklepnout prstem 
na uživatelskou plochu a můžete vytahovat 
a spouštět žaluzie, nastavovat průnik světla 
podle potřeby nebo regulovat objem vzduchu 
propouštěný při větrání. Také můžete otvírat 
resp. zavírat nadsvětlíky nebo kontrolovat 
otevřená, sklopená a zavřená okna.

DOMA I VENKU

Ať už jste na dovolené, sedíte v pohodlí domova na 
pohovce nebo jste na cestách – pomocí bezplatné 
aplikace Internormu můžete pohodlně mobilně 
obsluhovat veškerá připojená zařízení. Potřebujete 
k tomu jenom chytrý telefon nebo tablet. Brána 
(gateway) u Vás doma (spojená pomocí kabelu 
se sítí WIFI) slouží jako rozhraní k jednotlivým 
zařízením.
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O pasivním dOmě majitelé půvOdně neuvažOvali. přesvědčil je O něm 
až architekt, kteréhO si vybrali na veletrhu dřevOstavby stejně, 
jakO pOzději vytOužený krb a Odstín červené ze vzOrníku ral.

Dům v červené
PřiPravila (red) ■ Foto Martin ZeMan

MMotivace
Motivací pro pasivní dům byly jeho dobré vlastnosti, ale 
také možnost využít dotaci z programu nová zelená úspo-
rám. dřevostavbu jsme volili pro její vzdušnost, lehkost, 
možnost rychlého vytopení i neopakovatelnou atmosféru. 

Co se nám vyplatilo
Počkat si na schválení dotace. Stavbu to sice protáhlo, ale 
dostali jsme ji. také vybrat barvu okenních rámů podle vzor-
níku raL bylo dobré rozhodnutí. Ladit ve stejném odstínu 
i další prvky v domě pak bylo jednoduché.

Jaké materiály převažují v interiéru 
Převažuje dřevo na přiznaných konstrukčních prvcích, pod-
laze i nábytku.

Co máme na domě nejraději
Jednoznačně vysněná velká okna. Prakticky celé přízemí je 
prosklené, okny pozorujeme neustále se proměňující zahra-
du, sluníčko sem svítí od rána do večera, a v létě, když jsou 
otevřená okna, žijeme prakticky venku. Osvědčila se také 
otevíravá okna. Vymínili jsme si je na architektovi a dnes je 
oceňujeme především proto, že můžeme v létě udělat prů-
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technické parametry

typ domu: dřevostavba, pasivní, dotace nová zelená úsporám

Zastavěná plocha: 80 m2

Užitná plocha: 106 m2

Spodní stavba: základové pasy, dřevěná platforma

Konstrukční systém: masivní panely novatop z křížem 
lepeného smrkového dřeva, ošetření voskem proti barevným 
změnám

tepelná izolace: minerální vata

Fasáda: sibiřský modřín bez povrchové úpravy

Střešní krytina: fólie

okna: dřevěná euro okna, trojsklo

podlahy: masivní dub s olejovoskovou úpravou

teplo: akumulační nádrž 800 l, ohřívání krbem nebo elektřinou 
z vlastní fotovoltaické elektrárny (2,99 kWp), teplovzdušné 
vytápění s rekuperací tepla

Skladba stěny (směrem zevnitř): 84 mm novatop Static 
Solid, 300 mm nosník Steico, minerální tepelná izolace  
140 + 160 mm Knauf nobasil MPe vložená mezi nosníky, 
60 mm horizontální laťování 60/40, mezi latě vložená tepelná 
izolace Knauf nobasil MPe  60 mm, kontaktní difuzní fólie,  
40 mm latě 40/60 vertikální, 40 mm provětrávaná mezera,  
24 mm dřevěný fasádní obklad horizontální

Celková tloušťka stěny: 548 mm

Součinitel prostupu tepla stěnou: 0,105 W/m2K

Součinitel prostupu tepla střechou: 0,094 W/m2K

Měrná roční potřeba tepla na vytápění: 13 kWh/m2

Voda – zdroj a likvidace: studna, kanalizace

projekt: ing. arch. Lukáš Pejsar, 3ae, s.r.o.

Realizace: 3ae s.r.o., www.3ae.cz, 2015

van, který v letních vedrech hodně pomáhá. nemáme klimati-
zaci a bez průvanu by se dům nesmírně přehříval – velká okna 
působí jako skleník.

Zkušenosti s krbem
V domě je stále nastaveno 21 stupňů. Krb ohřívá vzduch 
i akumuluje většinu tepla do akumulační nádrže. Sta-
čí zatopit na pár hodin a dům je vyhřátý na celý den. 
V době, kdy ještě nebyl schválený levnější tarif na elek-
třinu, byl krb jediným zdrojem tepla a bez problémů stačil. 

alternativní zdroj energie
Využíváme energii ze slunce pro ohřev teplé užitkové vody.

Co bychom příště udělali jinak
rekuperační jednotka by měla být dobře přístupná. My ji máme 
v podhledu stropu a výměna filtrů jednou za čtvrt roku je skoro 
akrobatický výkon. technickou místnost je vhodnější oddělit od 
koupelny. V přízemí máme servisní koupelnu, která je současně 
technickou místností, a toto řešení se neosvědčilo. Stínění oken 
směřujících na jih je nutnost! architekt nám navrhoval kovové 
předokenní žaluzie, které se nám ale nelíbily. do doby, než bude 
hotový balkonek v patře, který okna v létě zastíní, jsme pořídili 
rákosové rohože. ■

http://www.3ae.cz/




REGULUS spol. s r.o.
obchod@regulus.cz
www.regulus.cz 

Větrání s rekuperací tepla

Solární systémy

Tepelná čerpadla

Akumulační nádrže

Inteligentní řízení

Kompletní řešení 
vytápění a větrání 
rodinných domů

12I16 = Pasivni domy - special - 2x 235x280.indd   2 22. 12. 2016   15:17:49

mailto:obchod@regulus.cz
http://www.regulus.cz/


Úsporné řešení 
pro Vaše topení

Dotace až 450 000 Kč s programem Nová zelená úsporám

V moderních novostavbách se pro vytápění a ohřev
vody využívá teplo z více zdrojů energie. Za slunných dnů
se využívá energie získaná ze solárního systému, v zimě
teplo z teplovodní krbové vložky. Teplo se ukládá pro pozdější
využití v akumulační nádrži. Hlavní zdroj, kotel nebo tepelné
čerpadlo, spotřebovává méně energie, protože do otopného
systému doplňuje teplo až po vyčerpání tepla dodaného
obnovitelnými zdroji. Celý systém řídí inteligentní regulace
preferující obnovitelné zdroje energie tak, aby celý systém
pracoval co nejefektivněji.Náš technický tým

Vám nezávazně poradí
a navrhne vhodné
využití tepelného čerpadla
a slunečních kolektorů
pro Váš dům, případně
ve spolupráci s našimi
smluvními partnery
zajistí realizaci.

12I16 = Pasivni domy - special - 2x 235x280.indd   3 22. 12. 2016   15:17:55
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Trávník 
uvnitř 
domu? 
Proč 
ne…

PřiPravila Dana Jakoubková ■ Foto TECTo arhiTECTura
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výzvou bylo vytvořit jednoduchý, udržitelný, dvoupodlažní dům, který 
by se vešel do vybraného koutu lesa s krásným výhledem, prolnul svažitý 
terén a obstál v drsných podmínkách severního rumunska. 

hhlavním prvkem návrhu z dílny TECTo 
arhitectura je vnitřní atrium se zatravně-
nou plochou, situované do proskleného 
jádra domu. v něm je umístěno schodi-
ště, chodby a odpočinková zóna, kde se 
obyvatelé domu cítí jako venku, i když 
jsou uvnitř. Celý přízemní prostor je ote-
vřený, bez dveří (kromě těch na toaletu) 
a expandující do horního patra.

hlavní principy udržitelnosti a ener-
getické účinnosti se odráží v dřevěné 
konstrukci za použití přírodních izolač-
ních materiálů, zelené střechy, vysoce 
účinných oken a zvládnutí systému řízení 
zdrojů pro vytápění a elektrické energie. 
ve vnějším plášti domu jde o kombinaci 

sololitu (lisovaná dřevní hmota) a fouka-
né celulózy, která disponuje výbornými 
izolačními vlastnostmi a samoregulací 
vlhkosti, neobsahuje toxické složky a je 
odolná vůči škůdcům i plísním, za inteli-
gentní podpory paropropustné fólie.

Tvar střechy a velkoryse prosklené 
plochy poskytují čtyřikrát vyšší příjem 
přirozeného denního světla a zvyšu-
jí pasivní energetický zisk maximalizací 
solárního vstupu, využitého pro vyhřívání 
objektu a podporujícího moderní, dyna-
mickou tvář domu Che. Ta je do lesního 
prostředí optiky včleněna volbou fasády 
z cedrových lamel, které si uchovávají 
fyzikálně-chemické vlastnosti i v drs-

ném klimatu. vegetační povrch střechy 
pak uzavírá přírodě blízké pojetí stavby 
a sbírá dešťovou vodu, dále svedenou 
do podzemní nádrže.

Minimální potřeba energie na vytá-
pění je pokryta malým plynovým, kon-
denzačním kotlem, propojeným s aku-
mulační nádrží. v plánu je instalace 
fotovoltaických panelů s cílem pokrýt 
v budoucnu maximální potřebu energie 
domu. Dům má řízené větrání s rekupe-
rací tepla, které zajišťuje přívod a odvod 
vzduchu pomocí protiproudých výmění-
ků tepla s 85% mírou obnovy. Zároveň 
je osazeno čerpadlo země-vzduch, které 
využívá po celý rok volnou konstantní 
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teplotu zeminy. Distribuční systém vy-
tápění je řešen formou nízkoteplotního 
topného okruhu s podlahovým a stěno-
vým topením. v obývacím pokoji je in-
stalován doplňkový zdroj tepla v podobě 
krbových kamen na dřevo, rovněž při-
pojených k vyrovnávací nádrži (1000 l), 
která ukládá teplo na různých úrovních, 
ne jako tradiční kotle. Energie potřebná 
pro vytápění a ohřev teplé vody je nižší 
než 14 kWh /m²/rok (podle předběžných 
propočtů PhPP). ■

Cedrové dřevo výborně snáší i drsné 

klimatiCké Podmínky.





Při volbě stavebního materiálu zvažte, zda vám poskytne 
skutečně optimální a  kompletní řešení. Při projektu, 
výstavbě i během celé životnosti domu. Ytong je prémiovou 
značkou na našem trhu – nabízí ucelené řešení celé stavby, 
a navíc řadu odborných služeb, které vám pomohou postavit 
dům podle vašich představ. 

Systém pórobetonových tvárnic Ytong má za  sebou téměř 
sto let inovací, stále si však zachovává své naprosto 
přírodní složení. Díky porézní struktuře je velmi lehký 
a pro uživatele domu je asi nejdůležitější, že vytváří zdravé 
klima v domě. Snadno tvaruje, proto nevzniká téměř žádný 
odpad a  při stavbě spotřebujete téměř všechen materiál. 
Navíc vás vlastnosti materiálu neomezují ani u  tvarově 
komplikovaných a  atypických projektů. Dalším podstatným 
plusem je nehořlavost, zdravotní nezávadnost, a především 
tepelněizolační schopnosti bílého pórobetonu. Touto 
kombinací vlastností splňuje všechna zásadní kritéria 
moderního stavebního materiálu.

Proč stavět se systémem dílů od Ytongu
Systémové stavění je rychlé a  přesné. Jednotlivé díly ze 
stejného materiálu jsou plně kompatibilní a  zakládají 
tak podmínky pro skutečně kvalitně provedenou hrubou 

stavbu, která je důležitá pro výsledné tepelněizolační 
vlastnosti domu. Ytong si své vlastnosti ponechává 
i po opracování, například rozvedení instalací a připevnění 
interiérových prvků. Díky tomu nevznikají tepelné mosty 
a jádro stavby je homogenní.

Důležitá je také jednoduchost – mnoho realizací z  Ytongu 
vzniká svépomocí, a  to včetně domů, kde si investoři 
vlastními silami poradili s montáží střechy či stropu. Princip 
„skládačky“ je u Ytongu známý a prověřený. Stejně výrobce 
přistupuje i k novým prvkům, u nichž vždy klade důraz na to, 
aby montáž nevyžadovala specializované fi rmy.

Systémové řešení Ytong – 
– portfolio „od sklepa po komín“
Systém Ytong je tradiční materiál, který však prochází 
neustálým vývojem a  inovacemi. V  současné době již 
představuje široké portfolio stavebních dílů, do nějž kromě 
tvárnic, příčkovek a  překladů patří také strop, střecha, 
schodiště, komín a sloupová tvárnice. Všechny prvky vynikají 
snadnou a  jednoduchou montáží a  vysokou stabilitou. 
U  masivní střechy je pak důležité, že s  jejím použitím je 
dům chráněn i  proti letnímu přehřívání a  není proto třeba 
instalovat klimatizaci. 

TRENDEM STAVEBNICTVÍ 
JE SYSTÉMOVÉ STAVĚNÍ

Střecha Ytong Komfort přispívá k celoročnímu 
tepelnému komfortu a zabraňuje letnímu přehřívání.



Mezi nejvýznamnější novinky letošního roku patří uvedení 
tepelněizolační tvárnice Lambda YQ, s  níž je možné stavět 
bez zateplování i  v pasivním standardu. Kromě mimořádně 
úsporného provozu navíc na  výstavbu pasivního domu 
můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám. Nově byl 
systém Ytong doplněn také o vnější a vnitřní omítky a vnitřní 
stěrku, s jejichž použitím jsou optimalizovány tepelněizolační 
vlastnosti a při dodržení správných technologických postupů 
i výsledná kvalita stavby.

Úspora od projektu až po provoz budovy
Ytong nabízí efektivnější a ekonomičtější řešení vkterékoliv 
části projektu stavby. Ve  fázi příprav můžete požádat naše 
odborníky o  posouzení svého návrhu stavby a  vytvoření 
případné výhodnější varianty. V  průběhu výstavby investoři 
využívají bezplatných služeb jako je zakládání rohů stavby či 
kladečské plány schodiště nebo stropu. 

www.ytong.cz

Schodištní díly na míru jsou okamžitě pochozí, 
velmi stabilní a tlumí kročejový hluk. 

Systém Ytong je ověřený u řady tvarově 
atypických architektonických projektů.

http://www.ytong.cz/
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Developerská výstavba 
v pasivním standardu
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Dosáhnout nezávislosti na zDrojích energie i na jejích nepřeDvíDatelných 
cenách je stále častějším přáním investorů. K hleDání uDržitelných 
řešení se proto pomalu přiKlání i DevelopersKá výstavba. poD její režií ve 
spolupráci s architeKty linD & risør byl postaven i jeDnoDuchý přízemní 
Dům v atraKtivní obytné zóně DánsKého møliemoseparKen v allerøDu.

HHlavní obytný prostor představuje velká reprezentativní 
vstupní hala a prostorná otevřená kuchyně spojená s obýva-
cím pokojem a velkoplošnými okny. Z něj se vchází do části 
určené pro rodiče s ložnicí, šatnou a koupelnou. Samostatný 
prostor pro děti se skládá ze dvou velkých dětských poko-
jů, druhé koupelny a z další místnosti, kterou lze využít jako 
pracovnu či pokoj pro hosty. Kromě velkých prosklených fa-
sádních oken se o přísun denního světla a jeho rovnoměrnou 
distribuci starají i střešní okna VELUX v pasivním standardu 
osazená zapuštěným rámem do polyuretanové nadkrokevní 
izolace pro dosažení lepších tepelně-technických paramet-
rů ostění. Jejich velkou výhodou je, že přivádějí do hloubky 
dispozice domu více světla než stejně velká fasádní okna. 
Pasivní solární zisky, které jsou vítané v zimních měsících, 
v létě odstiňuje předokenní roleta. Ta současně při zatažení 
v zimních nočních hodinách zmenší tepelné ztráty. Solárně 
ovládaná roleta s naprogramovaným automatickým chodem 
tak zajistí optimální vnitřní klima i vyšší energetickou efekti-
vitu domu.
Dům je vybaven geotermálním vytápěním, které dodává teplo 
do podlahového topení, a okna i sluneční kolektory na stře-
še využívají solární zisky. Síla izolací všech venkovních zdí je  
380 mm, což spolu s  500 mm izolací v  podlaze a střeše za-
jišťuje výborné tepelně-izolační vlastnosti pláště budovy. Pro 
fasádní okna jsou použita nízkoenergetická trojskla se součini-
telem tepelné prostupnosti celým oknem Uw = 0,81 W/m2K. 
Použitá střešní okna s nízkoenergetickými trojskly 65 do-
sahují hodnoty U skla 0,5 W/m2K. Všechna okna směřují-
cí na jih mají automatické sluneční zábrany v podobě rolet.  
V  domě se nachází i dva světlovody TRW, které přivádě-

jí denní světlo do místností, které nelze osadit okny, a šetří 
tak elektrickou energii potřebnou na svícení. Ohřev užitkové 
vody zajišťují solární kolektory VELUX o velikosti 4,5 m2. Jed-
notka HVAC (teplo-ventilace-chlazení) zahrnuje kompletní 
ventilační zařízení a dvě mikrotepelná čerpadla. První čerpa-
dlo využívá zbývající teplo z odčerpaného vzduchu a ohřívá 
užitkovou vodu; druhé tepelné čerpadlo je využito ke geo-
termálnímu topení (2 kW), které vytápí místnosti podlahami. 
Veškerý čerstvý vzduch se v  zimě ohřívá prostřednictvím  
40 metrů dlouhé podzemní trubky. V  létě se příchozí vzduch 
podzemní trubkou zase chladí. ■
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MALEnE ODyJA HALSTEEn 
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a dv e r t o r i a l

NejvhodNější schody Na 
trhu pro pasivNí domy

Levné půdní schody jsou potenciáLním zdrojem energetických ztrát, kvůLi 

tepLu unikajícímu do prostor nevytápěné střechy. s tím přichází i kompLikace 

se vznikající vLhkostí a kondenzovanou vodou, která se dostává do stropu. 

výsLedkem jsou objevující se pLísně, vLhké stropy a nepříjemné fLeky.

půdními schody Wippro 
t e p l o  N e u N i k N e

otevřené 

spodní víko 

s pohledem na 

rozšířený falc 

a dvojitý falc

půdní schody gm4 isotec 200  
a isotec Luxe 200

Složení obvodového rámu schodů z kovové obložky a vy-
soké dřevěné obložky zajišťuje přerušení tepelného mostu 
a tím zabránění srážení kondenzované vody. Dostatečnou 
tepelnou izolaci zajišťuje spodní víko schodů o síle 20 cm. 
Jeho jádro tvoří zhutněná kamenná vlna, která má výbor-
né izolační vlastnosti. Hodnota koeficientu prostupu tepla 
zabudovaných schodů činí U = 0,17 W/m2K. Pomocí do-
plňku, izolačního horního krytu s izolačním obvodovým rá-
mem, může být tato hodnota snížena až na U = 0,13 W/m2K 
u zabudovaných schodů v interiéru. Unikátní je patentovaný 
systém spodního víka, který má z pohledové strany interiéru 
bezdrážkové překrytí rámu schodů. Prodloužený falc spod-
ního víka překrývá rám schodů, čímž je dosažen čistý vzhled 
a především i větší těsnost schodů.

půdní schody gm-4 isotec Luxe 200

■ Zkouška vzduchotěsnosti Třída 4
■ Koeficient prostupu tepla U = 0,17 W/m2K
■ S horním víkem: U = 0,13 W/m2K
■ Patentovaná konstrukce spodního víka, rozšířený falc překrývající rám
■ Dělené tepelné mosty v obvodovém rámu
■ 200mm izolace ve spodním víku
■ EI230 protipožární zkouška
■ S horním víkem EI2120 protipožární zkouška

Zavřené spodní 

víko s rozšířeným 

falcem, který 

překrývá rám 

schodů
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info www.wippro-schody.cz, kontakt. osoba: vojtěch tybitancl, tel.: 608 048 528, e-mail: vojtech.tybitancl@wippro.at

vhodNé pro 
NízkoeNergetické domy

Půdní schody GM4 Isotec Luxe mají dělenou 
konstrukci obvodového rámu schodů, která se 
skládá z kovové a dřevěné části. Díky tomu má 
ideálně rozdělené tepelné mosty. Spodní víko 
s dvojitým falcem, který dosedá na dvojité těs-
nění, má tloušťku 10 cm a je vyplněné izolační 
vatou. Všechny uvedené konstrukční úpravy se 
podílejí na vynikající hodnotě prostupu tepla za-
budovaných schodů, která je 0,33 W/m2K. V pří-
padě vyšších nároků lze schody doplnit o tepel-
něizolační horní kryt, který hodnotu prostupu tepla 
u schodů zabudovaných v interiéru sníží až na  
0,21 W/m2K. Půdní schody Wippro s označením 
GM4 Isotec Luxe mají unikátní spodní víko s roz-
šířeným falcem, který překrývá rám schodů, čímž 
je dosaženo čistého vzhledu a přede-
vším i větší těsnosti schodů.

Když se podíváme do útrob obou 
typů schodů, které jsou důležité při 
užívání, najdeme celokovové skláda-
cí schody s vysoce stabilní konstruk-
cí. Zatížení na jeden schod je tes-
továno na 250 kg. Ovládání schodů 
je velice jednoduché díky systému 

pružin, které drží horní víko a zajišťují ply-
nulý chod při otevření. Rozložení schodů je 
také velice jednoduché a hlavně bezpečné. 
Díky posuvnému madlu se skrytými pružinami 
se schody rozkládají plynule a velice lehce. 
Schody jsou určené jak do běžných domů, tak 
především do nízkoenergetických a pasivních 
domů, interiérů s rekuperací vzduchu a také do 
dřevostaveb. Půdní schody mají dělené tepelné 
mosty, které brání vzniku zkondenzované vody. 
Díky kvalitní konstrukci a izolaci schody obstojí 
bez nejmenších komplikací v Blower door tes-
tech. Další z předností je protipožární odolnost 
EI230 schodů, které tak vyhoví nejpřísnějším ev-
ropským normám.           

efektivní řešení výLezu na rovnou střechu  
s označením fda

Skládá se ze tří částí. První část tvoří klasické půdní schody, druhá část se skládá z obložení stavebního otvoru 
a žebříku a třetí část je horní izolační víko umístěné na střeše. Tyto tři díly tvoří komplet sestavený k sobě.

půdní schody Wippro gm4 isotec Luxe

■ Zkouška vzduchotěsnosti Třída 4
■ Koeficient prostupu tepla U = 0,33 W/m2K
■ S horním víkem: U = 0,21 W/m2K
■ Patentovaná konstrukce spodního víka, rozšířený falc překrývající rám
■ Dělené tepelné mosty v obvodovém rámu
■ 100mm izolace ve spodním víku
■ EI230 protipožární zkouška
■ S horním víkem EI2120 protipožární zkouška    

■ Izolační pozinkované víko na střechu s obvodovým rámem
■ Obvodový kovový rám, který se vyrábí dle naměřených rozměrů na stavbě
■ Uzavření ze strany interiéru je zajištěno standardně půdními schody GM-4 Eurostep
■ Spodní víko o síle 65 mm se zhutněnou izolační vlnou
■ Zavírací mechanika s kuličkovým ložiskem odolná proti opotřebení
■ Posuvné madlo se skrytým odlehčujícím pérem, které zajišťuje plynulý a lehký chod rozkládání schodů
■ Stupně 36 cm široké a 12 cm hluboké s bezpečnostními protiskluzovými výlisky, nosnost stupňů 250 kg

půdní schody gm4 isotec Luxe 

splňuje vysoké Nároky Na izolaci 
a požadavek stabilNí koNstrukce

http://www.wippro-schody.cz/
mailto:vojtech.tybitancl@wippro.at
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Postavit nový dům 
v nízkoenergetickém nebo 
Pasivním standardu není tak 
složité. zrekonstruovat do něj 
historickou budovu je ovšem 
výrazně těžší. zvláště Pokud má 
být zachovaná její autentická 
tvář. Příkladem takové zdařilé 
adaPtace je secesní vila z roku 
1907 v Poděbradech, Původně 
obytný dům, v rámci Přestavby 
uPravený na Polyfunkční.

Stará vila  jako nová

PřiPravila (red) ■ Foto Tomáš Vanický



VV případě tohoto projektu se podařilo vytvořit tým profesionálů, který 
byl schopen se odklonit od běžně realizovaných projektů do té míry, že 
za svoji snahu i výsledek získal nominaci do finále českého kola sou-
těže e.on energy Globe award. mezi hlavní cíle rekonstrukce patřilo 
zvýšení komfortu užívání stavby, dosažení zdravého vnitřního prostředí 
a zajištění vyšší energetické nezávislosti. důležité bylo i omezit zásahy 
do secesní fasády, ponechat co nejvíce původních prvků jako třeba 
kamenné schodiště a při úpravách povrchů použít v maximální míře 
staré postupy. 

autoři projektu v čele s ing. Tomášem Vanickým kombinovali při re-
konstrukci pálené cihly, panely z lisované slámy a také několik typů izolací 
včetně aerogelu. Velký důraz byl přitom kladen na tepelnou pohodu v in-
teriéru. Té je dosaženo pomocí přírodních materiálů, které umožňují lépe 
se v interiéru vypořádat s nárůstem nebo naopak poklesem vnější teploty 
a vlhkosti. Jde o materiály, které umožňují teplotní fázový posun a z inte-
riéru odebírají vzdušnou vlhkost či ji do něj naopak vracejí. V domě se 
tak setkáme s hliněnými omítkami, marockými štuky nebo dřevěnou či 
terazzo podlahou. Povedlo se posunout energetickou náročnost domu 
ze třídy G – mimořádně ne-
hospodárná do B a snížit po-
třebu energie na vytápění ze  
183 kWh/m² na 65 kWh/m². 
Byt ve 3. nP (154,3 m²) vy-
tápěný na teplotu 22 °c však 
vykazuje v topné sezóně daleko 
lepší parametry, když se nedo-
stane se spotřebou energie na 
vytápění a přípravu teplé vody 
nad 35 kWh/m² za rok. 

Technologická zařízení pak 
byla instalována s ohledem na 
dodržení čistého vzhledu inte-
riéru, ekologický přínos a mi-
nimální provozní náklady. ■
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http://e.on/


Od studie 

▲

 přes projekt 
▲

 zajištění           dotace NZU 

▲

 povolení 

▲

 po realizaci

✔ člen Centra pasivního domu
✔ projektování a realizace nízkoenergetických  

a pasivních domů
✔ díky velkému množství realizací pasivních domů máme 

mnoho zkušeností a nabízíme pomoc i při realizaci 
pasivního domu formou stavebního dozoru  
a také při výběru dodavatelů

✔ zajištění dotace na pasivní dům z programu NZÚ, 
máme 100% úspěšnost 

✔ 84 podaných žádostí v dotačním programu v oblasti B – 
Výstavba domů s velmi nízkou energetickou náročností

✔ od roku 2008 vyprojektováno více jak 181  
nízkoenergetických a pasivních staveb

✔ široký výběr projektů a studií
✔ individuální přístup k potřebám a požadavkům
✔ řešení vycházející z konkrétního pozemku
✔ originální architektonické řešení 
✔ klidný průběh projektu i navazující stavby www.projektydomu.cz

▲

http://www.projektydomu.cz/
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Kontakt:
Ing.arch. Lubomír Korčák  
tel.: +420 606 307 000 
projektydomu@projektydomu.cz

Kancelář Plzeň Kancelář Praha
Kyjevská 1375/13 Na Radosti 184/59
326 00 Plzeň 155 21 Praha 5 - Zličín
tel./fax: +420 377 464 149 tel. +420 606 307 000

Od studie 

▲

 přes projekt 

▲

 zajištění           dotace NZU 

▲

 povolení 

▲

 po realizaci

▲

+420 606 307 000
mailto:projektydomu@projektydomu.cz
+420 377 464 149
+420 606 307 000
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První certifikovaný aktivní 
dům na světě

Centennial Park residenCe stojí na Předměstí kanadského toronta 
a minimálně Půl roku od dokončení bude ve zkušebním Provozu. 
zároveň bude sloužit jako vzorový dům. již nyní je jasné, že jeho 
ekologiCké Parametry mu Přinesou nezanedbatelné úsPory energií. 
avšak to, Co jej činí oPravdu Přitažlivým, je zvolený PřístuP k designu, 
který maximalizuje Příležitosti Pro denní světlo a čerstvý vzduCh.

stará vila 
jako nová

PřiPravila dana jakoubková ■ Foto LaiLa MaLene odyja HaLsteen 

centennial Park residence stojí 
na Předměstí kanadského toronta 
a minimálně Půl roku od dokončení bude 
ve zkušebním Provozu. zároveň bude 
sloužit jako vzorový dům. již nyní je 
jasné, že jeho ekologiCké Parametry  
mu Přinesou nezanedbatelné úsPory 
energií. avšak to, Co jej činí oPravdu 
Přitažlivým, je zvolený PřístuP k designu, 
který maximalizuje Příležitosti Pro  
denní světlo a čerstvý vzduCh.



PProjekt Centennial Park Residence vznikl na základě spolu-
práce a sdílení zkušeností dánských a kanadských odborníků. 
dům byl navržen v evropě. autoři návrhu i hlavní investor si 
od začátku uvědomovali, že na to, aby se takovýto progresivní 
projekt na trhu ujal a byl konkurenceschopný, musí splnit dvě 
podmínky – být finančně přijatelný pro případné zájemce a také 
kvalitně zrealizovaný. splnit oba předpoklady mu pomohly mon-
tované komponenty, při kterých je menší ekologický odpad než 
při klasické zděné výstavbě. výhodou montovaných dílů bylo i to, 
že se dům nejdříve zkušebně postavil ve výrobním závodě, kde 
se na reálné maketě různými simulacemi podařilo eliminovat te-
pelné úniky. až po odzkoušení těsnosti ve výrobní hale se stavělo 
na reálném pozemku. naměřené hodnoty hlavní investor Great 
Gulf poskytl ostatním partnerům, kteří se podíleli na realizaci. 
kvalitu a efektivitu jednotlivých procesů ulehčil i použitý biM.

Obrací se za světlem
dům s půdorysem do tvaru písmene C má obě postranní kříd-

la směrem do zahrady otevřená přes dvě podlaží. Centrální denní 
prostor v přízemí, ale i schodiště jsou doslova zalité světlem. 
okna od podlahy po strop vytvářejí silnou vazbu mezi interiérem 
a vnějším okolím, a zároveň přidávají interiéru na dojmu prostor-
nosti. okna mají trojskla, což zabezpečuje domu výborný tepel-
ný komfort. umístění oken maximalizuje nejen efekt při křížovém 
větrání, ale i komínový efekt. Přirozené proudění vzduchu tak 
pomáhá snižovat nároky na klimatizaci. kromě okenních otvorů 
na vertikálních konstrukcích přivádějí světlo a vzduch do domu 
i střešní okna veLuX a ovládatelné světlíky.

aktivní domy nabízejí zdravější a pohodlnější život pro své uži-
vatele. Certifikát získávají na základě interakce mezi spotřebou 
energie, vnitřních klimatických podmínek a minimálního dopadu 
na životní prostředí. samozřejmost je využívání obnovitelných 
zdrojů energií.

Smart
Centennial Park Residence je více než vyspělý i v otázce inte-

ligentního řízení. na obsluhu však není komplikovaný. byly použi-
ty bezproblémové a spolehlivé systémy, které budou monitorovat 
a regulovat různé aspekty budovy. dům je vybaven i technologií 
Powerwall od společnosti tesla. jde o dobíjecí lithium-iontovou ba-
terii řízenou systémem, který umožňuje lepší hospodaření s energií 
a snížení spotřeby elektřiny ve špičce. Powerwall se dá v případě 
potřeby použít i jako nouzový zdroj. dům je vybaven Wi-Fi termo-
staty, bezdrátovým ovládáním světla či senzory upozorňujícími na 
úniky vody. střešní okna veLuX jsou plně programovatelná – umí 
se automaticky otevírat i zavírat podle potřeby díky systému domácí 
automatizace veLuX inteGRa. Zdrojem tepla v domě je tepelné 
čerpadlo a třízónová „pec“ umístěná v centrálním prostoru v přízemí.

Nejprve zkušebně
Pro lepší pochopení, jak aktivní dům funguje, bude první půlrok 

Centennial Park Residence sloužit pro potřeby zkušebního provozu 
a bude zahrnovat i celou řadu vědeckých experimentů – pomocí sní-
mačů se budou dokumentovat hodnoty Co

2, teplota v interiéru či 
délka denního světla v různých ročních obdobích. výsledky potom 
mohou pomoci expertům při vylepšování následujících projektů. ■
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znaky aktivního domu

■ je energeticky efektivní 

a podstatně překračuje 

zákonné minimum v oblasti 

energetické účinnosti

■ je postavený z ekologických 

(recyklovatelných) materiálů 

a vykazuje minimální dopad  

na životní prostředí  

■ jeho vnitřní klima podporuje 

zdraví, pohodlí a pocit pohody

■ Má dobrou kvalitu vzduchu 

v místnostech, uspokojivé 

tepelné klima a vhodné 

vizuální i akustické pohodlí

■ Regulování optimálního 

klimatu je snadno ovladatelné, 

což zároveň povzbuzuje 

zodpovědné chování uživatelů 

při šetrném provozu
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dveře:
• Interiérové
• Vchodové
• Bezpečnostní
• Protipožární

• Masivní
• Skleněné
• Kyvné
• Skládací

• Fólie
• Laminát
• HPL
• CPL
• Dýha

• Mořená dýha
• Barvy RAL a NCS
• 3D povrchy
• 3D lamináty

Výrobce 
dřevěných 
oken a dveří

        Moderní, elegantní a kvalitní řešení pro váš interiér!

PoVRCHoVé úPRAVy:

PoL-SKoNE CZ, s.r.o.,
Vzorková prodejna a sídlo firmy: Foerstrova 1688/5, 500 02 Hradec Králové
Sklad a administrativa: Náchodská 607, 503 01 Hradec Králové
e-mail: info@pol-skone.cz, tel.: +420 778 700 714

mailto:info@pol-skone.cz
+420 778 700 714


oKNA:
• Dřevěná
• Dřevohliníková
• Pasivní s certifikátem pasiv house
• Protipožární

DáLE NABíZíME:
• Kliky a ostatní dveřní doplňky
• Zárubně falcové a bezfalcové
• ocelové a dřevěné zárubně
• Servisní a udržovací sedy na okna a dveře
• Designové kování na dveře, okna a vstupní dveře

Správně 
zvolené dveře 
nejenom zavírají 
místnost,
ale především 
určují estetiku 
celého 
prostoru.

                Dveře a okna POL-SKONE můžete nakoupit u obchodních partnerů firmy POL-SKONE CZ s.r.o.        Moderní, elegantní a kvalitní řešení pro váš interiér!

www.pol-skone.cz

http://www.pol-skone.cz/






118

Největší bytový dům v České republice postaveNý v pasivNím staNdardu 
a fiNaNcovaNý muNicipalitou je příkladNou ukázkou výstavby šetrNé 
k životNímu prostředí, která má sociálNí rozměr. projekt doplňuje 
Nabídku růzNých typů zařízeNí pro seNiory o komfortNí a bezpeČNé 
bydleNí v příjemNém domácím prostředí a s přijatelNým Nájmem.

Modřice  
pasivNí bytový dům  
pro  aktivNí seNiory 

PřiPravila Hana CHybíková ■ Foto Miroslav Hájek a jakub naHodil 



iinspirace pro způsob výstavby byla získá-
na v rakousku, kde se staví běžně v pasiv-
ním standardu nejen bytové domy, podoba 
provozování byla čerpána v Žabčicích. Přija-
telná výše nájmu je umožněna nízkými pro-
vozními náklady – malou spotřebou energie 
na vytápění, větrání a ohřev vody. větracím 
systémem s rekuperací je zajištěn stálý pří-
sun čerstvého vzduchu, což je v obdobných 
objektech velmi důležité. je splněn legisla-
tivní požadavek Zákona č. 406/2000 sb. 
o hospodaření s energií. 

stavbě předcházela veřejná soutěž na 
projektanta. Zvítězil ing. arch. josef smola, 
který si jako spolupracovníka přizval akad. 
arch. aleše brotánka. oba jsou renomo-
vanými českými architekty v oblasti tvorby 
energeticky úsporných a environmentálně 
orientovaných budov. Zhotovitelem stavby 
se prostřednictvím výběrového řízení stalo 
sdružení firem komfort, a.s. a inTer-sTav, 
spol. s r.o., obě z brna. 

dům je umístěn v centrální části města, 
v dobré dostupnosti MHd, městského úřa-
du, lékaře, obchodů. je v sousedství budovy 
prvního stupně základní školy, kdy se mohou 
dobře rozvíjet důležité sociální vazby mezi 
nejstaršími obyvateli a dětmi. areál komuni-
kačně propojuje dvě ulice, kudy mohou pro-
cházet nejen samotní nájemníci, ale i ostatní 
obyvatelé města. Tím se vyloučil princip se-
gregace seniorů od další populace, který je 
u staveb tohoto typu často patrný. 

Nájemní dům s volností pohybu
Pasivní bytový dům pro seniory je určen 

pro soběstačné nájemníky – klienty, byť 
s omezenou možností pohybu související 
s věkem nebo zdravotním postižením. nemů-
že být přijat ten, kdo potřebuje stálou péči. 
neposkytují se pečovatelské ani ošetřova-
telské služby podle zákona 108/2006 sb. 
o sociálních službách. Zajišťují se výpomoci 
v domácnosti – úklid bytů, praní a žehlení 
prádla (každému nájemníkovi individuálně), 
výdej obědů, drobné nákupy a pochůzky, ak-
tivity. Při přijímání nájemníků je kladen důraz 
na spolupráci s rodinou. v případě potřeby, 
při zhoršení zdravotního stavu, má nájemník 
možnost objednat si pečovatelskou službu 
podle vlastního výběru, kterou si hradí sám. 

Filozofií města je nezatížit rozpočet měs-
ta doplácením na sociální služby a nastavit 
fungování tak, aby byl dům finančně do-
stupný seniorům. Město se nemusí v tomto 
případě chovat komerčně, do nájmu se ne-
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promítá počáteční investice a tím pádem se 
jedná o sociální opatření. 

nájem včetně záloh na energie (v každém 
bytě je samostatné měření tepla, vodoměr, 
elektroměr) a poskytované výpomoci je v jed-
nopokojovém bytě stanoven na 6 599 kč, 
ve dvoupokojovém 8 749 kč. dále je možné 
při splnění stanovených kritérií (velmi nízké 
důchody) požádat o příspěvek 1 000 kč 
nebo 2 000 kč z rozpočtu města. je velmi 
důležité neustále vysvětlovat nájemníkům, jak 
se chovat v bytě, aby byli schopni využívat 
výhod „pasivity“. byl vytvořen manuál pro 
používání bytu – jak větrat, jak topit, jak se 
chovat v létě a jak v zimě, údržbář při svých 
obchůzkách kontroluje nastavení větrání a vy-
tápění a nabízí pomoc s vysvětlením. 

dům není uzavřeným ústavem s pevným 
režimem dne, ale je nájemním domem s vol-
ností pohybu, každý nájemník si organizuje 

svůj den podle svých představ a možností. 
v objektu je služba 22 h denně na recepci, 
ve zbývajících dvou hodinách je již příto-
men ostatní personál, a tak jsou nájemníci 
i celý dům pod kontrolou. struktura nájem-
níků je velmi pestrá i co se týče vzdělání, 
pochází z velmi odlišných prostředí, což 
někdy činí drobné problémy v jejich soužití.

aktivizace nájemníků v Pbds pomáhá 
zlepšit kvalitu a úroveň jejich života. Po-
dařilo se navázat spolupráci s modřickou 
mateřskou školou, základní školou i druži-
nou a podpořit tak mezigenerační sociální 
vazby. seniorům jsou nabízeny aktivity or-
ganizované personálem. Přirozeně vznikly 
individuální skupinky, které se schází ke 
společným aktivitám. nezanedbatelným 
přínosem projektu je vytvoření jedenácti 
pracovních míst obsazených modřickými 
občany.
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dispozice stavby 
ve třech vzájemně propojených objek-

tech najdeme 41 malometrážních bytů, 
32 je jednopokojových, 9 dvoupokojových, 
nový domov zde nalezne až 50 obyva-
tel. všechny byty mají vlastní koupelnu se 
sprchovým koutem a WC, zabudovanou 
kuchyňskou linkou s lednicí a elektrickým 
vařičem, v předsíni jsou vestavěné skříně, 
každý byt má vlastní balkon. ve vstupním 
objektu je zázemí zaměstnanců a spole-
čenský sál. svým umístěním tento objekt 
chrání areál před účinkem hluku z uli-
ce a od železnice a také začleňuje nový 
areál do kontextu stávající zástavby. na něj 
navazují dvoupodlažní a třípodlažní obytné 
budovy. dům je důsledně bezbariérový. 
objekty vytvářejí příjemné atrium s jezírkem 
a bohatou zelení, které evokují zahradu 
a vybízejí k posezení.

jednotlivé budovy jsou kompaktní, 
geometricky dobře koncipované ob-
jekty s příznivým poměrem ochlazované 
plochy a obestavěného prostoru. jsou ori-
entovány tak, aby pasivní solární zisky 
byly co největší. Podařilo se vybudovat 
bytovou stavbu se spotřebou energie na 
vytápění, která je v celém rozsahu menší 
než 15 kWh/(m2k). umožňuje to obvodo-
vý plášť s vysokým stupněm tepelné 
ochrany, charakteristickým součinitelem 
prostupu tepla menším než 0,15 W/(m2k). 
aby tyto parametry mohly být dosaženy, 
musely mít stavební konstrukce řadu spe-
cifických vlastností. v potřebné míře jsou 
eliminovány tepelné mosty. Železobe-
tonová základová deska tloušťky 300 mm 
je položena na tepelně izolační vrstvě z ex-
trudovaného polystyrénu o síle 200 mm. 
svislé nosné konstrukce tvoří vápenopís-
kové bloky široké 200 mm. na nich spočí-
vá stropní deska z monolitického železobe-
tonu. Tepelně izolační vrstva obvodových 
stěn má tloušťku 300 mm. 

do jednotlivých bytů se vstupuje z pa-
vlače, která je v souladu s požadavky po-
žární ochrany vybudována z nehořlavého 
materiálu. 

Dřevěná jednoduchá okna jsou 
osazena v rovině s tepelnou izolací stěn. 
Mají výplň z izolačních trojskel, se sou-
činitelem prostupu tepla menším než  
0,80 W/(m2k). energetická propustnost 

skel je vyšší než 0,50. Proti přehřívání in-
teriéru jsou okna chráněna žaluziemi, vněj-
šími roletami, a předstupujícími částmi 
dřevěných balkonů, které tvoří výraznou 
součást obvodového pláště a také přesa-
hující částí střešní roviny. 

střechy jsou dvouplášťové, s tepelně 
izolační vrstvou z mineralizované celulózy 
v tloušťce 500 mm. Střešní pláště mají 
na povrchu vegetační souvrství. svou 
biologickou schopností absorbovat Co2, 
produkovat kyslík a udržovat vlhkost, vhod-
ně přispívají k tvorbě zdravého mikrokli-
matu v areálu bytového domu a také 
působí proti přehřívání objektů. 

Dešťová voda je z nich odvedena do 
tří zásobníků s objemem každý 4 m3 ulo-
žených pod terasou. odtud je pro potře-
bu domu voda odebírána ke splachování 
záchodů. Přepad umožňuje zásobovat je-

zírko, jež také přispívá k příznivému ven-
kovnímu ovzduší. 

velkou zpevněnou plochu představují 
chodníky. Při pokládání dlažby se dbalo 
na to, aby podklad byl zpracován bez pou-
žití vodou nepropustných betonů. Pří-
mo na pozemku tak vznikly podmínky, které 
umožňují vsáknutí dešťových vod.

Chodníky jsou v celém areálu osvíce-
ny tělesy, která nezpůsobují světelný 
smog. 

každý byt je napojen na systém říze-
ného větrání s rekuperací tepla. jedná 
se o mimořádně důležitou složku k vytváře-
ní zdravého vnitřního prostředí a současně 
šetrného zacházení se stále dražší energií. 
stav vnitřního prostředí je střežen čidly, 
které registrují koncentraci Co2 a v pří-
padě potřeby automaticky spouští větrání. 
uživatelé domu mohou kdykoliv otevřít 
kterékoliv okno.

vytápění budovy a příprava teplé 
užitkové vody je prostřednictvím tru-
bicových fototermických kolektorů, 
umístěných na střešních plochách. k dotá-
pění v případě potřeby slouží kotle na pe-
letky. vše je navrženo tak, aby fungovalo 
s co nejmenší a jednoduchou obsluhou.  
Stavební materiály jsou použity s mini-
mální ekologickou stopou. ■

přípravy projektu začaly v únoru 
2009, vlastní výstavba probíhala od 
července 2012 do prosince 2013

prvNí NájemNíci se nastěhovali  
k 1. 2. 2014  

Náklady Na výstavbu domu ve výši 
87,3 mil kč financovalo město z vlastních 
zdrojů, úvěrem 45 mil a byla poskytnuta 
dotace Zelená úsporám ve výši 6,2 mil kč.
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v Poradenském středisku pro úsporné vytápění a větrání, které je  

ve vzorovém úsporném domě GaMa 100 v Národním stavebním centru 

v Brně, můžete výše zmíněné řešení vidět na vlastní oči a slyšet na vlastní 

uši a navíc se vám dostane vysvětlení toho, čemu nebudete rozumět.  

vše je zde v provozu, odborníci se vám v případě vašeho zájmu budou 

věnovat a poradí vám, co bude pro vás nejvýhodnější

Lepší n e ž 
pa s i v n í  j e 

nuLový

info

více informací je na www.termokomfort.cz nebo  

www.dimplex.cz., kde naleznete také mapku,  

jak se na místo dostanete.

Své dotazy můžete zaslat na info@termokomfort.cz.

Provozní doba ve vzorovém domě je od 10 do 17 hod, 

po domluvě i v sobotu nebo neděli. 

Mnoho lidí by Si Přálo, aby neMuSeli Platit 
za nakuPované energie, které v rodinnéM 
rozPočtu hrají značnou roli. říkají Si – 
být tak energeticky nezáviSlý, to by bylo! 
věřte nebo nevěřte, doSáhnout toho už 
není žádná utoPie! Úroveň SoučaSných 
technologií uMožňuje takový důM nejen 
nově PoStavit, ale také zrekonStruovat.podstatou pasivních domů je skuteč-

nost, že se v nich nemusí prakticky vů-
bec topit. To je ale málo.  V domě se musí 
žít, to znamená nejen, že v něm musí být 
teplo, případně chládek, když je venku ne-
snesitelné vedro, také se v něm musí ohří-
vat teplá voda, musí se v něm svítit, větrat, 
vařit a užívat domácích spotřebičů. Pokud 
využijeme možností, které nám dnešní tech-
nologie umožňují, jsme schopni využít ob-
novitelné energie, která nám umožní velmi 
se přiblížit stavu, kdy bude náš dům téměř 
energeticky soběstačný a takovým domům 
se odborně říká: „téměř nulové domy“.
V čem spočívá dosažení tohoto cíle? Není 
to až tak složité. 
V principu „posbíráme“ tepelnou energii 
z okolí vytápěného objektu a prostřednic-
tvím tepelného čerpadla ji přeneseme do 
domu a můžeme ji využít pro vytápění, ale 
také v obráceném režimu pro chlazení. Mů-
žeme s ní ohřívat teplou vodu, ale také tře-
ba vodu v domácím bazénu.
Dalším opatřením musí být bezztrátové vět-
rání, což znamená nevětrat v zimě okny, kdy 
vypouštíme tepelnou energii doslova „pá-
nubohu do oken“, ale řízeným způsobem 
větrat, což znamená znehodnocený vzduch 

vypouštět z domu, ale nejprve z něj odebrat 
teplo, kterým se ohřeje přiváděný čerstvý 
vzduch. Mnozí už o tom slyšeli, jedná se 
o rekuperační větrání, zkráceně – rekupe-
raci. Až 90 % tepla odcházejícího z domu 
s odváděným znehodnoceným vzduchem 
se dá tímto způsobem získat zpět do domu 
a mít doma čerstvý vzduch.
Když k tomu přidáme „domácí“ výrobu elek-
trické energie v malé „domácí fotovoltaic-
ké elektrárně“ a tu pak využijeme jednak 
k pohonu tepelného čerpadla, rekuperace 
a dalších domácích spotřebičů, když se to 
správně navrhne a nainstaluje, velmi se při-
blížíme právě tomu „nulovému domu“.
Teď vás napadá, to přece musí být všechno 
strašně drahé. Kde na to vezmu? Velmi důle-
žitá otázka. Ve skutečnosti, díky rozvoji výro-
by zařízení využívajících obnovitelných energií 
(OZE), výrazně poklesly ceny těchto energií 
a už neplatí, že jsou tak drahé, že se nevyplatí 
je instalovat. To platilo ještě nedávno, řekně-
me před pěti lety, ale dnes v řadě případů 
klesly ceny až na polovinu. Samozřejmě to 
něco stojí, nic není zadarmo, ale jednak jsou 

nižší ceny a lepší para-
metry, na straně druhé 
jsou dotační programy, 
kterými se podporuje 

snížení emisí CO
2 a s jejich využitím lze celou 

takovou investici pořídit ještě levněji.
Co je podstatné? Dosaženými úsporami za 
nákup různých energií se prvotní náklady 
na pořízení uvedených technologií „umoří“ 
v řádu několika let, takže se i vyplatí pení-
ze si vypůjčit, protože výnos z dosažených 
úspor je mnohem vyšší než úroková sazba 
u stavebních a podobných půjček.

Není potřeba odmítat výstavbu pasivních 
domů, která se předkládá neoprávněně 
jako jediná možná cesta v oblasti rezidenč-
ní výstavby, ale  v souladu se zdravým ro-
zumem stavějme tak, aby se v domech po-
hodlně a zdravě žilo, využívejme možnosti, 
které nám přináší obnovitelné energie, kte-
ré jsou čisté a šetrné k přírodě.

http://www.termokomfort.cz/
http://www.dimplex.cz/
mailto:info@termokomfort.cz
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Firma Úsporné bydlení s.r.o. se zabývá kompletními službami na Úrovni 
návrhu a dodávky pasivních dřevostaveb podle individuálních a typových 
projektů. součástí služeb je i vyřízení dotace NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM. 

ÚSPORNÉ BYDLENÍ 
STAVĚT Srdcem i rozumem

Historie společnosti
Firma působí na českém trhu od roku 2003. Primárním okruhem 
zájmu společnosti je vedle poskytování projekčních a poraden-
ských služeb na úrovni energeticky úsporného stavění také do-
dávka pasivních staveb zejména v systému montovaných prefab-
rikovaných dřevostaveb. V současnosti nabízí nízkonákladovou 
energeticky úspornou modulovou výstavbou domů a provozoven. 

Konstrukční systém
Nosná celodřevěná rámová konstrukce lehkých montovaných 
prefabrikovaných dřevostaveb staveb má difuzně otevřenou 
i uzavřenou skladbu. Veškerá produkce vychází především 

z certifikovaných konstrukčních skladeb. Výroba hlavních 
konstrukcí probíhá v nové moderní výrobní hale v Hodoníně.

energetické parametry
V základní nabídce se společnost prezentuje dodávkou staveb 
od energeticky úsporných a cenově dostupných konstrukčních 
systémů až po sofistikované konstrukce pasivního standardu vy-
užívající moderních vysoce ekologických stavebních materiálů.

Záruka kvality
Společnost dlouhodobě aktivně spolupracuje se sdružením 
Centra pasivního domu.

Návrh ing. arch. Mojmír Hudec

Návrh akad. arch. aleš Brotánek
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PředNosti  
Úsporného bydlení s.r.o

■ nespočet spokojených zákazníků 

■ spolupráce s renomovanými architekty

■ mnohaleté zkušenosti v oboru

■ vlastní typové projekty a individuální řešení

■ dům na míru s ohledem na vaše přání 
a možnosti 

■ váš partner od návrhu po předání klíčů od 
domu

■ drobné stavby i větší projekty

■ tradiční i moderní architektura

■ výzkum a vývoj konstrukcí dřevostaveb 
(od r. 2007 provádění nezávislého měření 
difuzně otevřených a uzavřených stěn, 
spolupracujeme s vysokými školami – 
ČvUt, vUt)

■ požární ověření našich konstrukcí veřejnou 
zkouškou a ne výpočtem

■ jako jedni z mála využíváme konstrukce 
dřevostaveb při rekonstrukcích klasických 
a panelových domů

■ ekologické varianty staveb, energetická 
úspornost – našimi stavbami myslíme na 
budoucnost vašich dětí, 

■ pomoc při financování vašich staveb

■ pomůžeme s vyřízením dotačního titulu 
NovÁ ZeleNÁ ÚsPorÁM

v naše stavby jsou pravidelně oceňovány 
v rámci celonárodních soutěží 

info Úsporné bydlení s.r.o. 

nádražní 1000 

696 03 dubňany 

+420 608 380 100 

info@uspornebydleni.cz 

www.uspornebydleni.cz

PASIVNÍ

dřevostavba

+420 608�380�100
mailto:info@uspornebydleni.cz
http://www.uspornebydleni.cz/
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Co může člověk jako jedineC udělat skutečně užitečného pro svoje okolí, 
aniž by si dělal iluze o tom, že „změní svět“ a podléhal přemrštěnému dojmu 
o „dělání dobra“? minimálně může nastartovat myšlenky, které alespoň 

dílčím způsobem k určitému zlepšení vedou.

Český  ostrovní dům

PřiPravila (red) ■ vizualizace Český ostrovní dům

Návrh 3 | autor Filip Sládeček

Návrh 5 / autoři Petr Čmelík a Martin Stark

Návrh 1 | autor Vojtěch Lichý



ttakto uvažoval Pavel Podruh, iniciátor pro
jektu Český ostrovní dům, než dal dohro
mady team lidí se společnou vizí – urychlit 
nástup udržitelných technologií do běžných 
budov i domácností a pomoci k rozvoji mla
dé generace architektů, kteří budou mít tyto 
principy už v krvi.

Soutěž pro mladé architekty
Český ostrovní dům vznikl v roce 2016 

jako logický důsledek této doby plné ne
uvěřitelných inovací, pokroku a myšlenkové 
otevřenosti. slovo ostrovní v tomto kontextu 
vyjadřuje směřování k soběstačnosti – pri
márně elektrická energie, voda, teplo za uži
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český ostrovní dům 2017
Letošní ročník soutěže má zadání – 

rodinné zdrojově soběstačné dřevostavby 

s prvky potravinové soběstačnosti. Počet 

přihlášených prací rozšíří studenti Fakulty 

architektury vysokého učení technického 

v Brně a porota bude jako minulý rok složena 

především z odborníků na architekturu 

a technologie, ale i ze známých tváří jako 

kateřina Winterová, herečka národního 

divadla a nadšená propagátorka eko stylu.

www.ceskyostrovnidum.cz

tí moderních metod nakládání s přírodními 
zdroji a architekturou.

Loňský první ročník „soutěže“ byl určen 
pro magisterské studenty oborů architek
tura a stavitelství Fakulty stavební ČvUt 
v Praze a vysoké školy technické a ekono
mické v Českých Budějovicích. studenti 
měli za úkol sestavit stavební koncept dvou 
zdrojově samostatných apartmánových jed
notek ve volné krajině. Během celého roku 
probíhaly odborné workshopy, kterých se 
zúčastnilo 189 studentů. 

soutěž pod záštitou ministerstva životní
ho prostředí Čr byla sestavena dle regulí 
České komory architektů jako dvoukolová, 
kdy první kolo absolvovalo celkem dvanáct 
teamů se svými architektonickými návrhy, 
do druhého kola postoupilo pět nejlepších. 
Postupující a výherce vybírala porota slo
žená i ze známých osobností – akad. arch. 
Aleše Brotánka (Centrum pasivního domu), 
Ing. Jana Bárty (Centrum pasivního domu), 
Ing. arch. Štěpán mančíka (UCeeB ČvUt 
v Praze), Ing. arch. Jany Hořické, Phd. (Fsv 
ČvUt v Praze). Z nejtalentovanějších sou
těžících ve druhém kole byli vybráni tři mla
dí autoři – vojtěch Lichý, markéta Fraňková 
a Petr Pávek, kteří utvořili finální team, jenž 
bude během letošního roku spolu s odborní
ky a expertními firmami (např. energie – GWL 

časopis dřevo&stavby je mediálním 

partnerem projektu český ostrovní dům

DŘEVO

Návrh 6 | autoři tereza Čivrná a Markéta Fraňková Návrh 2 | autor daniel Brýda

Návrh 4 | autoři Martina urbanová a Šimon jiráček

Cílem projektu je spojovat plně 
funkční, pokroková a důmyslná řešení 
v krásných, co nejvíce soběstačných 
a vysoce šetrných budovách. Studiem 
soběstačnosti se tým projektu usilovně 
snaží uvažovat nad možnostmi dalšího 
evolučního kroku stavby domova, 
udržitelněji zachovávajícího současný 
standard životní úrovně. Tento proces 
bude pokračovat studiem hybridních 
budov a v budoucnu i budov 
aktivních.

Pavel Podruh
zakladatel projektu

Power/i4wifi, voda – Asio, smArt řízení 
– teco a dalšími) připravovat na jaro roku 
2018 skutečný veřejně přístupný prototyp 
ostrovního domu. 
Jak tvůrci a organizátoři soutěže doufají, 
propojením akademického prostředí s fir
mami, které jsou u nás špičkou ve svém 
oboru, dojde k velmi užitečnému efektu – 
vytvoření centra sdíleného knowhow na 
poli udržitelné výstavby. samotný vznik, 
realizace a poté provoz ostrovního domu 
bude jednou velkou vzdělávací příležitos
tí nejen pro veřejnost, ale i pro studenty 
a odborníky. Již nyní jsou veřejně k prohléd
nutí všechny loňské projekty. ■
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Rudolf ekodomy s.r.o. Ing. Jaroslav Rudolf

Zádveřice 425, Vizovice 763 12 jaroslav.rudolf@ekodomy.com
www.ekodomy.com  +420 603 199 904

Využívejte inteligentní 
technologie naplno

■ Nejpropracovanějši systém 
pro pasivní domy na trhu

■ Tradice a zkušenosti již 
dvacet let

■ Svěží moderní design

Smart Pasiv představuje cestu, díky které investujete do své budoucnosti a do nezá-
vislosti na energiích hlavně pomocí rekuperace, tepelných čerpadel a fotovoltaiky.
Nemusíte však využít vše ihned při stavbě, ale díky přípravám, které jsou ve stan-
dardním provedení, se můžete pro vylepšení svého domu rozhodnout i po několika 
letech a  její instalace nijak nenaruší běh domu. Postupně si tak můžete vylepšovat 
svůj dům podle vašich finančních možností.

www.smartpasiv.cz

Smart pasiv, modulární systém, který řídí procesy ve vašem domě.

mailto:jaroslav.rudolf@ekodomy.com
http://www.ekodomy.com/
+420 603 199 904
http://www.smartpasiv.cz/


TERMOGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA 
 zjištění nedostatků v konstrukci obvodového 

pláště sledovaného objektu způsobující tzv. te-
pelné mosty   

 

Příčiny:  
 špatně provedená izolační vrstva  
 nevhodná konstrukce stavby 
 chybně provedená montáž  

602 625 625, www.0100.cz, 0100@0100.cz 

REKUPERACE NA KLÍČ 
Realizujeme rekuperace od fáze   
plánování, přes přípravu projektu, 
montáž vzduchotechniky po vyladě-
ní a servis jednotky.  
Dále zajišťujeme pravidelnou výmě-
nu filtrů, čištění a servis jednotek po 
celé ČR a na SK. Provozujeme eshop 
se vzduchotechnikou. 
 

Poptejte u nás: 
 odborné poradenství 
 projektovou dokumentaci VZT  
 kvalitní rekuperační jednotku  
 montáž rozvodů vzduchu 
 montáž rekuperační jednotky 
 regulaci systémů řízeného větrání 
 odborné čištění vzduchovodů 
 autorizovaný servis jednotky 

BLOWER DOOR TEST 
 zjištění netěsností v obvodovém plášti budovy 
 

Netěsnost obálky může způsobovat:  
 velké tepelné ztráty 
 kondenzaci vody ve vnitřních konstrukcích 
 špatné fungování vzduchotechniky či poddimen-

zování vytápění 

mailto:0100@0100.cz
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Domesi ConCept House je svým způsobem ojeDinělý. ve snaze rozptýlit 
obavy z pasivníCH Domů vytvořilo arCHitektoniCké a realizační stuDio 
proDesi|Domesi projekt, jeHož Hlavním Cílem je poskytnout alternativu 
k víkenDovým i prázDninovým Domům a nabíDnout možnost strávit volný 
čas v Domě postaveném v soulaDu s uDržitelným přístupem k arCHitektuře 
a Designu. jako Hosté si můžete sami Dům na několik Dnů vyzkoušet 
a posouDit, jak se v pasivní Dřevostavbě byDlí a jak funguje.  

pasivní Dům 
na víkend  
či dovolenou

PřiPravila Dana Jakoubková ■ Foto autorka a ProDesi



p
ř

e
d

s
t

a
v

u
je

m
e

p
ř

e
d

s
t

a
v

u
je

m
e

129

DDům postavený z masivních dřevěných pa-
nelů z křížem lepeného dřeva (CLt) nova-
top je usazen v kouzelném místě, na konci 
zástavby obce budíkov na vysočině. Mezi 
ostatními domy se odlišuje tvarem, krásně 
stárnoucí modřínovou fasádou a dalekým 
výhledem. Dispozičně vychází z typové-
ho domu Futura neo s obytnou plochou  
98 m2 ve 4+kk a má všechny atributy a kva-
lity dřevostaveb s dotaženým interiérem 
a komfortem. Jeho orientace na pozemku 
umožňuje využívat co nejvíce tepelné zisky 
ze slunečního záření a osazení fotovoltaiky 
jako obnovitelného zdroje energie – roční 
spotřeba na vytápění je maximálně 15 kWh  
na m2 plochy. Přirozenou cirkulaci vzduchu 
řídí rekuperační jednotka s tepelným čerpa-
dlem, která zajišťuje i ohřev teplé vody. na 
vlastní kůži můžete pocítit příjemné klima, 
které tyto dřevěné lázně poskytují, udělat 
si názor na použité technologie a být třeba 
i překvapeni – jako my z redakce během led-
nových mrazů – jak báječně spolupracují tře-
ba s krbem na dřevo. ■
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Miroslav Kundrata patří mezi důležité osobnosti české environmentální scény. Od počátku 

devadesátých let vede Nadaci Partnerství, největší českou environmentální organizaci, která za 

pětadvacet let podpořila tisíce projektů za více jak čtyři sta milionů korun. Jeho nápady rezonují 

napříč celým neziskovým sektorem a z pozice člena Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 

dokáže inspirovat třeba i legislativce. Sám ale tvrdí, že pro udržitelný rozvoj českých obcí a měst 

jsou nejdůležitější konkrétní lokální projekty. A protože ke zvyklostem nadace patří jít příkladem, 

přišel už v roce 2009 s vizí, aby nové sídlo Nadace Partnerství jedním takovým příkladem bylo. 

PřiPravil Vlastimil RiegeR ■ Foto lenka mitRenga, OteVřená zahRada

OtevřeNá zAhRAdA
inspirace města 
pro lidi



Podlahová Plocha:
 975 m2 

Plocha zelené střechy: 
425 m2

Měrná Potřeba tePla:
17–20 kWh/m2/rok

Měrná Potřeba chladu: 
10–14kWh/m2/rok

KonstruKce budovy:
 železobetonový skelet 

obálKa budovy: 
lehký dřevěný plášť 
s dřevovláknitými 

izolacemi

vVzdělávací a poradenské centrum vzniklo 
pod brněnským hradem Špilberk díky pod-
poře Operačního programu životní prostře-
dí a mnoha dalších partnerů. Pyšní se nejen 
novou moderní pasivní administrativní bu-
dovou, ale také zrekonstruovanou sousední 
budovou a rozsáhlým venkovním areálem, 
který slouží veřejnosti i školám. Budova 
byla uvedena do provozu v roce 2013 a od 
té doby láká architekty, projektanty i stu-
denty. „naším cílem je také vzdělávat a in-
spirovat investory ze soukromé i veřejné 
sféry. Chceme, aby při svých záměrech no-
vých staveb nebo rekonstrukcí brali ohled 
na dlouhodobé spotřeby energií, vody 
i celkové zátěže na životní prostředí, nejen 
na okamžité náklady výstavby,“ vysvětluje 
smysl celé výstavby miroslav kundrata.

ani kapka vody nazmar 
zachycování a využívání dešťové vody 

je důležitou součástí moderního stavění. 
a nejinak tomu je i v Otevřené zahradě. 
V urbanizovaných územích totiž může vý-
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znamně přispět k úsporám vody i snižování 
extrémních odtoků při přívalových deštích.

V areálu Otevřené zahrady se zachytá-
vají vodní srážky na celé její ploše – do ná-
drží proudí dešťová voda ze zelené střechy 
nové budovy, z ploché střechy nově rekon-
struované sousední budovy i ze zpevně-
ných povrchů zahrady. tato voda je využí-
vána pro splachování toalet v nové budově, 
zavlažování zahrady a pro jeden z interak-
tivních vzdělávacích prvků v zahradě – vod-
ní tok. „Celkový objem nádrží v areálu je  
45 m3, což se na celkové úspoře pitné vody 
podepisuje dokonce ze dvou třetin. Vy-
zkoušeli jsme si i letní měsíce s nedostat-
kem srážek, kdy jsme vodu doplnili ze zá-
ložního zdroje – vrtané studny,“ vysvětluje 
kundrata. V případě potřeby se z ní začne 
napouštět voda do jedné z akumulačních 
nádrží na dešťovou vodu, která se nachází 
pod terasou. „díky tomu pak máme jisto-
tu, že na splachování toalet a zavlažování 
zahrady nemusíme ani při minimu srážek 
plýtvat drahou pitnou vodou.“
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Miroslav Kundrata
ředitel nadace Partnerství
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Jezírko jako čistírna vody
hospodaření s vodou je pro nadaci 

Partnerství důležitým tématem – každo-
ročně podporuje desítky lokálních projek-
tů na lepší „vodohospodaření“ a dokonce 
vyhlašuje i studentskou soutěž Pro vodu. 
„Již před lety bylo jasné, že voda bude 
jedním z klíčových problémů lidstva – ne-
jen na úrovni lokální, ale i globální,“ říká 
miroslav kundrata a směruje nás k malé-
mu jezírku, které je schované na východní 
straně budovy. „Právě takovéto přírodní 
biotopy jsou dalším opatřením, které může 
s vodními zdroji výrazně pomoci.“ Biotop 
má totiž funkci kořenové čistírny a v Ote-
vřené zahradě čistí šedou vodu, která sem 

putuje z odpadů umyvadel na toaletách. 
Čištění vody tu probíhá především díky 
bakteriím žijícím na kořenech rostlin, které 
rozkládají organické znečištění a tím vodu 
čistí. „z vlastní zkušenosti víme, že v let-
ním období se z jezírka více vody vypaří, 
než by se dalo použít na zalévání zahrady. 
to ovšem není na škodu, protože vypařená 
voda zvlhčí a ochladí okolní prostředí a to 
je v letních měsících mnohem příjemnější,“ 
popisuje další funkci jezírka kundrata.

chladit i hřát
Pro vytápění a chlazení slouží v areá-

lu sestava tepelných čerpadel země-voda 
s funkcí pasivního chlazení a osm hlubin-
ných zemních vrtů. Jejich distribuci zajiš-
ťují tepelně aktivované železobetonové 
konstrukce. „Výměnu vzduchu v budově 
zajišťuje vzduchotechnika a teplo získává-
me zpětně pomocí rekuperace,“ vysvětluje 
ředitel nadace a dodává, že v přechodných 
obdobích je možné využít přirozeného vět-

„inspirace vede mysl k jejímu 

nejvznešenějšímu vrcholu.“

paul Burton

roční spotřeba elektrické 

energie na vytápění 

(2016)



rání okny a zažít tak přímo zahradní atmo-
sféru uvnitř domu. za vhodných podmínek 
může budovu dostatečně vytopit pouhé 
teplo, které lidé a přístroje v budově při-
rozeně vydávají. V letních měsících je zase 
naopak potřeba budovu chladit, což ale zá-
visí na mnoha faktorech – na vnějším stíně-
ní, využití prostor nebo obsazenosti. 

energie pod mikroskopem
Poměrně unikátní je v Otevřené zahra-

dě způsob měření spotřeby energií. Jako 
jedna z prvních administrativních budov 
v evropě jsme napojeni na mezinárodní 
on-line aplikaci, díky které máme nejen 
my, ale vlastně kdokoliv, vynikající přehled 
o spotřebě v jednotlivých částech budovy. 
na webu www.otevrenazahrada.cz/energie 
může každý zájemce vidět, jakou spotřebu 
máme. Po celém areálu je více jak osmde-
sát měřičů, polovinu z nich tvoří elektromě-
ry. aktuální hodnoty se odečítají jednou za 
hodinu. máme detailní přehled o spotřebě 
rozdělený na jednotlivé části budovy nebo 
technologie. Část spotřebované elektrické 
energie v areálu vyrábí střešní fotovoltaic-
ká elektrárna na sousední zrekonstruované 
budově. Od roku 2013 jsme zprovoznili pa-
nely, které mají celkový výkon 19,725 kWp. 
dokážeme tak pokrýt polovinu spotřeby 
jedné z budov, což je výrazná pomoc, uvě-
domíme-li si, že samotný provoz administ-

rativní budovy spotřebuje drtivou většinou 
celkové spotřebované energie.  

budoucnost areálu budoucnosti
„naší vizí je budova s celkovou nulovou 

uhlíkovou bilancí, takzvaná zero-carbon 
building. dalším naším krokem je tak tře-
ba nový dodavatel se stoprocentní zelenou 
certifikovanou energií z obnovitelných zdro-
jů z České republiky. současně také rozví-
jíme další výukové části zahrady – kromě 

původní části věnované přírodním živlům 
dokončujeme areál městské minifarmy 
a chtěli bychom Otevřenou zahradu roz-
šířit o další část, kterou si užijí především 
starší děti a mládež,“ ukazuje miroslav 
kundrata na zatím neupravený pozemek 
na jihozápadní straně areálu.  

Otevřená zahrada je prostě skvělým pří-
kladem odpovědného přístupu k místu, kte-
ré se nachází v samotném centru moravské 
metropole. kéž by takových bylo víc. ■
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spotřeba vody v budově 

c rozdělená na pitnou 

a užitkovou  

(2016)
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http://www.otevrenazahrada.cz/energie
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Střešní okno FTT U8 Thermo vyniká mnoha inovacemi. Jyž nyní rozhodně převyšuje požadavky energetické účinnosti, 
která bude pro střešní okna závazná od r. 2021. Je nejvíce energeticky úsporným oknem na trhu s jediným zasklením. 
Střešní okno FTT U8 Thermo garantuje:

Nižší náklady 
na vytápění
Energeticky úsporná konstrukce 
zajišťuje vysokou úsporu tepelné 
energie a nižší náklady na 
vytápění.

 

Větší
odolnost
Izolační sada a těsnící lemování 
Thermo, které jsou součástí 
okna, zaručují řádné provedení 
zateplení okna a jeho energe- 
tickou úspornost. 

Pohodlné 
ovládání 
Klika v dolní části okna a zvýšená 
osa otačení přináší výjimečně 
pohodlné ovládání a komfortní 
prostor při manipulaci s oknem. 
mo.

OKNO S BUDOUCNOSTÍ
Myslím, že se mi to vyplatí

INOVACE 
U VÁS DOMA
DOPORUČOVÁNA PROFESIONÁLY

STŘEŠNÍ OKNO Ftt u8 Thermo

S JEDINÝM ZASKLENÍM

FTT  U8 Thermo

NE
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JŠÍ STŘEŠNÍ OKNO NA TRHU

http://www.fakro.cz/
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Mnoho majitelů starších bytových a rodinných domů stojí 

před rozhodnutím, jak přistoupit k nezbytným úpravám, 

protože jejich objekty jsou příliš provozně náročné, 

neposkytují dostatečný komfort vnitřního prostředí 

nebo je jejich technický stav špatný. Často se rozhodnou 

pouze pro dílčí opatření, která nemusí vyřešit kompletně 

všechny problémy. Protože nejčastějším argumentem 

vedoucím k obavám z komplexního přístupu k renovaci 

staršího objektu bývají kromě ekonomické náročnosti 

i předpokládaná technická omezení daná původními 

konstrukcemi, seznámíme vás s realizací renovace 

městského domu, na které lze ukázat, že do pasivního 

standardu a při dosažením soudobých parametrů stavby 

lze renovovat převážnou část stávajícího bytového fondu.

PřiPravil Martin augustin ■ Foto Kateřina Mertenová, Martin augustin

Ř
řadový dům byl postaven jako součást praž-
ské obytné zástavby, respektive souboru 
unifikovaných a poměrně drobných objektů 
s vlastními malými zahradami, které byly sta-
vebním podnikatelem prodávány koncovým 
majitelům ještě před výstavbou. Jednotlivé 
domy prošly v průběhu desetiletí nejrůzněj-
šími úpravami, ale celkově jednotný ráz úze-
mí je ještě ve velké míře zachován. v roce 
2009 objekt, který od doby svého vzniku 
prošel jen malými změnami, zakoupili noví 
majitelé s úmyslem adaptovat ho pro bydle-
ní pětičlenné rodiny s nároky odpovídajícími 
současnosti. Původní záměr provést pouze 
nejnutnější opravy, drobné úpravy dispozi-
ce a základní opatření pro snížení provozní 
náročnosti se postupně, po diskuzích s ar-
chitekty a po odhalení špatného technické-
ho stavu domu, posunul k náročnějšímu cíli 
– celý objekt komplexně renovovat s cílem 
dosáhnout zásadního zlepšení provozních 

Z historie do Pasivu
Renovace domu ze 30. let 20. století 

v památkově chRáněné lokalitě

Stav objektu před renovací 

v roce 2010 a po renovaci 

v roce 2016

Projekt renovace: 
SUnFLYer, Ing. arch. Martin augustin, Ph.D, 

Ing. kateřina Mertenová, Ph.D
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a dispozičních vad, co možná nejlepšího 
vnitřního prostředí a vlastností energeticky 
pasivního domu.

Hledání rovnováhy
Jednou z celé řady podmínek stavebního 

povolení pak bylo, s ohledem na památkovou 
hodnotu celého okrsku, zachovat beze změny 
vnější objem hmoty domu a až na malé výjim-
ky také členění fasád. Dům byl v době vzniku 
postaven za použití co nejlevnějších materiálů 
a technologických postupů. Při malých roz-
měrech objektu, stísněném interiéru a v kon-
taktu se sousedními objekty běžně docházelo 
k tomu, že nové stavební řešení v návaznosti 
na původní konstrukce hledalo rovnováhu 
mezi přísnými požadavky tepelné techniky 
pasivního standardu, statickým konceptem 
a konceptem vzduchotěsnosti. to vše v me-
zích architektonických a provozních požadav-
ků. tento stav přinesl nutnost skutečně inte-
grovaného navrhování od samého počátku.   

architektonická opatření se zaměřila 
v rámci podmínek stavebního povolení na 
revitalizaci fasád včetně nových detailů v ex-
teriéru, uvolnění stísněné dispozice (šířkový 
modul řadové sekce je pouze pět metrů), do-
plnění prostor hygienického a technického 
příslušenství, nové komunikační a prostorové 
vazby suterénu, prvního nadzemního patra 
a zahrady. Za podstatnou byla považována 
také kvalita designu soudobého interiéru. 

konstrukce
Při úvahách, do jaké míry zasáhnout do 

původních konstrukcí se kromě požadavků 
na změny vnitřní dispozice nakonec jako roz-
hodující ukázal jejich technický stav. Bylo za-
chováno kvalitní zdivo z plných cihel, vyhovu-
jící železobetonová konstrukce včetně stropu 

suterénu a většina dřevěných trámových 
stropů. nahrazeny byly nevyhovující stropní 
konstrukce jako například druhotně přetížený 
železobetonový strop nad částí druhého nad-
zemního podlaží a trámový strop nad jedním 
traktem v prvním nadzemním podlaží, jehož 
původní trámy byly ale použity pro posílení 
zbývajících trámových stropů. nevyhovují-
cí svislé konstrukce z lehčeného zdiva byly 
nově provedeny z vápenopískových tvarovek. 
Do zdiva objektu byly integrovány některé 
ztužující konstrukce. Zastřešení bylo prove-
deno zcela nové, stejně jako schodiště ve 
třetím nadzemním podlaží tvořené visutými, 
jednostranně vetknutými konzolami.

Protože jedním z cílů bylo změnit vlast-
nosti původní stavby na úroveň energeticky 
pasivního domu, při návrhu tepelně-technic-
kých opatření bylo zásadním rozhodnutím za-
členění suterénu do vytápěné obálky. vznikla 
jedna tepelná zóna a tak se eliminovala celá 
řada obtížně řešitelných nebo neřešitelných 
detailů především u schodiště do suterénu.

Izolace, okna a dveře
Dalším zásadním krokem bylo termické 

oddělení řadové sekce od sousedů za pomo-
ci vložené vrstvy expandovaného polystyrenu 
ePs grafit do styku sekcí, čímž došlo ke sce-
lení tepelně izolační obálky a vyřešení problé-
mu tepelného mostu ve styku sekcí u fasády. 
na svislý plášť byl navržen etiCs (30 cm 
ePs grafit a extrudovaný polystyren XPs). 
v suterénu je nově vnitřní izolace z kalcium-
silikátu a na terénu jsou vzhledem k omezené 
podchodné výšce jako kompromis mezi vý-
konem a dosažitelnou cenou použity izolační 
desky Pir. Šikmá střecha je řešena jako di-
fuzně otevřený větraný dvouplášť s komorami 
vyplněnými foukanou celulózou. Jednoplášťo-
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Porovnání 

jádra 

dispozice 

před a po 

renovaci

Ing. arch. Martin augustin, Ph.D.
sunFLYer

I Starý DůM Může být 
jako nový čI Dokonce 
LePší

V České republice se s realizací 
energeticky efektivní stavby jiné 
typologie, než je menší novostavba 
pro bydlení, téměř nesetkáváme. 
Mezi stavebníky, ale i odbornou 
veřejností totiž přetrvává 
mnoho předsudků a jistá míra 
neznalosti vývoje tohoto segmentu 
stavebnictví, s poukazem na 
estetické a funkční nedostatky nebo 
cenová či konstrukční omezení, 
která vyplývají například z vysokých 
nároků na tepelně-technické 
vlastnosti obvodového pláště. Tento 
názor je ovšem od možné reality 
velmi vzdálený.

nově instalovaná akumulační nádrž je 

osazena do prostoru, kde byl odstraněn 

původní terén, vytvořeny opěrné zdi 

s novým vstupem a schodištěm do 

suterénu. tento prostor je zastřešen 

odklápěcí zahradní terasou. toto 

řešení umožnilo odhalit původní velmi 

promáčenou suterénní zeď, která tak může 

postupně vysychat a zároveň je zde možné 

skladovat zahradní náčiní.



138

vá střecha nad původní malou terasou byla 
izolována masivní vrstvou ePs a doplněna 
vegetačním souvrstvím s extenzivní zelení.

Kompletně byly vyměněny výplně otvorů 
a použity nové moderní profily v pasivním 
standardu typu smartwin. Byly minimalizová-
ny tepelné vazby a mosty pomocí posílení ně-
kterých nároží vloženými bloky ePs, a u zá-
kladové spáry vložením tvarovek Ks-iso 
Kimm pod schodiště a vnitřní stěny suterénu. 
na řadě detailů obálky budovy byly použity 
prvky a materiály eliminující tepelné mosty.

neprůvzdušnost stavby
Při obnovách a renovacích starších objek-

tů nebývá obvyklé, aby součástí projektu a ná-
sledných úprav bylo cílené řešení relativní ne-
průvzdušnosti stavby. v tomto případě, opět 
vzhledem k předurčenému cíli dosažení pasiv-

ního standardu, projekt a realizace tuto oblast 
řešily velice podrobně. Dokonce se dá říci, že 
se jednalo o jeden z klíčových aspektů návrhu. 
Koncept vzduchotěsnicích opatření se musel 
v budově staré osmdesát let vyrovnat s řadou 
nástrah. Především šlo o vliv stropních trámů 
vetknutých do původního zdiva, nehomogenní 
zdivo z dutinových tvarovek, staré zděné komí-
nové těleso a původní výplně otvorů. výsled-
kem měření relativní neprůvzdušnosti před 
zahájením renovace byla hodnota n

50 = 6,06. 
Kromě nových výplní otvorů byla jako svis-
lá hlavní vzduchotěsnicí vrstva použita nová 
celoplošně vyztužená omítka, a to částečně 
na vnitřním a částečně na vnějším líci nosné 
vrstvy zdiva podle situace tak, aby byl vytvo-

řen potřebný bypass zhlaví původních trámů 
(zhlaví = část vetknutá do zdiva). vzduchotěs-
nicí vrstva byla propojována v půdorysu i po 
výšce tak, aby byla zcela spojitá. takto mohly 
být též zcela odseparovány problematické, 
zachované původní příčky i staré komínové 
těleso, které tak mohlo být bez obav využito 
pro mnoho nových tras svislých instalací. toto 
propojování vzduchotěsnicí vrstvy v koutech 
a nárožích muselo být včetně konkrétních roz-
hodnutí o vnitřním nebo vnějším vedení vzdu-
chotěsnicí vrstvy v souladu s požadavky na 
prostorovou tuhost budovy. 

vzduchotěsnicí vrstva v rovině střechy 
byla provedena standardně prostřednictvím 
protmelených a přelepovaných osB desek 
a v suterénu novou asfaltovou hydroizolací 
proti zemní vlhkosti. styky jednotlivých mate-
riálů s prostupy byly samozřejmě opatřovány 

k tomu určenými páskami a dilatačně nebo 
mechanicky namáhaná místa byla pojišťována 
trvale pružnou vzduchotěsnou stěrkou. elekt-
roinstalace u vzduchotěsnicí roviny byly nově 
prováděny i v původním zdivu v omítaných 
drážkách do maltového nebo tmeleného lože. 

určitou raritou je použití vzduchotěsného 
průlezu pro kocoura směrem do zahrady. vý-
sledná neprůvzdušnost při Blowerdoor tes-
tu „a“ byla naměřena v hodnotě n

50 = 0,48 
a jde tedy více než o dvanáctinásobné zlep-
šení oproti původnímu stavu. Kdyby dodavatel 
stavby, vzhledem k celkem příznivému výsled-
ku kontrolního Blower door testu „B“ v hod-
notě n50 = 0,65, odstranil některé identifiko-
vané a snadno opravitelné průniky vzduchu, 

mohl být výsledek ještě lepší. Přesto je možné 
považovat dosažený stav neprůvzdušnosti 
u komplikovaného objektu s podílem starých 
konstrukcí za velký úspěch a v porovnání s pu-
blikovanými zahraničními příklady realizací po-
dobného charakteru se řadí na nejvyšší příčky.

vytápění a chlazení
současně s návrhem nového efektivního 

systému vytápění jsme se podrobně zabývali 
tepelnou stabilitou objektu a otázkou chla-
zení v letním období bez použití klimatizace. 
novým zdrojem tepla pro vytápění a ohřev 
vody je malý plynový kotel, pro který byla pro 
zjednodušení využita původní plynová přípoj-

ka. nová akumulační nádoba o objemu pět 
set litrů může být také dohřívána doplňkovým 
zdrojem v podobě instalace solárních foto-
voltaických panelů na střeše. Původní litino-
vá tělesa pod okny byla nahrazena stěnovým, 
respektive podlahovým vytápěním a byly 
provedeny nové rozvody ústředního topení. 
Kvůli eliminaci letního přehřívání byly nově 
použity materiály se schopností akumulace 
tepla (těžké plovoucí podlahy, jílové omítky, 
vápenopískové zdivo) a zajištěno vnější stí-
nění oken žaluziemi integrovanými v nadpraž-
ních fasádních boxech. navrženo bylo letní 
pasivní dochlazování pomocí cirkulace média 
s využitím potenciálu podloží pro vyrovnávání 
přirozené tendence stratifikace teplot ve výš-

Přirozené 

osvětlení 

prostoru 

schodiště před 

a po renovaci 

Dočasně odbourané styky stěn 

a protahování vzduchotěsnicí vrstvy na 

nových vPc blocích

objekt je ukázkou možného řešení Renovace vedoucí k výsledku, kteRý 

si nic nezadá s nově stavěnými domy. vzduchotěsný „kočičí pRůlez“ do 

zahRady pak lze považovat téměř za RaRitu. 



kově členěném čtyřpodlažním objektu s vol-
ným schodišťovým prostorem.

 
větrání

Bez systému mechanického řízeného vět-
rání není možné hovořit o energeticky pasivní 
stavbě, a proto bylo nutné tento systém do 
objektu nově implementovat. větrací jed-
notka s rekuperací tepla a možností osazení 
entalpického výměníku (umožňuje snížit podíl 
odváděné vzdušné vlhkosti z interiréru) byla 
umístěna do suterénu blízko fasády, do pro-
storu bývalého skládku na uhlí. Z tohoto dů-
vodu byla vzhledem k omezené světlé výšce 
suterénu snižována úroveň původní podlahy 
celého suterénu. rozvody vzduchotechniky 
mají minimalizovanou délku horizontálních 
tras na nejmenší možnou míru. K tomu dopo-
máhá dílčí kaskádové uspořádání systému. 
velká část rozvodů je integrována včetně 
vyústek v nově vestavěném nábytku. svislé 
rozvody využívají v podstatě původní trasy 
vnitřních instalací, jež byly všechny prová-
děny také zcela nové a navíc kromě vzdu-
chotechnického potrubí jsou nově doplněny 
shozem na prádlo. Proto bylo nutné veškeré 
vnitřní instalace pečlivě koordinovat v průbě-
hu projektování i výstavby. 

 
akustika 

akustické poměry byly ve vztahu k vněj-
šímu prostředí zásadně zlepšeny osazením 
okenních výplní v pasivním standardu a na-
hrazením lehčených keramických tvarovek 
vápenopískovým zdivem. akustické oddělení 
od sousedních řadových sekcí bylo možno 
realizovat také díky tomu, že došlo k termic-
ké separaci sousedících štítových stěn, kde 
místo vylehčené keramické konstrukce pů-
vodních zdí vznikl těžký sendvič. Po prvních 
zkušenostech s užíváním domu je možné 

říci, že došlo k naprosté změně a k dokonalé 
ochraně z hlediska kročejové i vzduchové ne-
průzvučnosti ve vztahu k sousedům. Přitížení 
posílených trámových stropů novými těžkými 
plovoucími podlahami a nové železobetono-
vé stropy zásadně zlepšily akustické poměry 
i v rámci samotného objektu.

Světlo
Prosvětlení interiéru bylo dosaženo hlavně 

použitím výplní s minimalizovanými šířkami 
rámů nejnovější generace, které jsou výhodné 
nejen z hlediska energetických solárních zis-
ků, ale také z hlediska vysoké míry prostupu 
viditelné části spektra. Kromě toho umožnily 
svou konstrukcí a při zachování předepsa-
ného původního vnějšího rozměru okenního 
otvoru zvětšit vnitřní rozměr otvoru o dvacet 
centimetrů ve svislém i vodorovném směru, 
zmenšit tak výšku překladu a v porovnání 
s předchozím stavem získat o desítky procent 
více světla procházejícího do interiéru. 

Další opatření pak pomáhají k tomu, aby 
bylo získané světlo propuštěno dále do nitra 
budovy. Jedná se především o změny dispozi-
ce, kdy původně oddělený vnitřní schodišťový 
prostor byl spojen se sousedními osvětlený-
mi prostory. Dělící příčky byly zrušeny nebo 
v nich byly osazeny průběžné nadsvětlíky 
s bezrámovým zasklením. Dveřní otvory byly 
zvýšeny pod strop a také opatřeny bezrámo-
vým nadsvětlíkem. Původní volné průchody 
v nosných stěnách byly rozšířeny a zvýšeny. 
Prostor schodiště není oddělen od podest 
zábradlím, ale subtilní ocelovou sítí, která ne-
tvoří pro světlo téměř žádnou překážku. vý-
znamnou pomocí pro horní přisvětlení scho-
dišťového prostoru je také nové nejhořejší 
schodišťové rameno, kde původní celistvou 
truhlářskou konstrukci s trámkovým zábradlím 
nahradily poměrně subtilní žiletky samostatně 

vykonzolovaných stupňů, které propouštějí 
světlo do spodních podlaží.

resumé
Příklad tohoto objektu je možné do jisté 

míry považovat za ukázku možného řešení 
renovace vedoucí ke komplexnímu výsledku, 
který si nic nezadá s nově stavěnými domy. 
Je jasné, že každá stavba je jedinečná a ne 
vždy lze z mnoha rozumných důvodů použít 
veškerých možností, které by vedly k dosaže-
ní soudobých parametrů novostavby. někdy 
z celé palety postupů zásad tak zvaně ener-
geticky pasivního stavění lze využít jen někte-
ré, nebo lze alespoň tyto zásady respektovat 
s vědomím, že výsledek může být limitován. 
s přihlédnutím k uvedenému příkladu stavby 
se nicméně můžeme přesvědčit, že technic-
kých omezení bránících dosažení pasivního 
standardu při renovacích je s postupným 
vývojem stavebnictví stále méně. ■
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Porovnání obytného interiéru před a po renovaci Původní trámové stropy vetknuté do zdiva

Cílů stanovených na počátku se 
po 15 měsících stavby podařilo 
dosáhnout s následujícími výsledky:

Potřeba tePLa na vYtáPění:

■ zlepšení o 94,3 % oproti 
původnímu stavu
původní stav – 210 kWh/m2a (dle PenB)
současný stav – 11 kWh/m2a (dle PenB), 
12 kWh/m2a (dle PHPP) 
 
Potřeba PrIMární enerGIe Po 
renovacI: 

90 kWh/m2a (dle phpp)

reLatIvní nePrůvzDUšnoSt: 

■ zlepšení o 92,1 % oproti 
původnímu stavu
původní stav – n50 = 6,06     
současný stav – n50 = 0,48 
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Vystavět si nový dům nebyl 

primární záměr investorů. 

Oba jsou místní usedlíci, 

žijí v tomto malebném 

koutě jižních Čech odmala. 

Nikdy neuvažovali, že by 

odešli za novým bydlením 

někam jinam. Nyní mají 

elegantní a praktický 

rodinný dům, ve kterém  

se dobře a spokojeně žije.

K dyž prodáš byt, můžeme stavět
Bydleli v bytovce v poměrně novém mo-

derním bytě. Nicméně v lokalitě, kde dnes 
jejich nový dům stojí, se již řadu let připra-
vovala výstavba rodinných domů. A když se 
začaly prodávat parcely, investor začal jed-
nat. V té době s manželkou přemýšleli, že 
by si postavili nějakou chatu nebo pořídili 
objekt k rekreaci se zahrádkou, která paní 
domu v bytovce chyběla. Tak se rozhodli, že 
si koupí parcelu a na ní si udělají zahrádku 
a splní si tak svoje přání. Ale když už si kou-
pili parcelu, tak se začali i poohlížet, co se 
dá kde vystavět. Konečný impuls ke stavbě 
domu dala asi paní domu, která si dokázala 
na nové parcele představit i nový dům. Man-
žel jí ale dal podmínku; pokud prodáš byt, 
můžeme stavět. 

Nechtěli klasický typový dům 
A tak se zrodil i reálný plán sehnat ně-

kde projektanta, aby navrhl pěkný, moderní 
a úsporný barák, který by svými užitnými 
vlastnostmi odpovídal parametrům 21. sto-
letí.  Prohlíželi si desítky klasických typových 
domů, ale žádný si nevybrali, a tak hledali 

někoho, kdo je schopen vyprojektovat dům 
s těmito požadovanými parametry.

Volba padla na projekční ATELIER Ing. 
Josef Vostracký v Českých Budějovicích, 
který má s výstavbou moderních nízkoener-
getických domů řadu zkušeností. Společ-
ným úsilím investorů a nového projektanta 
se tak se začaly rodit a později i realizovat 
plány vlastní výstavby nového domu.

Chtěli moderní a maximálně úsporný 
dům

Investorům domu bylo vlastní mít cihlový 
dům, neoslovila je dřevostavba a tak i zadání 
pro projektanta bylo jednoznačné. Cihlový 
dům a bez zateplení. Ale dům, který bude 
moderní, nízkoenergetický a v požadovaném 
finančním limitu. 

„Chtěli jsme dům, kam by se vešla čtyř-
členná rodina a aby to byl dům, ve kterém 
nebudou vyšší provozní náklady než ve stá-
vající bytovce. Velký důraz jsme proto kladli 
na to, aby dům byl maximálně úsporný a pro-
vozní náklady co nejnižší.  Abychom se stav-
bou domu nedostali do omezující situace, 
aby to nebylo nad rámec reálného finanční-

Domy z materiálů HelUz ročně Ušetří tisíce korUn

Jak se dá leVNě 
a mOderNě bydlet



141

ho rozpočtu rodiny,“ vysvětluje k provozním 
nákladům na dům paní investorka.

Zkušený projektant doporučil stavět 
z HELUZu

Ing. Vostracký jim odprezentoval, co pro-
jektuje, představil jim svoji vizi, jaké domy 
a z jakého materiálu navrhuje. „Řekl nám, že 
projektuje domy z materiálů, které se svými te-
pelně izolačními vlastnostmi řadí na špičkovou 
úroveň a splňují tak požadavky na moderní, 
levné a zdravé bydlení. Vysvětlil nám všech-
ny výhody a pozitiva jednovrstvé konstrukce, 
přednosti a pozitiva materiálů HELUZ,“ zdů-
raznil k volbě zdicího materiálu investor domu. 

Podařilo se postavit pasivní dům 
a získat dotaci na bydlení

S výstavbou domu začali v březnu 2013 
a kolaudace domu byla v červnu 2014. Na 
obvodové zdivo zvolil projektant cihlové 
bloky HELUZ Family 2in1 44 centimetry, 
které jsou určeny pro jednovrstvé obvodo-
vé zdivo nulových, pasivních, nízkoenerge-
tických a energeticky úsporných budov.

Jak deklaruje výrobce, broušené cihly 

FAMILY 2in1 mají nejlepší tepelněizolační 
vlastnosti na trhu v porovnání s ostatními 
materiály pro jednovrstvé zdivo. Vyplně-
ním dutin těchto cihel polystyrenem došlo 
ke 40% navýšení jejich tepelněizolačních 
vlastností, při zachování paropropustnosti. 
Cihly FAMILY 2in1 šířky 440 a 500 milimet-
rů splňují bez dodatečného zateplení dopo-
ručené hodnoty pro pasivní domy. Volbou 
tohoto materiálu se rovněž podařilo dosáh-
nout potřebných parametrů pasivního domu 
a získat dotaci Nová zelená úsporám. 

Přesné a rychlé zdění s materiály HELUZ
Investor si pochvaloval i přesnost zdění 

ze zvoleného stavebního materiálu. To mělo 
svoje plus při zadávání truhlářských prvků při 
finalizaci domu. Truhlářská firma zase chváli-
la přesnost stavebních otvorů při montážích 

dveří, zabudovaných skříní a instalaci kuchy-
ně. Nebylo nutné nic upravovat, stavebně byl 
objekt precizně a přesně připraven. Samo-
zřejmě že k tomu přispěla neméně precizní 
práce dodavatelské firmy STAKOplus Ro-
man Kovář z Českých Budějovic. Vlastní zdě-
ní obvodových stěn i vnitřních příček, trvalo 
jen několik týdnů, rychlost zdění z materiálů 
HELUZ mile překvapila i investory.

Účty za energie ukazují na správnou 
volbu zdicího materiálu HELUZ 
Family 2in1

Že byla volba stavebních materiálů  
HELUZ při stavbě domu správná, to dokazuje 
celoroční energetická spotřeba. Roční výdaje 
na pokrytí veškeré spotřeby energií v novém 
domě, tedy nejen na vytápění a ohřev teplé 
vody, představují cca 13 000 korun. A jak 
dodává investor nového domu, náklady na by-
dlení v novém domě jsou nesrovnatelné, než 
byly v bytovce 3+1. Tam zaplatili ročně jen za 
energie a bez vytápění zhruba 25 000 korun.

„Jsme rádi, že jsme dali na doporučení 
projektanta při volbě stavebního materiálu 
na náš dům. Myslím, že to byla výborná myš-

lenka postavit dům z HELUZu. Dnes vidíme 
a účty za energie nás přesvědčují, že volbou 
cihelných bloků HELUZ Family 2in1 44 cen-
timetry na obvodové zdivo i další zdicí mate-
riály HELUZ  se podařilo vystavět dům, jaký 
jsme si přáli. Dům, ve kterém se nám dobře 
a hlavně mimořádně levně žije. A v neposled-
ní řadě dosáhnout při tom na dotaci Nová 
zelená úsporám a zlevnit si tím náklady na 
vlastní stavbu,“ shodují se oba investoři.

Jak doplnil projektant domu Ing. Josef 
Vostracký: „Podařilo se mi vyprojektovat  
rodinný dům v pasivním standardu splňující 
kategorii B1 Nová zelená úsporám (2013). 
Vytvořit dům moderního pojetí s fasádou tvo-
řenou deskami Cembrit. Při blower door tes-
tu byla naměřena hodnota n

50 = 0,2 h-1. Že 
se jedná o mimořádně úsporný dům o tom 
svědčí i roční vyúčtování za elektřinu. Dům je 

info www.heluz.cz

vybaven tepelným čerpadlem, doplněn solár-
ními panely. Nechybí nucené větrání se zpět-
ným získáváním tepla – rekuperací.“ 

Bydlíme v krásném a velice zdařilém 
domě

Dnes si už ani nevzpomenou, jaké bylo 
bydlení v bytovce. Byť si kupovali nový byt 
a s nadšením se v něm zabydlovali. Stávají-
cí realita bydlení v krásném, moderním a po 
všech stránkách zdařilém domě, vytlačila 
z mysli to minulé.

Správná volba projektanta, použití ma-
teriálů HELUZ, vůle obou investorů vytvořit 
něco nadčasového, to vše se podařilo zahr-
nout do zdařilého díla rodinného domu poblíž 
Českých Budějovic v podmanivém prostředí 
Jižních Čech.

Parametry bUdOVy:

Zařazení: pasivní dům

energetická náročnost budovy  
(dle PeNB): A – mimořádně  
úsporná

Spotřeba energií na veškerý 
provoz domu je: cca 4 000 kWh 
za rok

Měrná spotřeba tepla:  
do 20 kWh/m2 a rok

Použitý materiál: HELUZ 

typ cihel na obvod: HELUZ Family 
2in1 44, HELUZ Family 2in1 38, 
HELUZ 25 STI

Příčky: HELUZ 20, HELUZ 14, 
HELUZ 20 AKU

Keramické překlady: HELUZ 238 
pro nosné vnitřní a obvodové zdivo

Skladba konstrukce: jednovrstvá 
zděná konstrukce bez dodatečného 
zateplení

Projektant: Ing. Josef Vostracký /
ATELIER Ing. Josef Vostracký, 
České Budějovice/  

Stavební firma: STAKOplus, 
Roman Kovář, České Budějovice

http://www.heluz.cz/


142

Na samém počátku našeho projektu byla vize, 

že chceme tvořit pěkné věci. Tedy, že chceme na trh 

uvést unikátní produkt, ve kterém sami ukážeme lidem, 

jak mohou bydlet. Od počátku jsme měli vizi nabídnout 

klientům více, než je dnes běžné, než oni sami 

očekávají a než si dokonce dovedou představit. Odvětví 

nájemního bydlení dnes zaostává za vlastnickým typem 

bydlení nejen každodenním a roky trvajícím mediálním 

tlakem developerů i nízkými hypotečními úroky,  

ale také horším stavem bytů určených k pronájmu, 

špatnou vybaveností dosluhujících panelových nebo 

činžovních domů a tak dále. My chceme toto vnímání 

nájemního bydlení změnit. 

PřiPravil Tomáš Kašpar  

■ vizualizace LuKa residenTiaL

Luka 
Living 

nízkoenergetické 
nájemní byty 

Ing. arch. Josef Smola 
a Ing. Michal Čejka 
konzultanti projektu



kKomplex je postaven v energetickém standardu penB „a“ – 
mimořádně úsporný, v bytové části dosahuje nejlepší hodno-
ty na trhu dle pHpp v kategorii bytových domů. důraz je kla-
den na kvalitní zateplení a těsnost obálky včetně rekuperace 
vzduchu, zamezení přehřívání, využití oZe – jako hlavní zdroj 
energie CZT, oken s trojskly, rekuperace odpadních vod, ze-
lené střechy s retencí vody 70–95 procent, nadstandardních 
akustických či kročejových izolací a tříděného shozu odpadu na 
každém podlaží. Každý klient u nás šetří peněženku i přírodu. 
Každý klient má možnost sledovat svoje odečty energií on-line 
na tabletu nebo TV.

Těžká cesta investora
protože jsme toho sami na začátku o pasivních a nízkoener-

getických standardech příliš nevěděli, přizvali jsme ke spolupráci 
nezávislé konzultanty architekta Josefa smolu a inženýra michala 
Čejku, kteří nám byli odbornou oporou při řešení energetického 
konceptu a oponentním týmem v průběhu projektování i reali-
zace. současně k našim zásadním rozhodnutím přispěli návrhy 
optimalizačního procesu. slabou stránkou bylo, že původní ná-
vrh nebyl připraven na nízkoenergetický standard a musela tedy 
následovat řada úprav. silnou stránkou byla naopak jeho velikost 
a kompaktnost, která umožňovala plnění přísných požadavků. pro 
nás ponaučení pro příště: od začátku dobře vědět, co chceme 
a hned u ideového návrhu konzultovat energetické standardy. 
Z uvedeného výčtu je, pevně věřím, patrné, že jsme se všemož-
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ně snažili myslet na všechno 
a na každý detail, protože 
v něm se často rozhoduje. 
snažili jsme se vymyslet produkt, který klientům bydlení co nejví-
ce zjednoduší, udělá ho maximálně pohodlným, moderním i bez-
pečným, ale stále ještě cenově dostupným a šetřícím energie. 

naše snaha se odráží v získání ocenění v prestižní soutě-
ži během realitního kongresu. Komplex Luka Living rental 
apartments v ní obdržel dvě hlavní ceny – odborné poroty a ar-
chitektů: absolutní vítěz realitní projekt v Čr roku 2016!

poslední klíčovou myšlenkou je obecná výhoda nájemního 
bydlení oproti bydlení vlastnickému. Výhoda se jmenuje: svobo-
da. naše ekonomické výpočty ukazují, že pokud se rozhodnete 
odložit koupi bytu o tři roky a tuto dobu strávit v našem nájem-
ním bytě, nijak si finančně neuškodíte.  a získáváte právě onu 
výhodu svobody rozhodovat se, nebýt vázán na jednom místě, 
nemít závazky k bankám. Za tři roky, pokud se rozhodnete kou-
pit jakýkoliv byt, jej budete mít o tři roky novější včetně vyba-
vení a s velkou pravděpodobností za sebou i lépe promyšlené 
rozhodnutí. Věříme, že nájemní bydlení umí být plnohodnotnou 
alternativou vlastnickému bydlení. 

Všechny síly jsme věnovali tomu, abychom vymysleli jedineč-
ný produkt, na který můžeme být patřičně hrdí, a který bude ra-
dost nabízet! doufám, že se nám to daří. Tento směr… k úspor-
nému domu… je nejobtížnější kus naší cesty. nicméně naplnit 
si vizi je to nejlepší, co se vám může v podnikání stát. ■
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■ Luka Living se nachází přímo u metra. Žádný jiný projekt 
se tím nemůže pochlubit. Za patnáct minut jste v centru 
prahy. Kromě toho jste autem za pět minut na dálnici d5, 
na pražském obchvatu, za 15 minut na letišti. dopravní 
dostupnost je první ze zásadních výhod našeho projektu.
■ přímo součástí našeho komplexu je obchodní 
centrum s potravinami, drogerií, lékárnou, restaurací, 
fitness a wellness a mnoha dalšími službami a obchody. 
V nejbližším okolí najdete veškerou další infrastrukturu.
■ Jen sto metrů od projektu se nachází Centrální park, 
který vede až do prokopského údolí a nabízí i přírodní 
fitness, v parku se například také rybaří.
■ dvěstěpatnáct nájemních bytů je plně vybaveno 
interiéry na míru, včetně kuchyně, veškerých 
elektrospotřebičů, obývacího sofa, ložnice…,  
ve vybraných bytech včetně například sauny.
■ Luka Living má vlastní recepci a nepřetržitou 
ostrahu. Je to bezpečný a uzavřený areál.
■ Ve spodních podlažích nabízí dvěstějedno garážové 
stání s vjezdem přes sken spZ a s dobíjecími 
stanicemi na elektromobily.

Tento ojedinělý koncept 

nájemního bydlení obdržel cenu 

Český energetický a ekologický 

projekt od Ministerstva 

pro místní rozvoj a stal se 

absolutním vítězem soutěže 

realitní projekt v Čr roku 2016.



www. 
pasivnidomy.cz

NEZÁVISLÉ INFORMACE
Na našich stránkách najdete zdarma spoustu rad 
a článků, které nejsou jako letáky komerčních firem. 
Vysvětlí vám základní principy stavby domu
i nejčastější chyby při realizaci.
www.pasivnidomy.cz/infolisty

INSPIRACE Z ČESKA
Nevíte, co si pod moderním bydlením třeba 
v pasivním domě představit? Na www.
pasivnidomy.cz/katalogdomu najdete největší 
českou mapu pasivních a nízkoenergetických 
staveb. U spousty domů najdete podrobné 
technické informace včetně použitých materiálů 
a technologií.
www.pasivnidomy.cz/katalog-domu

JEDNODENNÍ ŠKOLENÍ PRO 
INVESTORY
Jste laik a potřebujete si dohlédnout na svou 
stavbu? Chcete rychle nasát postřehy a zásady 

moderního stavebnictví? Centrum pasivního domu
pro připravilo speciální jednodenní kurz pro 
„obyčejné lidi“.
www.pasivnidomy.cz/akce

NEZÁVISLÉ PORADENSTVÍ
Neděláme technický ani stavební dozor ani 
nenavrhujeme domy, ale přesto vám můžeme pomoct 
zorientovat se ve světě energeticky úsporného 
stavebnictví, zkonzultovat nebo zkontrolovat
projekt a navrhnout jeho energetickou optimalizaci.
www.pasivnidomy.cz/ nezavisle-poradenstvi

TIPY NA PROFESIONÁLNÍ FIRMY
Budete-li hledat profesionální partnery při jeho 
realizaci, Centrum pasivního domu sdružuje 
desítky firem, které už prokazatelně mají 
zkušenosti s navrhováním, stavbou 
nebo výrobou materiálů pro 
energeticky úsporné domy.
www.pasivnidomy.cz/
firmy
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JAK VÁM MŮŽE
CENTRUM PASIVNÍHO
DOMU POMOCT?

http://pasivnidomy.cz/
http://www.pasivnidomy.cz/infolisty
http://pasivnidomy.cz/katalogdomu
http://www.pasivnidomy.cz/katalog-domu
http://www.pasivnidomy.cz/akce
http://www.pasivnidomy.cz/
http://www.pasivnidomy.cz/
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Devadesátimetrový 

kampus Cornell 

University na Roosevelt 

Island v New Yorku je 

revoluční model budovy 

pro postgraduální 

vzdělávání, které spojuje 

technologie s kreativním 

myšlením. První část 

nového areálu by měla 

být otevřena letos v létě. 

Po úplném dokončení 

se bude jednat o první 

výškovou a zároveň 

nejvyšší rezidenční 

budovu na světě 

postavenou v pasivním 

standardu, s 200 000 

metry čtverečními 

podlahové plochy na  

26 patrech, s 8 000 

metry čtverečními 

venkovního prostoru, 

více než 2 000 studentů 

a zaměstnanců  

280 fakult a nádherným 

výhledem na Manhattan.

PřiPravila Dana Jakoubková 

■ Foto HanDel arcHitects

NejvYšší Pasivní 
budova světa



ZZáměrem univerzity je sdružovat stejně smýšlející fakul-
ty, vedoucí podniků, podnikatele v technologiích i stu-
denty a v katalytickém prostředí produkovat vizionářské 
myšlenky vycházející z významných potřeb budoucího 
světa. cornell tech se zaměřuje na produkci inova-
tivních technologií pro digitální věk prostřednictvím 
výzkumu, technologické komercializace, vzdělávání na 
magisterské, doktorské a postgraduální úrovni a rozví-
jení strategické spolupráce mezi firmami a univerzitami. 
vytváří nové akademické programy, jež spojují technic-
kou hloubku, obchodní know-how, návrhářské schop-
nosti a stavitelské myšlení.

Fasádu „žeber“ tvoří prefabrikovaný systém kovových 
dílců, s cílem zajistit lepší kvalitu a rychlejší i efektivněj-
ší instalaci. vzduchotěsným opláštěním bude dosaženo 
60–70procentního snížení spotřeby energie ve srovnání 
s tradičně postavených budovami. Panely, do nichž jsou 
předem integrovaná trojitě zasklená okna z itálie, jsou 
opatřeny speciálním nátěrem měnícím odstín barvy od 
stříbřité po šampaň podle toho, jak se od fasády v prů-
běhu dne odrazí světlo. na třech dalších univerzitních 
budovách budou střechy osazené fotovoltaickými panely 
a využito bude i geotermální vytápění a chlazení. Jedna 
z nich – komunikační the bloomberg center aspiruje na 
největší net-Zero budovu v usa. nadto bude její stře-
cha sbírat dešťovou vodu do nádrží, stejně jako cisterna 
umístěná pod trávníkem odpočinkového parku, a to v cel-
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kovém objemu 265 kubíků. odpadní vody projdou biolo-
gickou čistírnou dříve, než se spojí s řekou east riwer.

v celém objektu budou užity nátěrové hmoty, které 
emitují minimální nebo žádné těkavé organické látky do 
ovzduší, kde by se jinak spolu s kyslíkem a slunečním 
zářením podílely na vzniku špatného ozónu připívajícího 
jak ke zdravotním komplikacím, tak ke globálnímu oteplo-
vání. očekává se, že budova zakonzervuje 882 tun co2 
za rok, což se rovná výsadbě 5 300 nových stromů. „Dý-
chání“ a teplo objektu zajistí řízené větrání s rekuperací 
vyvedené do každého studentského apartmánu a spo-
lečných prostor.

interiér kampusu je navržen tak, aby poskytl pohodlné 
bydlení studentům a zároveň posílil sociální a intelektuální 
konektivitu, která je jádrem poslání školy. Podstatné je vy-
tvoření dynamického prostředí, ve kterém studenti a fakul-
ty mohou těžit ze synergie vrstevníků, společných prostor 
pro setkávání a akademické kreativity. 

Jádrem práce Handel architects, kteří mají projekt 
v režii, je myšlenka, že města jsou inkubátory našich nej-
větších úspěchů a naše nejlepší naděje na udržitelnou 
budoucnost, kdy každá stavba může být katalyzátorem 
pro pozitivní změny. budova cornell university residen-
tial dává příležitost přispět nejen k transformaci přístupu 
ke stavebnímu průmyslu, ale i k vytvoření demonstrační-
ho projektu, který poukazuje na životaschopnost a udrži-
telnost i tak velkého objektu, jakým areál university je. ■
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PROČ KONVEKTORY
MINIB?

MINIB, a.s., Střešovická 465/49, 162 00 Praha 6 www.minib.cz

Efektivní, Ekonomický, Estetický, 
Ekologický a Elegantní způsob vytápění

•  VYSOKÁ KVALITA A VÝKON
•  10 LET ZÁRUKA NA NEREZOVOU VANU A VÝMĚNÍK
•  VZHLED VÝROBKŮ JE PŘIZPŮSOBEN POŽADAVKŮM KLIENTŮ
•  SPOKOJENÍ KLIENTI VE 30 ZEMÍCH SVĚTA

MINIB, a.s., Střešovická 465/49, 162 00 Praha 6 www.minib.czMINIB, a.s., Střešovická 465/49, 162 00 Praha 6 www.minib.cz

http://www.minib.cz/


Trojnásobné vítězství 
centrálních vysavačů
Centrální vysavač vítězí nad klasickými a robotickými vysavači. Proč? 
Hned ze tří důvodů! Všechny typy vysavačů mají jeden společný jmenovatel 
– zbavit domov od prachu a nečistot. Proč je z nich ale centrální vysavač tím 
nejlepším řešením?

www.husky.cz

SINCE 1968

Centrální
vysavače

MADE IN

CANADA

s unikátní zárukou

Záruka

25
let

23
let

na trhu v ČR

N ě ší á á í

áš č ý
ejzdrav j vys v n

pro V ist domov

Důvod první: Čistota a zdraví bez kompromisů
Prach je zdraví nebezpečný, zejména když se vznáší ve vzduchu a vy ho dýcháte. Přitom nejzákeřnější 
jsou právě ty nejmenší, lidským okem nepostřehnutelné částice, které ale vdechujeme nejhlouběji 
do plic. Domácí prach obsahuje různé spory, bakterie, plísně, pyly, roztoče ale také třeba lidské 
kožní buňky, případně úlomky vlasů či zvířecí srsti. Všechny tyto materiály, pokud jste jim dlouhodobě 
vystaveni, mohou poměrně spolehlivě vyvolat různé druhy alergií. To znamená, že čím více prachu 
– a to včetně mikroskopického – skutečně dostaneme mimo obytné prostory, o to zdravější bude 
prostředí, ve kterém s rodinou společně trávíme hodně času.

Klasický přenosný i robotický vysavač vzduch i s jemným prachem vyfouknou zpět do obytné míst-
nosti. A jemný prach navíc ještě zvíří do vzduchu. V podstatě se s nimi tedy sice zbavíme hrubých 
prachových částic a nečistot, ale ty nejjemnější, společně s alergeny, v místnosti pouze rozfoukáme. 
To mimo jiné znamená, že musíme mnohem častěji nejen znovu vysávat, ale i daleko častěji utírat 
prach z nábytku. Na rozdíl od toho centrální vysavače prach nevíří. To je prostě fakt, který nelze 
zpochybnit. Vzduch s prachem je totiž nasáván výkonným motorem a po přefiltrování odváděn mimo 
dům. Pro pasivní domy je k dispozici jednoduché řešení pomocí HEPA filtru. Dokonale přefiltrovaný 
vzduch je navíc vyfukován až v technické místnosti u vysavače, čímž je splněn hlavní aspekt cen-
trálních vysavačů, kterým je odvádění vysávaného vzduchu mimo obytné prostory. Tím se jedná 
o nejzdravější vysávání pro váš čistý domov.

Důvod druhý: Více pohodlí, méně dřiny
Úklid s centrálním vysavačem není jen maximálně účinný, ale i nesmírně pohodlný. Lehká vysavačová 
hadice měří 9-10m, takže vám bude stačit většinou jen jedna zásuvka na celé patro domu. Ta 
bývá obvykle umístěná na chodbě. Proto snadno z jednoho místa postupně vysajete všechny míst-
nosti na patře a to i včetně schodiště, které se s klasickým přenosným vysavačem velmi špatně 
uklízí a s robotickým vysavačem už vůbec ne. Zkrátka hadice centrálního vysavače je velmi lehká 
a dobře a lehce se s ní manipuluje. Navíc je možné využít i systém Hadice ve zdi, kdy jsou hadice 
skryté v trubním rozvodu a vy si na úklid vytáhnete jen potřebnou délku (až 15 metrů). Po skončení 
vysávání stačí odjistit pojistku a hadice sama zajede zpět do trubního rozvodu. Standardem systému 
centrálního vysávání jsou i štěrbinové zásuvky, které je možné dodat i v odolném a elegantním 
celonerezovém provedení. 

Ačkoli se totiž na první pohled zdá, že nic jednoduššího než 
robotický vysavač už ani být nemůže, po úklidu je také potřeba 
nasbírané nečistoty odstranit. A protože s ohledem na jeho celkové 
rozměry není ani zásobník robotického vysavače nijak závratně 
velký, vystačí nám v průměru na pouze přibližně 70 m2 plochy. 
Takže smetí vysypáváme často. Trochu pohodlnější je to u vysavačů 
klasických, kde se nasbíraných nečistot zbavujeme po uklizení 
přibližně 1 000 m2  plochy. Centrální vysavač ve srovnání s nimi 
ovšem uspoří řádově více času, který věnujeme vynášení odpadu 
a manipulací se sáčkem nebo zásobníkem. Jeho kontejner totiž 
stačí vysypat po uklizení téměř 10 000 m2, což bývá v průměru 
2x za rok.

Důvod třetí: Výkon a nadstandardní záruka 
Sací výkon vysavače je zhruba jedna třetina jeho udávaného 
příkonu. Centrální vysavače nejsou na rozdíl od klasických 
přenosných vysavačů nijak omezeny a nepodléhají nařízení EU 
o omezení výkonu na 900W, platného od 1. 1. 2017. Dokonalý 
úklid tedy nezabere tolik času a po jednom přejetí příslušným 
nástavcem, centrální vysavač vysaje mnohem více nečistot. 

U centrálních vysavačů Husky je navíc unikátní záruka 25 let. 
Pořízení centrálního vysavače tedy znamená investici do zdravého 
bydlení, která navíc ušetří čas strávený úklidem.

http://www.husky.cz/
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Trendem dnešní doby jsou velké prosklené plochy domu. I když zrovna sedíte  

ve velkém ušáku a usrkáváte horký nápoj, můžete pozorovat tichou přírodu lákající  

k procházce. Zdálky také můžete pozdravit neočekávaného hosta, který se blíží k vašemu domu. 

V zimních měsících se dům bude ohřívat díky panoramatickým oknům směrovaným ke slunci 

a pokud použijete příhodná stínění, nemusíte se v létě obávat azurové oblohy bez mraků. 

Velkoformátová okna a dveře získávají pro 
dům výrazným způsobem sluneční ener-

gii. Proto jsou s oblibou využívány u pasivních 
domů. Doporučuje se orientovat velké pro-
sklené plochy na světové strany s dostatkem 
slunečního svitu. Všechny tyto parametry musí 
brát v potaz výrobci oken a dveří. Za nejtrvan-
livější materiál na rámy považují buď samotné 
dřevo, nebo kombinaci dřeva a hliníku. 

Volba vhodného skla
Není sklo jako sklo. V pasivních domech 

využíváme solární zisky, proto vybíráme tzv. 

Z a s n ě t e  s e 
u prosklených sTěn

„solární skla“ se zvýšenou energetickou pro-
pustností pro okna s jižní, jihozápadní, jihový-
chodní a západní orientací.

Naopak na severní stranu domu je vhodné 
využít skla s větší tepelnou izolací, tedy niž-
ším součinitelem prostupu tepla Ug a s vyšší 
tepelně izolační schopností.

Pak máme samozřejmě možnost kombi-
novat v izolačním trojskle i bezpečnostní skla 
s vlepenou fólií. Tepelně tvrzená skla snižují 
riziko samovolného prasknutí skla vlivem te-
pelného šoku, levnější možností jsou také 
sražené a broušené hrany skel.

Okna do pasivního domu
Pokud stavíme pasivní dům, máme přís-

nější požadavky na okna a dveře jako ce-
lek. Klademe důraz na izolační vlastnosti 
rámů i skel, na výhodný poměr rámu a skla 
s ohledem na solární zisky a samozřejmě na 
dokonalou těsnost.

Moderní jsou skryté rámy oken, kte-
ré jsou celé v zateplené fasádě. Výhodou 
může být minimalistický vzhled. U někte-
rých variant totiž může být viditelné jen sklo 
přímo ve fasádě, což je zajímavý architek-
tonický prvek. U pasivního domu oceníme 

PřiPraVila Zora STUPňáNKoVá ■ FOtO SlaVoNa

Velká prosklená stěna potřebuje 

manipulační prostor pro osazení do 

stavby. Je třeba počítat i s možným 

prasknutím skla do budoucna, a tím 

i s přístupností vybraných částí 

domu na výměnu rozbité výplně
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HS portál neboli  

zvižně-posuvné dveře si 

získávají stále větší oblibu 

díky komfortnímu ovládání 

a bezbariérovému prahu

Bezrámová okna nabízí výborné 

tepelněizolační vlastnosti. Rám okna je 

kompletně schovaný v izolaci a dává vzhled 

optiky čistého skla

především vynikající tepelně technické 
vlastnosti. Taková okna se nám odmění 
žádanou úsporou spotřeby tepla běžného 
rodinného domu cca 2 kWh/(m2a).

Skryté rámy oken jsou sice z tepelně 
technického hlediska výhodnější, ale pasiv-
ní dům nás nelimituje v použití oken s vidi-
telnými rámy. Jen musíme opět vybírat ty 
s lepšími parametry.

Prosklené stěny a posuvné systémy
V prosklených stěnách často kombinu-

jeme fixní – neotvíravé prvky s některým 
posuvným systémem. Díky nižší ceně a těs-
nosti byly oblíbené klasické „posuvky“, tedy 
sklopně odsuvné dveře. Tento systém je 
však méně uživatelsky komfortní a je vhodný 
jen pro menší a lehčí dveřní křídla do 160 kg, 
resp. 200 kg. Výhodou je stejná konstruk-
ce a soulad se vzhledem ostatních oken. 

Další variantou jsou zdvižně posuvné 
dveře – HS portál. ačkoli na první dojem 
působí tyto dveře velmi lehce a křehce, lze 
je využít pro posuvná křídla velkých rozmě-
rů, která mají i vyšší hmotnost. Jejich křídlo 
se posouvá ve vlastní kolejnici paralelně 
s rámem a neotvíravou částí. Vozíky, na 
kterých dveře «jezdí», jsou elegantně skryty 
uvnitř posuvného křídla. HS portál jako no-

vější typ pomalu vytlačuje starší a levnější 
sklopně odsuvné dveře. 

U dveří je možné opět volit viditelný 
nebo skrytý rám. Platí obdobná kritéria jako 
u výběru oken, jen se jedná o složitější vý-
robek, tak je na místě důslednější kontrola 
parametrů. 

Kvalitu pasivního domu budeme ověřo-
vat testem vzduchotěsnosti. Na to musí-
me myslet již při výběru oken a dvojnásob 
u HS portálu. okna i dveře musí nejen spl-
ňovat podmínku U

w menší než 0,8 W/m2K, 
ale také musí být dobře utěsněné. Teprve 
tak se nám podaří docílit ideálních dveří 
a oken, která budou dům chránit, ale záro-
veň příjemně zvelebovat. 

Jak na velká a těžká okna
S rostoucím rozměrem okna se mění slo-

žení izolačního trojskla. Zatímco malé okno 
bude mít trojsklo složeno ze tří skel o síle 
4 mm, pak při zvětšování rozměru se po-
užijí jednotlivá skla o 6 a 8 mm, případně 
i 10 mm a více. Hmotnost okna tedy roste 
nejen s větší plochou, ale i s nutnou větší 
tloušťkou skla. Pro představu 1 m2 trojskla 
se čtyřmilimetrovými skly váží 30 kg. Pokud 
je tvořeno ze tří skel, jež každé měří 6 mm, 
může již dosahovat váhy 45 kg.

Velká prosklená stěna pak může vážit 
několik set kilogramů. Navíc tak velký prvek 
potřebuje manipulační prostor pro osaze-
ní do stavby. Je třeba počítat i s možným 
prasknutím skla do budoucna, a tím i s pří-
stupností vybraných částí domu na výměnu 
rozbité výplně.

Na použití nadrozměrných okenních 
výplní o vysoké hmotnosti prvků je tře-
ba myslet již ve fázi přípravy projektu. ať 
už se bude jednat o předsazenou montáž 
v rovině izolace nebo do stavebního otvo-
ru ve stěně, musí být možnost bezpečného 
stabilního ukotvení. Také je nutné zvážit 
stavební připravenost a vhodnost montáže 
v harmonogramu stavby. Zkrátka vyplatí se 
pamatovat na mnoho věcí a předem promy-
slet celý návrh od a až do Z. ■

I vchodové dveře musí 

být poplatné parametrům 

pasivního domu, lze je vybrat 

stejně jako okna v rámové 

i bezrámové konstrukci

In
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moderní dřevostavby
sruby

roubenky
opláštění
schodiště

nízkoenergetické a pasivní stavby
podlahy

dveře
vícepodlažní dřevostavby

palubky
okna

vestavby
stínicí technika

garáže
haly

pergoly, altány
rozhledny

ploty
terasy

dětská hřiště
krovy

izolace
mosty

dřevo jako materiál
ochrana dřeva

stroje pro zpracování dřeva
spojovací materiály

nářadí a nástroje
financování

školy
software 

základové desky
odborná média a portály

architekti
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13. MEZINÁRODNÍ VELETRH
DŘEVĚNÝCH STAVEB,
KONSTRUKCÍ
A MATERIÁLŮ

www.drevostavby.eu

Přemýšlíte o kvalitní dřevostavbě?

Přijďte si vybrat nejlepšího
dodavatele.

Přijďte na největší veletrh
dřevěných staveb v ČR.

Atraktivní doprovodný program
pro zájemce o moderní dřevostavby,
odborníky, projektanty, investory
a stavebníky.

Profesionálové profesionálům
– 4 dny, různá témata a předvedení
těch nejlepších řešení.

Souběžně proběhne veletrh
MODERNÍ VYTÁPĚNÍ

Generální mediální partneři
veletrhu Dřevostavby:

http://www.drevostavby.eu/


STAVÍTE PASIVNÍ DŮM?
A JAK TO VÍTE ?

Ověřte si kvalitu dodaného díla 
nízkoenergetického, pasivního nebo 
nulového domu. Každý dům si zaslouží 
kontrolu kvality

DIAGNOSTIKU SVÉHO DOMU SVĚŘTE 
ZKUŠENÝM S DVACETILETOU PRAXÍ

∞ Blower Door test průvzdušnosti
∞ Termovizní diagnostika
∞ Radonová diagnostika
∞  Kurzy, školení technologií 

vzduchotěsnosti budov

MÁTE SPRÁVNÉ ČÍSLO 
na vašeho diagnostika?

604 834 531
Email: info@diagnostika-palecek.cz

mailto:info@diagnostika-palecek.cz
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Proudění vzduchu netěsnostmi 

obálky moderní budovy přináší 

zvýšené riziko kondenzace 

vodních par uvnitř konstrukce. 

V těchto místech se také 

zvyšuje riziko výskytu plísní. 

Celkově tak dochází k urychlení 

degradačních procesů uvnitř 

konstrukce a zhoršují se i její 

akustické parametry. 

Vzduchotěsnicí opatření musí být 

součástí projektové přípravyŠŠpatná vzduchotěsnost
Při použití vzduchotechniky netěsnosti v obálce domu vý-

znamně snižují její účinnost a možnost regulace. V případě 
rekuperace se pak snižuje možnost zpětného získávání tepla. 
V neposlední řadě dochází ke snížení uživatelského komfortu 
jevem, kterému obecně říkáme průvan. Zejména v zimním ob-
dobí se pak tento jev projeví i průvanem v našich peněženkách 
způsobeným zvýšením nákladů na vytápění a provoz.

Z těchto důvodů se doporučuje navrhovat budovy jako 
vzduchotěsné. Zároveň je nutné z hygienických důvodů řešit 
efektivní výměnu vzduchu systémy přirozeného, řízeného nebo 
hybridního větrání.  

Vzduchotěsnost a průvzdušnost 
Technicky vzato je vzduchotěsnost obálky budovy určena 

kombinovaným efektem řady dílčích netěsností vznikajících 
neplánovaně, druhotně vlivem chyb během návrhu a výstavby 
budovy. Obecně se pak vzduchotěsností označuje schopnost 
obálky domu propouštět vzduch. Stejná vlastnost se v tech-
nických předpisech často označuje pojmem průvzdušnost, 
přičemž souvislost mezi oběma pojmy je následující: čím lepší 

Vzduch 

dobrý sluha, špatný pán

PřiPravil Michal Řehulka ■ Foto ciur
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vzduchotěsnost, tím horší průvzdušnost. Tlakový rozdíl může 
být způsobený rozdílem teplot vnitřního a venkovního vzduchu, 
účinky větru nebo účinky větracího zařízení a jejich kombinací. 
Čím větší je tlakový rozdíl, tím více vzduchu proudí netěsnostmi 
v obálce budovy z vnitřního do venkovního prostředí a naopak. 

Měření a příprava
k měření se používá postup podle normy ČSN eN iSO 

9972, která nedávno nahradila ČSN eN 13829. Nejčastěji 
používaným měřicím zařízením je tzv. blower door – výkon-
ný ventilátor, který se pomocí teleskopického rámu a vzdu-
chotěsné plachty osazuje do dveří v obálce budovy. Volba 
metody pro přípravu v závislosti na účelu měření, vlastní pří-
prava budovy a výpočet objemu budovy jsou zcela v kompe-
tenci měřicího technika zodpovědného za jejich správnost. 
Bez jeho souhlasu a dohledu je tedy nemůže dělat nikdo jiný. 
Součástí měření obvykle také bývá detekce netěsností, které 
se zpravidla dohledávají zevnitř. Využívá se měření rychlosti 
proudění vzduchu citlivým anemometrem, barevný dým, ter-
movizní snímkování či také velmi účinné hledání proudu vzdu-
chu v místě netěsností nastavením dlaní.  

jak na to
Pro zajištění vzduchotěsnosti má být budova vybave-

na uceleným systémem vzduchotěsnicích opatření. Jejich 
návrh by měl být přirozenou součástí projektové přípra-
vy. Některé projekční nedostatky se totiž v podmínkách 
staveniště jen obtížně napravují. Zkušenosti ukazují, že 
dosažení velmi dobré úrovně vzduchotěsnosti v zásadě 
nezávisí na volbě stavebního systému. Vždy je samozřej-
mě potřeba respektovat specifická omezení konkrétní-
ho systému. u keramického zdiva by to byla přítomnost 
spár mezi zdicími tvarovkami a přítomnost vzduchových 
dutin uvnitř, u dřevostaveb s fóliovou parozábranou ob-
tížné těsnění spojů a riziko poškození během výstavby, 
u dřevostaveb s parozábranou z desek OSB jejich vyšší 
průvzdušnost v ploše. 

Přiměřená technická řešení se obvykle podaří nalézt – 
významným pomocníkem při řešení podobných situací je 
například systém pro dokonalou těsnost staveb nabízející 
škálu parobrzd, fólií, vzduchotěsných lepicích pásek (se 
životností až 100 let) a membrán, které jsou nadstandard-
ním řešením na stavbě, ale i při projekční přípravě.  ■

nejčastěji používaným měřicím zařízením je tzv. blower door 

– výkonný ventilátor, který se pomocí teleskopického rámu 

a vzduchotěsné plachty osazuje do dveří v obálce budovy

pro ochranu připojovací spáry vzduchotěsné vnitřní 

konstrukce se používají různé typy pásek

Vzduchotěsnost = schopnost 

obálky domu propouštět Vzduch
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KATALOG RODINNÝCH DOMŮ S DOTACÍ
ZA BEZKONKURENČNÍ CENU

49,- Kč

51 projektů 
pasivních typových domů 

vhodných pro program 
Nová zelená úsporám!

KATALOG JE MOŽNÉ OBJEDNAT NA WWW.VYBERSIDUM.CZ, NEBO NA ZÁKAZNICKÉ LINCE 234 054 326. 
PO ABSOLVOVÁNÍ BEZPLATNÉ KONZULTACE VÁS ODMĚNÍME KATALOGEM ZDARMA!

!

nová zelená úsporám

51 RODINNÝCH DOMŮ SPLŇUJÍCÍCH 
POŽADAVKY DOTAČNÍHO PROGRAMU 
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 

Navíc vizualizaci domu, pohledy na dům, 
půdorysy, diagram vhodného natočení 
domu vůči světovým stranám a maximální 
dotační částku.

VÝHODNOU NABÍDKU TYPOVÉ 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Dokumentace pro stavební povolení 
s vyřešenými konstrukčními detaily, 
energetický posudek, krycí list, podání 
žádosti v dotačním programu 
Nová zelená úsporám.

CO MŮŽETE V KATALOGU NAJÍT:CO MŮŽETE V KATALOGU NAJÍT:

Možno koupit ve výhodném balíčku s katalogem Rodinné domy 2017 za skvělou cenu 129 Kč.
Zaregistrujte se na webu a získejte i POŠTOVNÉ ZDARMA.

Uvedená cena je po odečtení dotačního 
příspěvku na projektovou dokumentaci, který 
činí 35 000 Kč. Cena typové projektové 
dokumentace pasivního domu bez 
dotačního příspěvku je 69 700 Kč.

NÁŠ TIP

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE TYPOVÉHO 
PASIVNÍHO DOMU ZA 34 700 Kč

http://www.vybersidum.cz/
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vybrané firmy, které provádějí blower door test

CONVERSIO, spol. s r.o.
Vídeňská 841
339 01 Klatovy
Ing. Jaroslav Petele
Tel.: +420 606 616 246
 +420 376 331 633
info@conversio.cz

www.conversio.cz

CIUR a.s.
Pražská 1012 
250 01 Brandýs nad Labem 
Tel.: +420 734 363 260
info@ciur.cz

www.ciur.cz

Ing. Petr Hudec
Sjednocení 629
742 13 Studénka
Tel.: +420 773 100 108
info@pro-pasiv.cz

www.pro-pasiv.cz

Mgr. Stanislav Paleček
Fojtíkova 2406, Rakovník 
Tel: +420 604 834 531
info@diagnostika-palecek.cz

Ing. Jiří Krejča
Musilova 5
586 01 Jihlava
Tel.: +420 724 041 052
info@blowertest.cz

■ Měření a diagnostika staveb 
a průmyslových aplikací

■ Měření termokamerou
■ Blower door test
■ Klimatizace, tepelná 

čerpadla, regulace
■ Izolační systémy

■ Blower door test
■ Měření termokamerou
■ Pasivní komponenty

■ Blower door test, termografie staveb, prodej měřidel Blower 
door, vše pro vzduchotěsnost staveb, poradenství, školení

EZK CZ s.r.o. 
Ing. Zbyšek Kubíček
Sídlo: Praha
Provozovna: Vizovice
Tel.: +420 606 577 881
info@test-blowerdoor.cz

■ Blower door test
■ Termovize
■ Poradenství
■ Měříme v celé ČR a SR
■ Provádíme měření 

rozsáhlých objektů

www.test-blowerdoor.cz

www.diagnostika-palecek.cz     www.radion.cz

Výzkumný a vývojový ústav 
dřevařský, Praha, s.p.
Na Florenci 7-9  
111 71 Praha 1
Tel.: +420 734 270 087
info@vvud.cz

■ Certifikační instituce
■ Blower door test a diagnostika staveb
■ Termovize

Stanislav Martínek
Studenec 204
675 02 Koněšín
Tel.: +420 724 257 276
martinek@martinek-rekuperace.cz

■ Rekuperace na klíč, servis rekuperací, Blower door 
testy, termografická měření a diagnostika

www.martinek-rekuperace.cz 

www.drevarskyustav.cz 

www.blowertest.cz

■ 1. komerční firma v ČR s praxí 
BLOWER DOOR od roku 2006

■ Termodiagnostika budov.  
Diagnostika radonu od roku 1996.

■ Poradenství, kurzy a škola vzduchotěsnosti pro firmy.
■ Ověřený diagnostik pro Nová Zelená Úsporám MŽP

+420 606 616 246
+420 376 331 633
mailto:info@conversio.cz
http://www.conversio.cz/
+420 734 363 260
mailto:info@ciur.cz
http://www.ciur.cz/
+420 773 100 108
mailto:info@pro-pasiv.cz
http://www.pro-pasiv.cz/
Tel: +420�604�834�531
mailto:info@diagnostika-palecek.cz
+420 724 041 052
mailto:info@blowertest.cz
+420 606 577 881
mailto:info@test-blowerdoor.cz
http://www.test-blowerdoor.cz/
http://www.diagnostika-palecek.cz/
http://www.radion.cz/
+420 734 270�087
mailto:info@vvud.cz
+420�724�257�276
mailto:martinek@martinek-rekuperace.cz
http://www.martinek-rekuperace.cz/
http://www.drevarskyustav.cz/
http://www.blowertest.cz/


158

V průměru trávíme více než 70 % času v uzavřených prostorách. Dlouhodobý pobyt v nich však 

může přinést pocit nedostatečného komfortu a mnohdy dokonce neprospívá našemu zdraví. 

Důvodem je, že díky energetickým rekonstrukcím a zpřísňování stavebních předpisů u novostaveb 

dochází k zesílení izolace vnějších stěn a okna i dveře jsou stále vzduchotěsnější. To sice pomáhá 

při úsporách tepelné energie, činí však nepostradatelným systém řízeného větrání, zajišťující 

pravidelnou výměnu vzduchu s minimální ztrátou energie.

Vnitřní prostředí – požadavky  
na větrání

Základem je vyhláška č. 20/2012 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stav-
by. Pobytové místnosti musí mít zajištěno 
dostatečné přirozené nebo nucené větrá-
ní a musí být dostatečně vytápěny s mož-
ností regulace vnitřní teploty. Pro větrání 
pobytových místností musí být zajištěno 
v době pobytu osob minimální množství vy-
měňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h 
na osobu nebo minimální intenzita větrání  
0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního pro-
středí slouží oxid uhličitý CO2, jehož kon-
centrace ve vnitřním vzduchu nesmí pře-
kročit hodnotu 1 500 ppm.

Větrání rodinných a bytových domů
Větrání se používá
■ přirozené (okna, netěsnosti, štěrbiny, 

provětrávání)
■ nucené jen odtah (jen přívod)
■ nucené se ZZT (zpětné získávání tepla) 

centrální / decentrální systém

V době tepelné úpravy vnitřního prostře-
dí (vytápění, chlazení) při potřebě větrání  
50 m3/h může potřebný příkon na dohří-
vání venkovního vzduchu během zimního  
extrému dosáhnout až 600 W, při průměrné 
teplotě pak okolo 280 W. Potřebný výkon 
ventilátorů pro rodinné domy nepřesáhne 
100 W. Velikosti příkonů lze významně sní-
žit využitím moderních technologií a za po-
moci zpětného získávání tepla.

Řízené VěTrání 
s rekuperací Tepla  

PřiPraVila AdélA SlAčíkOVá ■ Foto Zehnder

komfortní a účinné řešení

Obsluha jednotky je snadnější než kdy 

jindy. Pomocí integrovaného intuitivního 

displeje se zobrazují veškeré provozní údaje 

v reálném čase. Uživatel získává informace 

o spotřebě energie i úspoře nákladů na 

vytápění. Kromě toho displej upozorňuje také 

například na výměnu filtrů. Systém větrání 

lze rovněž ovládat pomocí aplikace pro 

mobilní zařízení nebo ho lze přes rozhraní 

KNX Q integrovat do systému řízení budovy

Princip větrání s rekuperací tepla 
a proč jej zvolit

rekuperace =  získávání tepelné energie 
z odpadního vzduchu (odváděného z interi-
éru) a předávání této energie vzduchu při-
váděnému (z exteriéru). důvody proč pro 
své bydlení zvolit řízené větrání s rekuperací 
tepla jsou zejména tyto:
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■ Snížení topných nákladů (až o 40–50 %)
■ komfortní větrání (bez průvanu)
■ Trvalá distribuce čerstvého a čistého 

vzduchu
■ Trvalé odvádění vydýchaného vzduchu, 

pachů
■ Zamezení venkovního hluku
■ Možnost úpravy přiváděného vzduchu 

(filtrace, zvlhčení)
■ Zamezení vzniku plísní v prostorech se 

zvýšenou vlhkostí
■ Ochrana před prachem z exteriéru
■ Ochrana před pyly a alergeny
■ Zachování hodnoty nemovitosti 

(konstrukce nevysychá ani není 
zasažena nadměrnou vlhkostí)

Moderní rodinný či bytový dům
Moderní rodinný či bytový dům je dobře 

zateplený (tepelně izolovaný), má kvalitní 
a těsná okna, používá nucené větrání s re-
kuperací tepla a má malou spotřebu tepla 
na vytápění. Vhodné jsou pro něj nízkotep-
lotní otopné soustavy, například i sálavé vy-
tápění využívající vysoce účinný zdroj tepla 
(tepelné čerpadlo, kondenzační kotel). 

U větracích jednotek stojí na jedné stra-
ně legislativní požadavky kladené na kon-
strukci a provozní vlastnosti jednotky, na 
druhé straně je instalační, provozní a uživa-
telský komfort. 

Požadavky pro větrací jednotky pro 
obytné budovy od roku 2016:
■ limitovaný maximální vnitřní měrný 

příkon ventilátoru větracích součástí 

■ Všechny větrací jednotky, s výjimkou 
jednotek pro duální použití, musí být 
vybaveny vícerychlostním pohonem 
nebo pohonem s proměnnými otáčkami.

■ Všechny obousměrné větrací jednotky 
musí mít systém zpětného získávání tepla.

■ Systém zpětného získávání tepla musí 
mít zařízení umožňující tepelný obtok.

■ Stanovena min. tepelná účinnost všech 
systémů zpětného získávání tepla musí 
být 67 % (u oběhových systémů 63 %)

■ Stanovena minimální účinnost 
ventilátoru pro jednosměrné větrací 
jednotky (ηνu)

Nevhodně řešený letní provoz větrání 
může znamenat přehřívání

ke snížení nebezpečí přehřívání během 
letního období přispívají větrací jednotky 
vybavené tzv. by-passem. Tento by-pass 
zajistí, že se teplý odváděný vzduch ne-
mísí s chladnějším přiváděným venkovním 
vzduchem (přirozeně chladnější venkovní 
vzduch např. během noci) a tím nedochá-
zí ke zbytečnému ohřívání vzduchu přivá-

Nízkoenergetický dům

Podíl spotřeby energie na větrání 

(fialová) vzhledem k energii 

spotřebované na vytápění (modrá) 

s klesající tepelnou ztrátou domu, 

aneb s rostoucí tepelnou izolací 

domu, roste

děného do interiéru. Přiváděný vzduch lze 
ochlazovat předřazením zemního výměníku 
před větrací jednotku nebo kombinací vět-
rací jednotky s chladící jednotkou. 

optimalizace vlhkosti v interiéru 
Problémy s plísněmi, nízkou vlhkostí 

v zimním období a vyšší vlhkostí v létě v ro-
dinném domě odstraňují nové větrací jednot-
ky vybavené entalpickým výměníkem. Ten 
dokáže rekuperovat nejenom teplo, ale tak-
též vysoký podíl vlhkosti, a tak bez dodateč-
né elektrické energie optimalizovat relativní 
vlhkost vzduchu. entalpický výměník v letním 
období odebírá vyšší vlhkost přiváděnému 
vzduchu. V zimním období pak zvyšuje kom-
fort větrání, neboť přiváděný vzduch oboha-
cuje o vlhkost z odváděného vzduchu a tím 
chrání interiér před příliš suchým vzduchem 
a zabraňuje sesychání dřevěných výrobků. 
navíc větrací jednotka s entalpickým výmě-
níkem může efektivně pracovat až do ven-
kovní teploty cca -10 °C bez nutnosti snižo-
vání výkonu vlivem rizika zamrzání výměníku 
a tím není nutný předehřev.  ■

PriNciP fUNgOváNí reKUPerace tePla

entalpický výměník větracích jednotek umožňuje 

optimalizaci vlhkosti v rodinném domě. Díky tvaru 

„diamantu“ má o téměř 25 % větší předávací 

plochu a tím až o 5 % vyšší úroveň rekuperace

iN
f

O
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Kamenivo Liapor vzniká výpalem a sou-
časnou expandací přírodních granu-

lovaných jílů, při níž vznikají slinutá kera-
mická zrna s vnitřní rovnoměrně pórovitou 
strukturou. Tyto “perly” mají vlastnosti čistě 
keramického materiálu, jako jsou nízká ob-
jemová hmotnost, skvělé tepelně izolační 
vlastnosti, pevnost, trvanlivost, žáruvzdor-
nost, mrazuvzdornost, objemová stálost 
a v neposlední řadě zdravotní nezávadnost. 
Liapor se vyrábí ve třech různých frakcích: 
1–4 mm, 4–8 mm a 8–16 mm. Pro úče-
ly zakládání se využívá kamenivo s prů-
měrem zrn 4–8 mm se sypnou hmotností  
350 kg/m3, jehož součinitel tepelné vodi-
vosti v suchém stavu je 0,0949 W/mK.  

Zmíněné vlastnosti v čele s nízkou te-
pelnou vodivostí předurčují Liapor pro 
použití u staveb, u nichž je kladen důraz 
na co nejnižší spotřebu tepla. Zakládání 
domů na tepelněizolačním zásypu z Lia-
por Ground zlepšuje velmi jednoduchým 

způsobem energetické vlastnosti stavby. 
Stavba základové desky na Liapor Ground 
je rychlá, není nijak náročná a lze ji realizo-
vat pro všechny typy domů bez ohledu na 
typ konstrukce (montované, monolitické, 
zděné apod.). 

Pro minimalizaci tepelných ztrát se na 
Liapor Ground realizují samonosné zákla-
dové desky. Liapor se ukládá do připra-

Lehké keramické kamenivo Liapor, známé také jako keramzit, je tradiční 
stavební materiáL, který v moderním pojetí přináší mnoho pozitiv v ceLé 
řadě stavebních apLikací. jednou z nich je zakLádání rodinných domů 
včetně pasivních a nízkoenergetických. pro geotechnické stavby se tento 
100% přírodní materiáL vžiL pod názvem Liapor ground.

Liapor ground 
tepelněizolační zásyp pro základové desky

veného výkopu. Standardní výška násy-
pu je 500 mm (případně 750 mm, nebo  
1000 mm). U tohoto typu realizace od-
padají práce jako výkopy a betonáž zákla-
dových pasů, stavba ztraceného bednění, 
jeho izolace a zateplení. 

Liapor Ground je možné pro zlepšení te-
pelně izolačních vlastností použít i u zákla-
dové desky realizované na pasech. Liapor 
Ground se v tomto případě ukládá mezi ztra-
cené bednění místo štěrku, hlíny apod. Stan-
dardní výška násypu je 250 mm. Pasy není 
nutné realizovat pod příčkami, stačí pouze 
ty obvodové. Samotná základová deska má 
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tloušťku 25 cm a využívá se pro ni dvojitá ar-
matura z kari sítí 150 × 150 × 8 mm, na vylití 
pak beton třídy C 25/20. Díky použití Liaporu 
může být vrstva dodatečné tepelné izolace 
nad základovou deskou mnohem nižší, než 
je tomu u základových desek na pasech bez 
použití Liaporu.

Základové desky na zásypu z Liapor 
Ground může realizovat každý, kdo má se 
zakládáním zkušenosti. Výrobce Liaporu, 
společnost Lias Vintířov, LSM, k. s. poskytuje 
stavebníkům bezplatnou technickou podpo-
ru a poradenství.

dům jedním tahem 
v minulém roce představila společnost 
lias vintířov také novou řadu osmi 
montovaných nízkoenergetických 
a pasivních domů pod značkou 
dům jedním tahem (dJt). dJt nabízí 
velmi rychlý způsob výstavby domů 
z velkoplošných dílců z keramického 
betonu (liaporbetonu) s minimem 
mokrých procesů. Součástí dodávky 
všech domů v nízkoenergetickém 
a pasivním standardu je také základová 
deska na zásypu z liapor Ground. 
www.djt.cz

http://www.zakladani-domu.cz/
http://www.djt.cz/
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I u pasivních domů hraje zastínění podstatnou 

roli a je třeba ho řešit již v projektové fázi. 

Důležité je především v letním období, kdy 

brání nadměrným slunečním ziskům, které 

jsou naopak výhodou v zimě. Zastínění oken 

pasivních domů se většinou řeší pomocí 

venkovních žaluzií, vhodné jsou ale i rolety, 

markýzy, slunolamy či pergoly s popínavými 

rostlinami. Nastíníme vám, jaké jsou mezi těmi 

nejpoužívanějšími – žaluziemi a roletami rozdíly. 

PřiPravila Lucie KLabanová ■ Foto Somfy

StíNěNí  
důležitá součást 

pasivního domu

Ztrátu tepla v místnosti 

můžete v zimě ovlivňovat 

nastavením rolet a žaluzií 

tak, že se stáhnou při 

soumraku. Těmito způsoby 

dokážete v zimě ušetřit 

až 10 % nákladů na 

energii. V létě tak můžete 

snížit teplotu v interiéru 

přirozeným způsobem bez 

klimatizace až o 9 °C 

Díky jednoduchým 

aplikacím v telefonu, 

tabletu, počítači nebo 

Apple hodinkách můžete 

ovládat chování stínící 

techniky i na dálku. 

Dálkové ovládání 

předokenních žaluzií se 

vyplatí vždy, když jimi 

máte chráněno více oken

SStíněním domu se architekt zabývá od prvopočátků návrhu stav-
by. v první řadě rozhoduje tvar domu. například vhodným přesahem 
střechy lze významně eliminovat osluněnou plochu a výhledové okno 
může zůstat zcela bez bariér. někdy s tvarem však nelze příliš pracovat 
s ohledem na pozemek, a v tu chvíli nastupuje jiný systém zastínění, na-
příklad takový, co dokáže reagovat na měnící se klimatické podmínky.

Předokenní roleta je i významným zabezpečovacím prvkem
Předokenní roleta (tzv. scereenová) může fungovat jako účinná 

tepelná izolace, což nejlépe zaručí její motorické řízení doplněné 
o povětrnostní čidlo. To znamená, že v létě, když slunce začne svítit 
příliš intenzivně, rolety se automaticky stáhnou a ochrání interiér před 
horkem a slunečním zářením. v zimě za slunečného počasí naopak 
umožní automaticky vytažené rolety interiér vyhřát. 
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Stejně tak mohou rolety sloužit jako hluková izolace, což je vhodné 
především pro domy u rušných ulic. Stažením rolet lze také dosáh-
nout naprosté tmy, což ocení rodiče malých dětí nebo ti, kteří pracují 
na směny a potřebují přes den spát. 

motorizované předokenní rolety jsou v neposlední řadě vhodné 
jako zabezpečovací prvek. Pohon s vhodným příslušenstvím je totiž 
významnou překážkou násilného otevření rolety. 

Venkovní žaluzie výborně regulují světlo 
Žaluzie umí, na rozdíl od rolet, velmi citlivě regulovat světelné pod-

mínky v interiéru, a to díky naklápění lamel. Díky tomu jsou ideální 
například v pracovně. 

i u venkovních žaluzií platí, že jejich ovládání velmi usnadňuje mo-
torizace, díky které je lze v celém domě ovládat jediným tlačítkem, 
a to buď jednotlivě nebo všechny najednou. Stejně tak i u žaluzií mů-
žete využít funkce sluneční a větrné automatiky chránící žaluzii i in-
teriér před nepříznivým počasím. Tepelně izolační funkce žaluzií pak 
ovlivňuje i tvar lamel a barva. 

Kromě výše uvedených stínících prvků může někdy zastínění domu 
vyřešit i přesah střechy, v tom případě je ale zásadní správná orienta-
ce oken. obecně lze říci, že jsou u pasivních domů vhodnější běžné 
a menší plochy oken, aby se dům za slunečného počasí tolik neza-
hříval. vždy ale záleží na lokaci a konkrétním architektonickém návr-
hu. chytře navržený pasivní dům může mít nevšední vzhled a zároveň 
perfektně fungovat. Důležité je vědět, že schopnost tepelné izolace 
má jen venkovní stínění. Když se v létě zatáhnout vnitřní žaluzie, tak se 
jen zahřejí a v podstatě mohou teplotu interiéru ještě zvýšit. 

Automatické a chytré ovládání  
vzhledem k tomu, jak důležitou roli zastínění u pasivních domů 

hraje, je vhodné zvážit již zmíněné motorické ovládání. Stínicí prvky 

pak lze pohodlně ovládat nástěnnými i přenosnými ovladači či po-
mocí chytrého telefonu, tabletu a počítače. běžný je dnes u pasiv-
ních domů i systém inteligentní domácnosti, který dokáže žaluzie či 
rolety ovládat sám, a to například pomocí bezdrátového sluneční-
ho čidla. Díky tomu lze v létě v domě udržet příjemnou teplotu, ať 
jsou jeho obyvatelé kdekoli, protože rolety nebo okenní clony se při 
slunečním svitu automaticky spustí tam, kde je to potřeba (nebo 
v celém domě, záleží na nastavení). interiér se tak nepřehřeje a kli-
matizaci můžete nechat vypnutou. a v zimě naopak – čidla, na která 
dopadnou sluneční paprsky, rolety či žaluzie automaticky vytáhnou 
a interiér se příjemně prohřeje. Takové čidlo umí být navíc autonom-
ní, energii pro svůj provoz získává ze slunečního záření. Proto jeho 
instalace nevyžaduje žádné stavební zásahy.

inteligentně ovládat lze buď celou domácnost nebo jen její určité 
zóny, například pouze stínicí techniku a okna či vstupy do domu 
a jejich okolí. Záleží na výběru systému. Platí ale, že díky graficky 
velmi zdařilým a jednoduchým aplikacím v telefonu, tabletu, počíta-
či nebo dokonce apple hodinkách, zvládne inteligentní domácnost 
ovládat a kontrolovat opravdu každý. 

Pokud budete řešit motorizaci stínění, vždy je jednodušší a fi-
nančně úspornější udělat to rovnou při stavbě či zásadní rekon-
strukci. výhodou včasného rozhodnutí je i fakt, že stínění lze mon-
tovat postupně – od rozvodu kabeláže a instalaci boxů pod omítku 
fasády až po dodatečný nákup kvalitních stínících prvků. u již za-
budovaného stínění je však technicky i stavebně náročné instalovat 
motorizaci dodatečně, finančně by se to v podstatě nevyplatilo. ■

V závislosti na 

stupni potřebného 

odstínění můžeme 

volit i vnitřní stínicí 

prvky. látkové 

rolety stylově 

podtrhnou interiér, 

přičemž tak zvané 

screenové jsou 

průhledné 

Široké lamely lze nastavit v libovolném úhlu 

a zamezit tak pronikání slunce dovnitř dle aktuálních 

podmínek. Bohatá paleta berev pak nabízí kreativní 

řešení vzhledu fasády

Dům orientovaný obytnými plochami na prosluněnou stranu vyžaduje 

odstínění tepelného toku, jinak by byl neobyvatelný. Venkovní rolety 

snižují i hlučnost z okolí a fungují jako bezpečnostní prvek
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Zelené střechy sloužily již v minulosti 

k ochraně domů před chladem, horkem 

a nepřízní počasí. Ve Skandinávii a na 

Islandu jsou součástí tradičních i nových 

staveb. Dnešní moderní architektura 

může díky kvalitním hydroizolačním 

materiálům využít potenciálu a výhod 

zelených střech opravdu naplno. 

Tím spíš, uvědomíme-li si kromě 

estetického a ekologického hlediska 

i jejich ekonomický přínos, spočívající 

v ochraně hydroizolace a prodloužení 

její životnosti. Stav povlakové krytiny 

u střech chráněných rostlinnými biotopy 

je při stáří 17–18 let prakticky jako nový. 

Horizont návratnosti investice je však 

minimálně 10 let. 

VVýznamná je i úspora energie především na chlazení v letním obdo-
bí: odpaření jednoho litru vody představuje ekvivalent cca 0,7 kWh 
energie potřebné pro provoz chladicího zařízení. Tedy jeden milimetr 
srážek zadržených na sto metrech čtverečních zelené střechy odpo-
vídá úspoře 70 kWh energie potřebné na chlazení budovy.

Zelené střechy lze využít k pobytu i ke komerčním účelům. V hus-
tě zastavěných lokalitách představují další cenný prostor.

Vegetační střecha je i důležitým adaptačním opatřením, zmírňují-
cím dopady probíhajících změn klimatu (např. vln veder, přívalových 
dešťů) v urbanizované krajině a ve městech. 

To vše samozřejmě vedle ostatních, obecně známých pozitivních 
vlivů zelených střech, jako je zlepšení mikroklimatu v okolí budov, 
snížení prašnosti a hlučnosti, zadržování srážkové vody, zvýšení bio-
diverzity a návrat přírody do měst, dobrý vliv na psychiku člověka. 
Náklady na údržbu odborně ozeleněných střech s extenzívní nízko-
údržbovou vegetací jsou přitom téměř nulové.

Zadržování srážkové vody
Jedním z hlavních úkolů vegetačního souvrství je zadržování 

srážkové vody. Substrát vsakuje vodu až do nasycení, přebyteč-
nou vodu propouští přes filtrační vrstvu do vrstvy drenážní. Tam se 
akumuluje další část vody a zbytek odtéká drenáží k odvodňovacím 
prvkům. Vycházejme z předpokladu, že extenzívní střešní substrát je 
schopen naakumulovat vody asi třicet procent svého objemu a dre-
nážní vrstva, např. běžná dvoucentimetrová nopová fólie zadrží prů-
měrně dalších pět litrů na metru čtverečním. Pro běžné extenzívní 
vegetační souvrství s deseti centimetry substrátu a dvoucentimet-
rovou nopovou folií se tak dostaneme k teoretické vodoakumulační 
schopnosti zhruba pětatřicet litrů na metr čtvereční (vodoakumu-

Zelená 
STřecHa

pasivní 
dům 
a dotace

PřiPravila JiTka DoSTaloVá,  

SVaZ ZakláDáNí a úDržby ZeleNě   

■ Foto GreeNVille SerVice
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lační schopnost ochranné a filtrační geotextilie kvůli zjednodu-
šení pomineme). Tato hodnota odpovídá pětatřiceti milimetrům 
srážek, což je víc, než běžně naprší při pořádné letní bouřce.

Vlhké vegetační souvrství zelené střechy odpařuje vodu – 
tedy chladí. Substrát (sypký a porézní materiál) působí jako izo-
lant i v opačném případě, tj. za sucha. rostliny zastiňují povrch, 
zabraňují jeho přehřívání, odpařují vodu, a tedy rovněž chladí. 

Na povrchu hydroizolace šedé barvy dosahuje teplota při 
přímém osvitu sluncem běžně 60 až 70 °c. kolísání teplot 
v průběhu dne i roku je značné. Na povrchu hydroizolace po-
kryté vegetačním souvrstvím přitom teplota zcela výjimečně 
dosáhne 30 °c. Teplota zde s mírným útlumem kopíruje prů-
běh venkovní teploty, kolísání je minimální.

co může přinést zelená střecha pasivnímu domu, jehož vlast-
ní tepelná izolace je sama o sobě dostatečnou ochranou před 
přehříváním? Proč architekti navrhují zelené střechy pro pasivní 
domy a proč majitelé těchto domů často zelenou střechu po-
žadují? kromě již zmíněných výhod zelených střech zde hraje 
velkou roli celkové vnímání problematiky udržitelné výstavby 
a životního prostředí. Filosofie pasivních domů a energeticky 
úsporné výstavby jde ruku v ruce s řešeními, která jsou šetrná 
k životnímu prostředí. Nesoustředí se pouze na samotný dům, 
ale i na jeho dlouho-dobé spolupůsobení s prostředím, ve kte-
rém se nachází, a rovněž na pocit pohody jeho obyvatel i lidí 
v jeho okolí.

Základní typy zelených střech
Podle účelu, mocnosti souvrství a druhu vegetace a nutnos-

ti údržby rozdělujeme zelené střechy na extenzívní a intenzívní.  

Mocnost extenzívního vegetačního souvrství je malá, zpravidla  
mezi 6–15 centimetry. Proto je zde schopná přežít pouze sucho-
milná nenáročná vegetace, která vystačí jen s dešťovou vodou 
a nehrozí nadměrné zaplevelení. oproti tomu intenzívní zelené 
střechy mají zpravidla mocnost souvrství minimálně 20 centimet-
rů, zato je však možné využít rozmanité spektrum rostlin i dřevin, 
podobně jako v okrasných zahradách nebo parcích. Předpokla-
dem je však pravidelná údržba a zavlažování. Přechodovou vari-
antou mezi oběma typy jsou polointenzívní zelené střechy, někdy 
také nazývané „jednoduché intenzívní zelené střechy“. Pro šikmé 
střechy je vhodná pouze extenzívní suchomilná vegetace, mimo 
jiné i kvůli komplikované údržbě.

Zásady správného návrhu a realizace
Při volbě typu vegetačního souvrství musí být splněny základní 

předpoklady pro realizaci. Také je třeba si uvědomit možná rizika, 
jejich příčiny a možné následky.

Základní předpoklady pro realizaci zelené střechy:
■ ochrana proti prorůstání kořenů    
■ Vhodné a kvalitní materiály, dlouhodobě stabilní a odolné
■ Dostatečná drenážní schopnost
■ Dostatečný sklon střechy (doporučení pro extenzívní zelené 

střechy: 3 %)
■ Vhodný typ a forma vegetace
■ Protierozní opatření (voda, vítr)
■ Požární bezpečnost 
■ bezpečnost osob
■ Správná údržba

extenzívní zelená 

střecha na 

rodinném domě 

v praze
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Rizika: 
■ Prorůstání kořenů
■ Zatížení (průhyb konstrukce apod.)
■ Neodborný návrh a provedení
■ Nevhodné / nekvalitní materiály 
■ Nevhodná skladba / nevhodná vegetace
■ eroze (vítr, voda)
■ Sesouvání vrstev na šikmých střechách
■ Zanedbaná údržba
■ absence bezpečnostních prvků a opatření

Je důležité zkorigovat svůj výběr podle reálných a dlouhodobých 
možností. Nemá smysl uvažovat např. o pěstěném zeleném trávníku 
na střeše, která bude nevyužitá a nepřístupná. Pro tyto podmínky je 
správnou volbou extenzívní suchomilná vegetace na minimální vrstvě 
substrátu. Naopak pro pobytovou a pochozí střechu nebo terasu, kde 
se počítá s větší mocností souvrství, s automatickou závlahou a pravi-
delnou údržbou, může být právě pěstěný trávník, okrasné trvalky, keře 
i stromy tou správnou volbou. 

V rozhodování pomůže, odpovíme-li si na následující otázky:
■ Jakého vzhledu chci dosáhnout?
■ Jaké bude využití plochy? (nepochozí, nevyužitá => extenzívní)
■ Jaké zatížení si mohu dovolit? (do 180 kg/m2 => extenzívní)
■ kolik péče chci / mohu věnovat údržbě? (minimum => extenzívní)
■ Jaký je přístup na střechu? (omezený, žádný => extenzívní)
■ kolik peněz chci / mohu do zelené střechy investovat?  

(<1000 kč/m2 => extenzívní)

Případná pochybení v rozhodování lze dodatečně jen velmi obtížně 
napravit, proto se vyplatí svědomitě zvážit všechna kritéria i svoje 
vlastní možnosti.

Zelené střechy a noVá 
Ze le ná úspoRám
Zelené střechy a střešní zahrady si pro své výhody, význam 
pro člověka, životní prostředí i stavbu samotnou a pro 
potenciál možného využití rozhodně zaslouží pozornost jak 
architektů a investorů, tak i veřejnosti a úřadů. 
Ministerstvo životního prostředí Čr vyhlásilo v listopadu 
2016 novou výzvu v programu Nová zelená úsporám, 
jejíž součástí jsou i zelené střechy. Výstavba zelených 
střech bude nově podporována jak u stávajících rodinných 
domů současně se zateplením, tak u nových rodinných 
a bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. 
Výše podpory činí až 500 kč/m2 půdorysné plochy 
vegetačního souvrství zelené střechy. 
Podmínky pro poskytnutí podpory jsou následující:
■ Vegetaci musí tvořit minimálně pět trvale udržitelných 
rostlinných druhů;
■ Příjemce podpory zodpovídá za řádnou následnou péči 
a údržbu zelené střechy;
■ Vegetace v dobré kondici musí být trvale přítomná 
minimálně na dvou třetinách plochy zelené střechy;
■ Zelená střecha musí být navržena v souladu 
s dokumentem Standardy pro navrhování, provádění 
a údržbu – Vegetační souvrství zelených střech (vydal 
Svaz zakládání a údržby zeleně, k dispozici na webových 
stránkách Programu nebo na www.zelenestrechy.info.

intenzívní zeleň na 

střeše podzemních 

garáží v nádvoří 

administrativního 

centra titanium 

v Brně

střešní učebna 

pro děti Základní 

a mateřské školy 

v ostopovicích

Je v naší moci, vytvořit si pěkné prostředí pro spokojený život. 
Udržitelná výstavba, pasivní domy a zelené střechy jsou jedním 
z předpokladů a důležitou součástí budoucího vývoje. Města jako 
například Praha, Plzeň, brno už pracují na strategiích, jejichž součástí 
jsou i zelené střechy a zelená infrastruktura. 
Mám už delší dobu v mysli jednu trochu ambiciózní myšlenku: 
udělejme z Česka zelené srdce evropy. Poslední pozitivní vývoj 
přispěl k tomu, že jsem se ji teď odvážila vyslovit nahlas a doufám, že 
jednou dojde naplnění. ■

http://www.zelenestrechy.info/
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ATREA – to už dlouho nejsou pouze sys-
témy řízeného větrání s rekuperací tepla, vy-
tápění a chlazení, přípravy TUV a zdrojů tepla. 
Své bohaté zkušenosti společnost zúročuje 
i výstavbou komfortních a energeticky úspor-
ných domů, jakým je i unikátní obytný sou-
bor pasivních domů v srdci Českého ráje. 
Společnost ATREA za něj obdržela ocenění 
Energetický projekt roku 2005 a o dva roky 
později i za realizaci. V systému ATREA je 
postaveno již více než 150 pasivních dřevo-
staveb po celé ČR, včetně komerčních a ob-
čanských budov, z nichž například za dům 
pro seniory v Týnci nad Labem společnost 
získala cenu Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR v soutěži Český energetický a ekologický 
projekt. ATREA – to je jistota i osvěta.

Soubor pasivních domů Koberovy  
v Českém ráji
Trvale obydlených domů: 13

Domy přístupné veřejnosti:   
Vzorový dům  
Školicí středisko – 1. energeticky nulová 
budova v ČR

Rok realizace: 2007 

Doba výstavby:  9 měsíců

Investor: ATREA s.r.o.

Koncepce:  
Petr Morávek, CSc. (ATREA s.r.o.),  
Jan Tywoniak, CSc. (ČVUT v Praze)

Generální projektant: ATREA s.r.o.

Bydlení v pasivním domě  
na zkoušku
Při příležitosti výročí 10 let provozu 
finišuje adaptace a modernizace 
vzorového domu pro „bydlení na 
zkoušku“. Zájemci o komfortní bydlení 
budou moci dům osobně vyzkoušet, 
inspirovat se současnými trendy bydlení 
a otestovat nastupující technologie. 

KobErovy 10 let  

a 13 doMů koncept, který předběhl dobu

     nízkoenergetické 

   pasivní • nulové • plusové • návrhy •  

projekty • výstavba • dotace • poradenství • osvěta

Vzor
ový 

dům

Vzorový dům

Školicí středisko - 1. energeticky 
nulová budova v ČR

Školic
í 

střed
isko

a Dv e R T o R I a l

mailto:domy@atrea.cz
+420) 483�368 136
+420) 608 644 650
http://www.domyatrea.cz/
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Technicky se oknům a dveřím říká výplně stavebních otvorů  

a v domě musí  zastávat řadu funkcí. Mezi hlavní patří prosvětlit 

místnost a udržet v domě teplo či chlad. Tyto základní vlastnosti 

jsou pro správnou funkci pasivního domu zásadní. 

PřiPravil Michal Škařupa ■ Foto aluplast

okna
pro pasivní dům

Modulární systém nabízí verze 

od základní, která splňuje 

všechny požadavky zákona 

o zachování energie, přes 

standardní s dodatečnou 

tepelnou izolaci až do verze 

prémiové s vynikajícími 

tepelněizolačními hodnotami 

na standardu pasivního domu

Bezvýztužový profilový 

systém plastového okna, kde 

tepelně izolační faktor rámu 

může dosahovat až hodnoty 

Uf 0,79 W/m2K a celková 

hodnota normookna  

UW 0,6 W/m2K. To znamená, 

že každý komponent okna 

je pod hranicí požadavku na 

pasivní okna UW 0,8 W/m2K
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Je volbou investora, projektanta či architekta vybrat vhodný typ rá-
mového materiálu a skloubil estetické, fyzikální, konstrukční a cenové 
vlastnosti do svého projektu pasivního domu.

Dřevo jako přirozeně pevný materiál drží tvar, což oceníme nejen 
u oken, ale především u vchodových dveří. Dřevěné prvky je ale třeba 
alespoň jednou opatřit povrchovou úpravou proti vlhkosti, pokud tak 
není učiněno již ve výrobě.

pokud máte omezený rozpočet zvolte rámový materiál z pVc, který 
přináší výborný poměr ceny a tepelněizolačních vlastností. při použití 
kompozitních materiálů lze odstranit z rámových prvků ocelovou výztu-
hu, která tvoří tepelný most a ten negativně ovlivňuje tepelně izolační 
vlastnosti rámového prvku a tím i celého okna. plastová okna lze taktéž 

opatřit hliníkovým opláštěním, které lze nalakovat 
jakoukoliv barvou ze vzorníku Ral, a tato okna pak 
mohou imitovat vnějším vzhledem hliníková okna. 

hliník umožňuje konstruovat opravdu velké 
rozměry rámu a získat mnohem větší prosklené 
plochy. pokud však chceme dosáhnout dobrých 
tepelně izolačních vlastnosti, musíme sáhnout po 
systémech se značnou stavební hloubkou a vyš-
ším finančním aspektem.

i když zvolíte špičkové okno, nesmíte zanedbat 
montáž. ta je pro správnou funkci okna rozhodují-
cí. při zabudování okna do pasivního domu, kde se 
pracuje se vzduchotěsnou obálkou domu, je správ-
ná montáž o to důležitější. Špatně navržená mon-
táž (kotvicí prvky, upevňovací body, vypodložení...) 
může mít do budoucna za následek nefunkčnost 
okna, například nutnost vynaložení velké síly na 
ovládání kliky při otevření či zavření okna. pou-
žití pouze montážní pěny na vyplnění spáry mezi 
ostěním a rámem okna je také špatně. Montážní 
pěna by měla být zvenčí překryta paropropustnou 
a zevnitř paronepropustnou páskou, která zaručí, 
že nedojde k degradaci montážní pěny. tyto pásky 
rovněž utěsní funkční spáru. ■ 

Termosnímek okna zevnitř; vlevo běžné PVC 

okno s ocelovou výztuží v rámu a křídle, vpravo 

bezvýztužové PVC okno bez výztuže v rámu a křídle. 

Čím žlutější barva rámu tím studenější povrch a tím 

i přenos chladu z exteriéru do interiéru

 

Dekory plastových oken nabízejí díky inovativním technologiím nejen 

vyšší kvalitu, ale i delší životnost povrchů. Speciálně vyvinuté pigmenty 

také významně snižují povrchovou teplotu plastových oken

P
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první současně zabezpečuje sluneční zisky a funguje jako „sluneční 
radiátor“. při slunečních dnech nám v zimě okna dokáží vyhřát vnitřní 
prostor a tím šetří energii nutnou na vytápění. Druhá vlastnost je udr-
žet v domě vytvořené teplo a v létě udržet chlad. Zkombinovat obě 
dvě vlastnosti má zásadní dopad pro pasivní dům, je tedy velmi nutné 
vhodně zvolit kombinaci rámu a skla. Okna pro pasivní domy musí již 
od základu splňovat vynikající parametry, musí snižovat tepelné ztráty 
a zároveň musí propouštět dostatek potřebné sluneční energie.

okna pro pasivní domy musí splňovat následující parametry:
■ co možná nejlepší tepelně izolační hodnota samotného rámu 

(označována jako hodnota uf – součinitel prostupu tepla rámu) 
v nejlepším případě již pod hodnotou uf = 0,8 W (m2k)

■ Vysoká těsnost ve funkční spáře
■ izolační sklo s odpovídajícími parametry ug (součinitel prostupu 

tepla zasklení)
■ co nejlepší propustnost skla slunečního záření, označováno jako 

hodnota g
■ kvalitní osazení (montáž) okenního rámu

pomocí hodnot uf a ug (a kvalitního distančního rámečku) může 
váš dodavatel oken, přesně pro daný rozměr okna, vypočítat výslednou 
hodnotu uw – což následně udává celkovou tepelně izolační vlastnost 
daného okna. Čím je tato hodnota nižší, tím je samozřejmě tato vlastnost 
okna lepší. Rizikem je, že se výrobci oken snaží dosáhnout minimální 
hodnoty uw = 0,8 W/m2k sklem. V tomto případě hrozí následující 
nebezpečí: skla s nižší hodnotou ug, mají obyčejně i horší propustnost 
pro sluneční záření, tedy činitel g. Z tohoto důvodu se zhorší celková 
energetická bilance pasivního domu. Jednoduše řečeno, kvalita okna 
pro pasivní dům nezávisí pouze na parametrech zasklení, ale také na 
kvalitě rámu.

V dnešní době je na trhu celá řada firem, které jsou schopny nabídnout 
okna splňující základní požadavek uw = 0,8 W/m2k, ale je pouze pár 
firem, které pracují s kvalitními rámy, v kterých se 
nemusí používat izolační skla s co nejmenší hodnotou 
ug, tzn. špatnou hodnotou propustnosti slunečního 
záření g, ale mohou volit takové sklo, které, při použití 
kvalitního rámu, může splnit základní požadavek  
uw = 0,8 W/m2k a ještě k tomu mít dobrou propust nost 
slunečního záření. takové okno pak přispívá k pozitivní 
celkové energetické bilanci pasivního domu.

Nejběžnější druhy 
materiálů pro okna

plastOVá
+  nižší cena
+  snadná údržba
–  menší rozměry

hliníkOVá
+  větší rozměry
+  téměř bezúdržbová
+  subtilní profil rámu
–  vyšší cena
–  horší tepelněizolační 

vlastnosti
DřeVěná 
+  houževnatý materiál
+  použití i v historických 

budovách
–  vyšší cena
–  nutnost povrchové 

úpravy
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V posledních letech je vedena diskuse laické i odborné veřejnosti o smysluplnosti a ekonomické 

efektivitě výstavby pasivních domů. Častým argumentem odrazujícím stavebníka od realizace 

pasivního domu je suché konstatování o vysoké pořizovací ceně a nenávratnosti vložených investic. 

Tento argument však nebývá založen na reálné zkušenosti, a pokud ano, poukazuje spíše na 

neochotu autora projektu řešit požadavky investora za přijatelných finančních podmínek. V tomto 

článku se pokusím z pohledu energetického konzultanta poukázat na možnosti ekonomicky 

efektivní, a především dostupné realizace pasivního domu.

PřiPravil Michal Čejka

Pasivní 
dům leVně 

s využitím 
státní podpory

e
Energeticky úsporný dům s dotací

ekonomickou výhodnost energeticky 
úsporných domů nyní doplňuje i finanční 
podpora poskytovaná na jejich výstavbu 
v programu Nová zelená úsporám, a to for-
mou dotace 300 000 kč nebo 450 000 kč 
podle dosaženého energetického standar-
du. Na projektovou přípravu a měření prů-
vzdušnosti obálky budovy je dále možné 
získat dotaci ve výši 35 000 kč. cílem pro-
gramu je motivovat investory k úpravě pro-
jektu a kompenzovat navýšení projekčních, 
případné i investičních nákladů souvisejí-
cích s dosažením požadovaných parametrů. 

Žádat o podporu bude možné až do kon-
ce roku 2021 a každý, kdo se v této době 
chystá stavět rodinný, tak má možnost si 
jej pořídit v energeticky nejlepším možném 
standardu. 

Příprava a administrace žádosti o dotaci 
je v případě kvalitního a dobře připraveného 
projektu jednoduchá, přesto je vhodné přib-
rat specialistu a mít tak celý průběh přípravy 
žádosti o dotaci zcela bez starostí. Speci-
alista by se měl stát součástí projektu již 
v úrovni studie a podílet se tak od počátku 

na úpravách domu. Tomuto procesu se říká 
optimalizace a jeho úkolem je zajistit co nej-
efektivněji splnění požadavků programu se 
současným zajištěním ekonomické dostup-
nosti a odpovídající technickou kvalitou.

Základem je kvalitní návrh 
Na základě zkušeností z optimalizace 

stovek rodinných domů můžeme konstato-
vat, že realizaci pasivního domu není mož-
né podmiňovat navyšováním investičních 
nákladů nad možnosti stavebníka. Těžiště 
úspěchu spočívá především ve schopnos-
tech projektanta či architekta splnit před-
stavu investora o podobě domu a součas-
ně efektivně pracovat s jeho disponibilními 
prostředky. V podstatě vždy existuje varian-
ta pasivního domu definovaného konečnou 
cenou, která bude směle konkurovat běžně 
řešenému objektu. Ne vždy se bude jednat 
o ideově stejně řešené projekty, ale díky to-
muto přístupu již existují realizace pasivních 
domů „na klíč“ i v cenové relaci okolo dvou 
milionů korun.

Základem řešení je kvalitní zpracování 
ideové studie objektu, jejímž úkolem je sta-

Ing. Michal Čejka
konzultant se zaměřením 

na energetickou 
optimalizaci budov 

a zařízení, stavební fyziku 
a návrh pasivních domů, 
specialista na energetiku 

budov v alianci Šance 
pro budovy
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novení jak vizuální stránky projektu, tak i ur-
čení konečné výše investičních a provozních 
nákladů. Čím více se architekt drží desatera 
návrhu pasivních domů, tím efektivnějšího 
řešení dosáhne. V praxi se nejdůležitějším 
bodem ukazuje důslednost při využití sluneč-
ního záření. Maximalizace slunečních zisků, 
které nahradí spotřebu drahého paliva, je 
nejefektivnějším a zároveň nejlevnějším způ-
sobem, jak dosáhnout pasivního standardu.

praktický příklad optimalizace
Proces optimalizace je neodmyslitelnou 

součástí tvorby většiny ekonomicky do-
stupných pasivních domů. Úkolem je na-
lézt nejvhodnější možné řešení a východis-
ka pohledem všech zúčastněných profesí. 
Díky němu se prostředky ušetřené například 
zefektivněním geometrie a plochy oken, 
úpravou konstrukčního systému či změnou 
dispozičního řešení vloží do realizace kva-
litnější obálky budovy a instalace řízeného 
větrání s rekuperací tepla. konzultant se 
v projektové fázi stává průvodcem a part-
nerem všech zúčastněných profesí, kterým 
předává své zkušenosti a znalosti. 

Modelovým příkladem takové optimali-
zace je úprava katalogového bungalovu na 
podmínky programu Nová zelená úsporám. 
Ve výchozím stavu objekt nesplňoval poža-
davky programu ani v jedné z podporova-
ných oblastí podpory. 

V rámci optimalizace byly navrženy 
následující úpravy:
■ Orientace objektu byla upravena tak, 

aby umožňovala vyšší využití slunečního 
záření;

■ Původní půdorysné uskočení objektu 
bylo vyrovnáno se současným 
zachováním celkové vnitřní podlahové 
plochy (úspora obestavěného prostoru);

■ Úprava orientace, geometrie, členitosti 
a technických parametrů oken směřující 
k maximálnímu využití slunečního záření 
(poměr solárních zisků k energetickým 
ztrátám oken se zdvojnásobil);

■ Úprava obálky budovy, spočívající ve 
změně druhu tepelného izolantu či 
navýšení tloušťky tepelné izolace ve 
stávajících skladbách stěny, střechy 
a podlahy; 

■ Optimalizace řešení stavebních 
detailů na základě jejich podrobného 
hodnocení;

■ instalace řízeného větrání s rekuperací 
tepla;

■ Zachování stávajícího otopného systému 
a zdroje tepla v podobě kotle na zemní plyn. 
Výsledkem bylo snížení spotřeby ener-

gie na vytápění oproti původnímu návrhu  
o 75 % na konečných 19 kWh/m2 za 
rok a úspora provozních nákladů ve výši  
11 800 kč ročně. Navýšení investičních ná-
kladů včetně nákladů na optimalizaci a admi-
nistraci se pohybovalo na úrovni 260 000 kč, 
přičemž přiznaná výše dotace činila v době 
podání žádosti o dotaci 435 000 kč.

Ekonomický rozbor
hodnotíme-li uvedený příklad z ekonomic-

kého hlediska a pohledu investora, který na 
realizaci čerpá úvěr, je možné říci, že i bez 
přiznané dotace je navržené řešení ekono-
micky návratné před splacením úvěru (do  
25 let). Úvěr na pasivní dům tak lze díky 
úspoře provozních nákladů splatit dříve, resp. 
snadněji než úvěr na běžný dům. Významná 
může být i finanční úspora vlivem snížení ob-
jemu zaplacených úroků. 

S přiznanou dotací činí konečný benefit 
investora na konci splátkového období až 
590 000 kč oproti běžně řešenému projektu. 
Tato částka zahrnuje úsporu provozních ná-
kladů za 25 let užívání a celkovou nižší splát-
ku úvěru. Z dlouhodobého hlediska může 
investor na úpravě projektu jen vydělat.

optimalizovat lze každý projekt
ekonomicky efektivní realizaci pasivních 

domů lze za současných tržních podmínek 
a dostupných technologií realizovat s mini-
málními vícenáklady na úrovni pouze 5–8 % 

rozpočtu stavby. Využití státní dotace rozšiřu-
je spektrum možných úprav až do výše 20 % 
vícenákladů. V praxi však nejsou výjimkou ani 
realizace s nulovými vícenáklady. Podmínkou 
realizace takového objektu je hledání neje-
fektivnějšího využití maximálně přípustných 
investičních nákladů již ve fázi ideové studie. 
je-li například požadavkem investora realizace 
domu pro čtyři osoby za tři mil. korun, pak se 
vždy naskýtá možnost realizovat pasivní dům 
v rovnocenné cenové relaci s domem běžným. 

Dnešní technologie umožňují řešení na 
úrovni požadavků programu Nová zelená 
úsporám s dotací 300 000 kč i bez insta-
lace obnovitelných zdrojů energie a pouze 
s minimálním navýšením investičních nákla-
dů. Vyšší úroveň podpory již předpokládá 
doplnění konceptu o využití obnovitelných 
zdrojů a uvolnění vyšších prostředků na jeho 
realizaci. Oproti tomu však majiteli poskytu-
je vyšší energetickou nezávislost. 

Výše představený příklad reálné opti-
malizace katalogového řešení přízemního 
rodinného domu s využitím dotace z pro-
gramu Nová zelená úsporám jednoznačně 
poukazuje na ekonomickou výhodnost úpra-
vy projektu směrem k energeticky pasivní-
mu standardu. kromě zdravého prostředí 
a komfortu, který pasivní dům poskytuje, tak 
investor vždy získává nízké provozní náklady, 
které významně přispívají ke snížení případ-
ného rizika nesplacení úvěru. V neposlední 
řadě se majiteli otevírá cesta k energetické 
soběstačnosti a nezávislosti na zvyšujících 
se cenách energie. Zkušenost ukazuje, že 
optimalizovat lze prakticky každý projekt. ■

požadované parametry pro poskytnutí dotace 

Sledovaný parametr Kategorie B.1. Kategorie B.2.

Výše podpory 300 000 kč 450 000 kč

Měrná roční potřeba tepla na vytápění ea [kWh/m2.rok] ≤ 20 ≤ 15

Měrná neobnovitelná primární energie epN,a  
[kWh/m2.rok]

≤ 90 ≤ 60

Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na 
systémové hranici U [W/(m2 k)]

≤ Upas ≤ Upas

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem 
[W/(m2.k)]

≤ 0,22 ≤ 0,22

Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50 [h-1] ≤ 0,60 ≤ 0,60

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním 
období bez použití strojního chlazení Ɵai,max [°c]

≤ Ɵai,max,n ≤ Ɵai,max,n

Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným 
získáváním tepla

ano ano
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Vznáší se na betonoVých sloupech, zrcadlí se na hladině a snoubí 
romantiku a úsporné bydlení V místě, kde by jej čekal asi málokdo.  
na stísněném pozemku pod hrází rybníka, na hranici historického jádra 
unesco V centru města telč. tam stojí dřeVostaVba oceněná ekologickým 
oskarem – cenou energy globe award 2016 V kategorii staVba.

Architektonický návrh Ing. arch Jiří Ondráček

Foto Jaroslav Svoboda
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DDům je navržen skromně a minimalisticky. 
Tvar horizontálního kvádru doplňují pobyto-
vé lodžie s velkými plochami oken otočený-
mi ke slunci. Nechybí střešní zahrada nahra-
zující zeleň, kterou dům odebral.

Upředeno ze dřeva
Systém lehké dřevostavby založený na 

sloupech s mikropilotami se jevil jako nej-
lepší pro náročnější podmínky na pozemku. 
Vhod přišly také tenčí obvodové stěny na 
bázi dřeva s dobrými tepelně technickými 
parametry k dosažení pasivního standardu. 
Kladem byla i jednoduchá doprava a mon-
táž stavebních prvků. Difuzně otevřená kon-
strukce využívá systémového konstrukčního 
řešení I-nosníků Steico a prvků lepeného 
dřeva Ultralam.

V souladu s místem
Aby dům splynul s geniem loci pod hra-

zeným přepadem horního Ulického rybníka, 
byla navržena dřevěná fasáda ze sibiřského 
modřínu bez povrchových úprav jako vzpo-
mínka na původní dřevěné mlýnské domky.

Jak je to s teplem
V domě bylo navrženo centrální větrání 

s rekuperací. V obytném prostoru nechybí 
krbová kamínka s výměníkem, která mají 
malý tepelný výkon, slouží k pokrytí tepel-
ných ztrát objektu a ohřevu vody v době 
největších mrazů.

Ze všech obytných místností je možné 
vstoupit francouzskými okny na společnou 
krytou venkovní terasu. Ta v zimě dovoluje 
proslunění a prohřátí interiéru nízkým slun-
cem, v létě naopak brání přehřátí.

Vše bylo navrhováno a stavěno s poko-
rou a hledáním souznění mezi historií místa, 
krajinou vodopádu a současné architektu-
ry. Postaveno svépomocí za velké pomoci 
rodiny a kamarádů, za použití přírodních 
a tradičních materiálů. ■
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oskarový dům 

vodopádem
nad

soutěž e.on energy Globe  
je nejvýznamnější české ocenění v oblasti 

ekologie. Jedná se o mezinárodní soutěž 

(Energy Globe Award), kterou v České 

republice již od roku 2008 pořádá 

energetická společnost E.ON. V rámci 

soutěže jsou oceňovány projekty a inovativní 

nápady v oblasti životního prostředí a úspory 

energií. Dům nad vodopádem se stal v roce 

2016 vítězem v kategorii Stavba.

Za dobu své existence soutěž přilákala 

bezmála 2 000 projektů. Řada z nich přitom 

ovlivnila životy stovek tisíc obyvatel České 

republiky: do iniciativy Ukliďme Česko se 

zapojují stovky tisíc lidí, ekologické programy 

TEREZA zase každoročně pomáhají 

vzdělávat přes 90 000 dětí. Přihlašování 

projektů do dalšího ročníku bude zahájeno 

na jaře 2017. 

PřiPravila LUcIE NěmcOVá

http://e.on/
http://e.on/


Tepelné izolace 

Zvukové izolace

Vnitřní zateplení

Protipožární odolnost

Expandery
ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ

Těsnost budov
FÓLIE, LEPIDLA, PÁSKY

Diagnostika
TERMOKAMERA, BLOWER DOOR 

Konzultace a návrhy 

Tepelná čerpadla
Klimatizace

Vzduchotechnika

Rekuperace
pro pasivní domy

COMPRI systém - komplexní systém pro úspory energií ve všech typech obytných 
staveb, včetně diagnostiky, návrhů řešení a individuálního technického poradenství
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Slepí vše

...i v mrazu.

Vydrží...

Trvale vzduchotěsná

Lepí pod vodou...

univerzální lepicí páska
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OKNA a DVEŘE
pro pasivní a nízkoenergetické domy

www.internorm.cz

Navštivte nás na výstavě 
FOR PASIV ve dnech 

9. – 11. 2. 2017, 
kde Vám rádi 

představíme technologie
 Core společnosti 

Internorm.
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