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13 projektů 9 pravidel

Obecně rozlišujeme čtyři základní skupiny energeticky
nenáročných objektů, které odlišuje měrná potřeba tepla na
vytápění. Dle Evropské směrnice o energetické náročnosti
budov bude od roku 2020 možné stavět pouze budovy
s nízkou energetickou náročností. Minimalizace potřeby
neobnovitelné primární energie bude dosaženo kombinací
energeticky úsporného stavebního řešení, účinných
technických systémů a využití obnovitelných zdrojů
v maximální možné míře.

Energeticky
úsporná
výstavba
Foto CPD

Foto CPD

Pasivní dům

Nulový dům

Aktivní dům (plusový)

■ měrná potřeba tepla na vytápění je menší
než 15 kWh/m2 za rok
■ precizně navržené a provedené stavební
detaily
■ vynikající tepelná izolace a kvalitní výplně
stavebních otvorů (okna, dveře)
■ využívá solárních tepelných zisků (slunečního
záření především skrze okna, doplňkově
solární panely)
■ využívá vnitřních tepelných zisků (teplo
vydávané osobami a přístroji v domě)
■ vzduchotěsnost a řízená výměna vzduchu
ideálně s rekuperací (větrací jednotka vrací
zpět do domu teplo, které by jinak odešlo
s odpadním vzduchem)

■ měrná potřeba tepla na vytápění je menší
než 5 kWh/m2 za rok
■ precizně navržené a provedené stavební
detaily
■ vynikající tepelná izolace a kvalitní výplně
stavebních otvorů (okna, dveře)
■ vzduchotěsnost a řízená výměna vzduchu
■ využívá solárních tepelných zisků (slunečního
záření především skrze okna)
■ využívá vnitřních tepelných zisků (teplo
vydávané osobami a přístroji v domě)
■ má zařízení na produkci energie, které
pokryje většinu spotřeby (fotovoltaický
systém, kogenerační jednotku...).

■ měrná potřeba tepla na vytápění
je 0 kWh/m2 za rok
■ precizně navržené a provedené stavební detaily
■ vynikající tepelná izolace a kvalitní výplně
stavebních otvorů (okna, dveře)
■ aktivní energetická bilance – vyrobí více
energie, než spotřebuje dům k provozu
(přebytky lze prodávat do sítě)
■ využívá obnovitelné zdroje enegie (nejčastěji
prostřednictvím solárních kolektorů,
fotovoltaických panelů, větrné
či vodní elektrárny, geotermální vrt...)
■ schopen dlouhodobého provozu bez vnějších
vstupů energií
■ nezanechává uhlíkovou stopu (emise CO2
by měly být během celého životního cyklu
domu nulové)

Pro srovnání
nízkoenergetický dům
■ měrná potřeba tepla na vytápění je max 50 kWh/m2 za rok
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Foto velux

Poznámka: Uvedené hodnoty a informace nejsou prezentací legislativy,
ale slouží pro rámcovou představu o zavedených standardech.

Atributy
pasivního
domu

Světem hýbe nepředstavitelné množství
informací. Pokud chceme být v obraze, musíme
se brodit záplavou zpráv. Množství zbytečností
větší než malé nás pak psychicky vyčerpává
a obírá o čas. Na následujících stranách proto
najdete výsledek spolupráce s Centrem
pasivního domu ve snaze vám práci s daty
co nejvíce usnadnit, abyste správně, rychle
a dostatečně vstřebali jejich obsah.

Stáhněte si zdarma ročenku PASIVNÍ domy 2016 a 2017

www.drevoastavby.cz/Tištěné časopisy/Speciální vydání/Pasivní domy

Informace – inspirace
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Pasivní dům inspiruje každého
Aktivní úvaha o pasivním stavění
Pasivní dům levně
Mýty o pasivních domech
Pasivní dům je to nejlepší, v čem
můžete bydlet
Bytový dům v pasivním standardu
Rekonstrukce domu do pasivu
14 návštěv
25 realizací
Český ostrovní dům
Aktivní dům

Ekonomika
■ 8:1 pro pasivní dům
■ Ekonomické hodnocení
energeticky úsporné výstavby
■ Renovujte s využitím státní
podpory

Výběr z obsahu

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

Návrh a konstrukce
■
■
■
■
■
■
■

Co je pasivní dům a jak funguje
Umístění, tvar a rozvržení místností
Vhodná konstrukce pro pasivní dům
K pasivnímu domu patří kvalitně vyřešené detaily
Okna a dveře pro pasivní domy
Zelená střecha
Trávník uvnitř domu

Zkušenosti a realizace
Zažijte pasivní dům aktivně
Dům v řadě s bonusy navíc
Dřevo a hlína bodovaly
Energeticky plusový 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
Pasivní dům pro seniory
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Základní
princip
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Pasivní dům je pro řadu lidí synony
mem odpovědného bydlení, s mini
málními provozními náklady a přitom
komfortního a zdravého. Když si navíc
uvědomíme, že od roku 2020 by měly
být v Česku všechny nově stavěné
domy téměř nulové, tak už vlastně
nemá smysl řešit běžný standard.
To, že pasivní domy uspoří běžně ko
lem 80 % energie na vytápění oproti
běžné novostavbě a až 90 % oproti
stávajícím stavbám, je už běžně známá
věc. Méně se však ví o tom, že pasivní
domy nemusí být složité a drahé, a po
kud tomu tak je, jedná se v podstatě
o nezkušenost projektanta. Je jasné,
že dům, který i v největších mrazech
dokáže vytopit pouhý fén na vlasy, ne
potřebuje složité technologie a drahý
otopný systém. Ovšem, aby byly pa
sivní domy cenově srovnatelné s běž
nými domy a navíc jednoduché, je po
třeba promyšlený a opravdu vyladěný
návrh. Co je přitom nejdůležitější?
Kombinace extrémně malých tepel
ných ztrát a velkého podílu pasivních
teplených zisků ze slunce, lidí a spo

třebičů vedlo ke vzniku názvu pasivní
dům. To, co běžnému domu přináší
zanedbatelné množství energie, hravě
vystačí pasivnímu domu k vytápění.

Pro splnění parametrů pasivního
domu je potřeba pro každý konkrétní
případ vhodně zkombinovat několik
principů a ani jeden nezanedbat:
■ vhodný tvar a orientace pobytových
místností ke slunci
■ perfektní tepelná ochrana – silná
izolace, okna s izolačními trojskly,
vyloučení tepelných mostů
■ maximalizace solárních zisků, s ochranou
proti letnímu přehřívání
■ vzduchotěsná obálka proti zbytečnému
provětrávání spárami
■ řízené větrání se zpětným ziskem tepla
(rekuperací)
■ úsporný zdroj tepla a využívání
obnovitelných zdrojů energie

tvar

Architektura pasivních domů? V pod
statě lze říci, že nic takového, jako ar
chitektura pasivních domů, neexistuje.
Když se projdete po ulici, s největší
pravděpodobností pasivní dům od
běžného nerozeznáte.

Dva jsou víc než jeden…
Jednoduché pravidlo, které platí
i v případě stavebnictví. Pokud by
chom spojili dva domy k sobě, mají
při stejném objemu o dvě ochlazované
stěny méně, než když budou postave
ny samostatně. Tento princip tvarové
kompaktnosti s výhodou využívají řa
dové domy, bytové domy a jiné větší
stavby. Díky tomu je například panelák
o mnoho jednodušší dostat do pa
sivního standardu jako rodinný dům.
Stejně působí i nadměrná členitost
staveb. Z tohoto důvodu různé věžičky

a arkýře asi s největší pravděpodob
ností u pasivních domů nenajdete.

Krychle, kvádr, nebo něco
jiného?
Pokud by tvar byl podřízen jen fyzi
kálním parametrům, byla by ideální
koule. Z hlediska technického, dis
pozičního a ekonomického je však
taková varianta těžko dosažitelná.
Jestliže budeme naopak stát pevně
na zemi, pro současný pasivní dům
bude optimálně vyhovovat kvádr delší
stranou obrácený k jihu. Takové řeše
ní umožňuje ideální umístění pobyto
vých místností s větší potřebou oken
směrem na jih. Na sever jsou oriento
vány pomocné prostory jako chodba,
schodiště, hygienické zázemí nebo
technická místnost, vše s malými ná
roky na přirozené osvětlení.
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Dům bez uhlíkové stopy
Dům ZEB v norském Larviku
je výsledkem spolupráce
norské architektonické firmy
Snøhetta, Výzkumného centra
budov s nulovými emisemi ZEB
a největšího skandinávského
výzkumného orgánu SINTEF.
Stavba je vyprojektována jako
rodinný dům pro společnost
Optimera and Brødrene Dahl
z divize Saint Gobain – lídra na
trhu inovativního stavebnictví.
Slouží však především jako
demonstrační platforma
pilotního projektu aktivního
rodinného domu.
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ZÁŘÍCÍ DŮM

R

odinný dům s přízemím a obytným podkrovím
pro manželský pár se dvěma menšími dětmi.
Ve značné míře jsou využity přírodní,
obnovitelné a recyklované materiály (dřevo, desky
na bázi dřeva, celulóza a podobně). Na svislé
podpory pro zastřešení vstupní markýzy a terasy
jsou použity rostlé kmeny. Pro provoz domu jsou
přednostně využívány lokální obnovitelné zdroje
energie (fotovoltaika, tepelné čerpadlo, krb). Celková
koncepce domu respektuje okolní původní zástavbu
a řeší návaznost na stávající dům prarodičů, který
byl, v rámci výstavby nového domu, zrekonstruován
a doplněn o parkovací stání a přístřešek, který slouží
pro obě budovy. Majitel dům stavěl sám společně
s bratrem a otcem v rámci rodinné firmy.

FOTO ALEXANDR HUDEČEK / DOMY ATREA

26

27

Fotoe ditorial

Dům ve svahu
Foto XELLA
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D

voupodlažní dům, umístěný na značně
svažitém pozemku s jižní orientací,
je řešen v tradiční zděné technologii
s pultovou střechou kombinovanou se
střechou plochou. Na vodorovné části
střechy i na střeše přístřešku pro auta
je aplikovaná extenzivní zelená střecha.
Dispozičně je v 1. NP obývací pokoj
s kuchyňským koutem. Hlavní vstup
směřuje do 2. NP, kde jsou pokoje
a koupelna. Konstrukce velmi kvalitních
dřevohliníkových eurooken s trojskly
umožňuje překrytí celého okenního rámu
izolací. Na jižní straně jsou použita skla
s vyšším solárním faktorem a u jižní fasády
je předsazená stínicí dřevěná konstrukce.
Sadové úpravy, zpevněné plochy a zídky
jsou řešeny přírodním kamenem. Dešťová
voda určená k závlaze zahrady se zachytává
v retenční nádrži. Výhledově budou použity
fotovoltaické panely umístěné na pultové
jižní střeše. Dům využívá ekologické
vytápění dřevem a úsporným tepelným
čerpadlem a splnil podmínky dotace Zelená
úsporám.

Typ domu: pasivní
Projekt: individuální
Zastavěná plocha: 167,3 m2
Užitná plocha: 130,8 m2
Dispozice: 4+1
Konstrukční systém a izolace:
zděný; plynosilikátové tvárnice
Ytong, kontaktní izolační
systém; stěny – polystyren šedý,
strop – foukaná celulóza
+ minerální vlna
Zdroj energie: kompaktní
jednotka Nilan Compact + krb
+ přímotopy
Vytápěcí systém: kompaktní
jednotka Nilan Compact
Větrání: kompaktní jednotka
Nilan Compact
Autor studie a projektu:
Ing. arch Mojmír Hudec,
Atelier Elam
Realizátor stavby:
RIGI stavební společnost, s. r. o.
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Dlouhý dům s výhledem

46

Foto archiv CPD a Martin Zeman

R

odinný dům je řešen jako pasivní
ekologická dřevostavba s užitím
pasivních i aktivních prvků s měrnou
potřebou tepla na vytápění 20 kWh/m2
za rok podle TNI. Před celým jižním
průčelím je dřevěná terasa, která se rozšiřuje
ve východní části na kryté sezení. Přesahem
střechy je terasa v celé ploše krytá a stíněná
před letním přehříváním. Plochá střecha
přechází v severní části do pultové střechy,
kde budou umístěny fotovoltaické panely.
Fasáda je obložena přírodním modřínem
a prolomena okny pro pasivní domy
s trojskly a izolovanými rámy. V západní
části objektu je situován přístřešek pro
dvě auta se skladem a zpevněná plocha
pro volné stání. Dispozičně dům zahrnuje
obývací pokoj s kuchyňským koutem,
ložnici a dva pokoje. V zázemí je pak
šatna, koupelna, samostatné WC
a technická místnost.

Typ domu: pasivní
Projekt: individuální
Zastavěná plocha: 183 m2
Užitná plocha: 131,1 m2
Dispozice: 3+1
Konstrukční systém / izolace:
dřevostavba z úsporných I nosníků,
dřevovláknité izolace, celulóza,
difuzně otevřená kosntrukce
Zdroj energie: tepelné čerpadlo
vzduch-vzduch
Vytápěcí systém: tepelné čerpadlo
vzduch-vzduch + elektrické přímotopy
+ sálavé panely + el. podlahová rohož
v koupelně
Větrání: řízené s rekuperací –
podstropní centrální jednotka
v tech. místnosti
Autor studie a projektu:
Ing. arch. Mojmír Hudec, Atelier Elam
Realizace: svépomocí
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Z a k o pa n

ý dům

Překvapivá stavba, postavená na bulharském pobřeží
Černého moře, představuje skromný, ale sofistikovaný
architektonický objekt, který citlivě reaguje na přírodní jevy
na všech úrovních. S využitím Slunce i jedinečného terénu
je dům Equinox energeticky výrazně efektivnější, než vyžaduje
pasivní standard, a využívá nové materiály, které vytvářejí
jednoduchý, čistý design otevřený do výjimečné fasády.
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Dům se skleníkem

O

bjekt je řešen jako dvoupodlažní dřevostavba se sedlovou
střechou. Obvodové stěny jsou opláštěné fošinkovou
dřevěnou konstrukcí, z venkovní strany je použita
kontaktní izolace z polystyrénu tloušťky 200 milimetrů
a hladká fasáda. Na jižní fasádě má dům přisazen skleník –
zimní zahradu s eurookny. Ze severní strany se na něj napojuje
garáž s průjezdným přístřeškem obložená dřevěným obkladem.
K západu je situovaná zpevněná terasa s pergolou a rolovací
textilní markýzou, která stíní okno. Ostatní dřevohliníková
okna s trojskly jsou opatřená venkovními žaluziemi
s dálkovým ovládáním. Na střeše jižní fasáfy budou umístěné
solární kolektory. Větrací rekuperační jednotka zajišťuje
i topení. Sociální zařízení a prostor kuchyně je napojen na
odtah, přívod čerstvého vzduchu je směřován do obytných
pokojů a rozváděn kanálky v podlaze. Průchod vzduchu je
řešený pode dveřmi bez prahů.
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Foto Michal Vaněk

Typ domu: pasivní
Projekt: individuální
Zastavěná plocha: 122,3 m2
Užitná plocha: 152,9 m2
Dispozice: 4+1
Konstrukční systém / izolace:
dřevostavba; panelová konstrukce; foukaná
izolace Climatizer + kontaktní izolační systém
Zdroj energie: elektřina, příprava na solární
panely
Vytápěcí systém: rekuperační jednotka ATREA
DUPLEX + krb + přímotopy
Větrání: rekuperační jednotka ATREA DUPLEX
Autor studie a projektu:
Ing. arch Mojmír Hudec, Atelier Elam
Realizátor stavby: svépomoc
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adve rtorial

T
Vzduchotěsnost
nutnost i řešení na 100 let
P r o o bá l k u m o d e r n í
b u d ov y j e v z d u c h o t ě s n o s t
rozhodujícím
k r i t é r i e m k va l i t y
Připravil: Michal Flosman, CIUR a. s.
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echnicky vzato – vzduchotěsnost
obálky budovy je určena kombinací
dílčích netěsností, které vznikají neplánovaně a druhotně vlivem chyb během
návrhu a zejména v průběhu výstavby budovy. Obecně se pak vzduchotěsností
označuje schopnost obálky domu (ne)
propouštět vzduch. Stejná vlastnost se
v technických předpisech často označuje
pojmem průvzdušnost, přičemž souvislost
mezi oběma pojmy je následující: čím lepší
vzduchotěsnost, tím horší průvzdušnost.

Příčiny a důsledky
Vzduchotěsnou obálku budovy tvoří různé
materiály – membrány, fólie, deskový materiál a podobně. Pokud dojde k porušení materiálu nebo nedokonalému spojení a neopraví
se to včas, pak v tom místě dojde ke konvekci a zejména v zimním období se v izolaci
vytvoří vlhkostní pole. Říká se, že teplo uniká

vlhkostí. Voda je skutečně dobrý tepelný vodič a mokrá izolace ztrácí svoji funkci! A pokud je vlhkosti moc a přetrvává v zasaženém
místě delší dobu, pak je to ideální situace
pro vznik obávaných dřevokazných hub,
plísní a dalších podobných mikroorganismů.

Na detailech záleží
Pokud se prostup (například potrubí) správně vzduchotěsně neošetří, může to mít za
následek totální degradaci konstrukčních
prvků. Což obzvlášť u dřevostaveb může
mít fatální následky…

Foukané izolace pro pasivní domy
Kapitolou sama pro sebe jsou pasivní
a nulové domy, ve kterých se stále více
využívá foukaná tepelná celulózová izolace Climatizer® Plus, hlavně kvůli jejím výjimečným vlastnostem přírodního materiálu.
Celulóza díky své struktuře zajišťuje aktiv-

ní transport molekul vlhkosti, a tím přispívá
k bezpečné funkci obvodové konstrukce
dřevostaveb. Pokud se aplikuje skrz vzduchotěsnou rovinu – OSB nebo parozábranu – je zapotřebí vzduchotěsně ochránit
prostupy. Slouží k tomu ucelený systém
pásek a záplat pro clima®.
Mezi určující detaily pro zajištění dokonalé funkčnosti vzduchotěsných a parobrzdných fólií patří lepicí pásky pro clima®
firmy Ciur. Zaručují vzduchotěsnost i po
sto letech, přičemž tepelná a neprodyšná
izolace budovy by měla spolehlivě fungovat
po dobu životnosti stavebního dílu, čili minimálně padesát let.
Poměr mezi počáteční lepivou silou a konečnou pevností je u lepicích pásek pro
clima® perfektně vyvážen. Například páska pro clima® Tescon Vana lepí všechny
druhy dřevěných materiálů, kovy, plasty,
látky, omítky a dokonce i neopren. Příklad

Napojovací lepidlo pro clima® ORCON F pro
úzká místa
Pokud není dostatečný prostor pro pásku,
využijeme trvale pružný lepicí tmel ORCON
F, který se může použít i na hrubší povrchy,
například omítku

Pružná manžeta pro clima® ROFLEX
s páskou pro clima® UNI TAPE
Manžeta se snadno navlékne přes potrubí
a páskou přilepí k podkladu. Vytváří
bezpečný vzduchotěsný spoj, který umožňuje
dilataci materiálu ve všech směrech

Spojování fólií pro clima® Intello páskou pro clima® Tescon VANA
Z fólie a lepicích pásek je třeba vytvořit dokonalou obálku. Důraz klademe zejména na napojení
parozábrany na okolní konstrukce lepicí páskou

Špičková technická úroveň lepených spojů
ušetří provozní náklady a prodlouží životnost
i bezpečnost konstrukce.
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AKTIV 2022

Typ domu:

aktivní

Konstrukční systém:

zděný – MEDMAX

Stručný popis/
charakteristika domu:

Atraktivní, moderní dům v pasivním standardu
s galerií v podkroví. Dům s fotovoltaickými
články na výrobu elektrické energie s možností
distribuce přebytku do veřejné sítě. V domě je
plně automatický systém řízení vnitřního klima,
tepelné čerpadlo s rekuperací a chlazením.

Autor projektu:

EUROLINE Bohemia s. r. o.

Zastavěná plocha:

103,4 m2

Užitná plocha:

162,7 m2

Cena hrubé stavby:

5 090 000 Kč

Cena na klíč:

7 070 000 Kč

Cena na klíč včetně
základové desky:

ano

EUROLINE Bohemia s. r. o.
Pražská 810/16, 102 21 Praha 10

www.euroline.cz

1. NP

2. NP

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ
Hlavní zdroj energie:

tepelné čerpadlo

Doplňkový zdroj energie:

fotovoltaické články

Vytápěcí systém:

tepelné čerpadlo, krb

Způsob větrání a výměna vzduchu:

řízené větrání
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pa s ivn í, nulov é, aktivní domy 2018

VILA 1351 EDP

Typ domu:

pasivní

Konstrukční systém:

zděný dům

Stručný popis/
charakteristika domu:

Komfortní nadčasový dům s velkými pokoji,
včetně samostatné technické místnosti,
samostatné šatny a spíže. V prosvětleném
velkorysém obývacím pokoji je krb a přístup na
krytou terasu. Moderní obytný prostor s velkou
samostatnou kuchyní nabízí kvalitní a příjemné
bydlení. Součástí domu je vlastní koupelna
v rodičovské ložnici.

Autor projektu:

EUROLINE Bohemia s. r. o.

Zastavěná plocha:

182,2 m2

Užitná plocha:

127,8 m2

Cena hrubé stavby:

5 053 000 Kč

Cena na klíč:

7 070 000 Kč

Cena na klíč včetně
základové desky:

ano

EUROLINE Bohemia s. r. o.
Pražská 810/16, 102 21 Praha 10

www.euroline.cz

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ
Hlavní zdroj energie:

tepelné čerpadlo

Doplňkový zdroj energie:

fotovoltaické články

Vytápěcí systém:

tepelné čerpadlo, krb

Způsob větrání a výměna vzduchu:

rekuperace
pasivní, nulov é, aktivn í d om y 2018
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pře dstavuj e m e

Jak se žije
v domě, který
si vyrábí
a skladuje
vlastní energii?

Levně
a s dobrým
pocitem
150

Na okraji Plzně stojí rodinný dům, který každého zaujme už
na první pohled. Téměř celou jeho střechu totiž pokrývají
solární panely. Co ale není na první pohled vidět, je baterie,
do které se veškerá energie získaná ze slunce ukládá pro
pozdější využití. Díky tomu je dům do velké míry energeticky
soběstačný a jeho obyvatelé ušetří asi osmdesát procent
výdajů na energie.

Připravila Eva Hromádková

D

ům byl od začátku koncipován jako přehlídka nejnovějších
trendů avšak tak, aby z vnějšku vypadal jako běžný. V době
vzniku nápadu nebyla ještě běžně používána technologie pasivní výstavby, nicméně majitel hleděl na neprůvzdušnost obálky.
Dům je řízen vlastním řídicím systémem, má kamerový systém, elektrickou požární (EPS) i bezpečnostní (EZS) signalizaci. Součástí
domu je vnější zastřešený bazén 45 m2 s technologií (vyhřívání), fo-

Typ domu: pasivní
Projekt: 80 % upravený typový
Zastavěná plocha: 99,8 m2
Užitná plocha: 168 m2
Dispozice: 5+kk
Konstrukční systém / izolace: zděný; Ytong Lambda
325 + 200 mm izolace stěny, 27 cm izolace podlahy,
stropy 350 mm izolace Climatizer plus
Zdroj energie: tepelné čerpadlo + FVE
Vytápěcí systém: podlahové topení, v přechodném
období klimatizace, řízené větrání ATREA RD
s dotopem, bivalance elektrokotel
Větrání: řízené ATREA DUPLEX, zemní výměník
Autor návrhu: vlastní
Realizátor stavby: BEK stavby

tovoltaická (FVE) výrobna 16,2 kWp + 4,9 kWp pro experimentální
účely a domácí baterie EnergyCloud Home.
Pan Vydra je už od studií nadšenec do získávání energie z obnovitelných zdrojů. V oblasti instalace fotovoltaických panelů dlouhá
léta pracoval a je jedním z prvních průkopníků využití solární energie
u nás. Podle toho vypadá i jeho dům, kde žije s tříčlennou rodinou.
Téměř každý centimetr plochy vystavené slunečnímu záření je pokrytý solárními panely.
„První část mojí malé elektrárny jsem si pořídil už před pěti lety, tehdy ještě šlo o docela drahou záležitost, celá instalace stála více než
milion. Další část už byla výrazně levnější, dnes stojí běžný panel
okolo 4 000 Kč,“ vypráví pan Vydra.
Ve slunečných dnech ale panely vyráběly tolik energie, že ji
rodina nestačila spotřebovat, jindy bylo kvůli počasí potřeba spolehnout se na energii ze sítě. Proto se pan Vydra rozhodl, že bude s energií hospodařit efektivněji. Jako jeden z prvních nadšenců v republice si domů pořídil takzvanou domácí
baterii, do které lze vyrobenou energii uložit pro pozdější využití.
„Díky skladování energie může dům fungovat téměř soběstačně, a to bez ohledu na počasí. Na elektřinu běží topení, chlazení, veškeré spotřebiče i bazénové hospodářství.
Navíc působím v oblasti IT a doma mám nonstop spuštěno několik serverů,“ popisuje využití sluneční energie Tomáš Vydra.

Baterie EnergyCloud ho vyšla na necelých 300 000 Kč, polovinu
lze ale uhradit z dotací na zelené bydlení. Díky výrobě a skladování
energie ze slunce se rodině daří snížit náklady na energie asi o osmdesát procent (roční spotřeba domu je přitom 15 000 kWh).
Domácí baterie neslouží jen na ukládání energie z obnovitelných
zdrojů, může se v ní skladovat energie ze sítě odebraná v době nižšího tarifu. Baterie plná energie navíc slouží jako záložní zdroj pro
případ výpadku sítě.
„Když vypadne elektřina, například při nějaké bouři nebo kvůli údržbě sítě, jsem jediný v okolí, kdo svítí. Sousedům, kteří se mě ptali,
jak je to možné, jsem rád princip skladování energie vysvětlil,“ říká
pan Vydra.
Rodina pana Vydry je odhodlána dále pokračovat v cestě za úplnou
nezávislostí na fosilních palivech, a to jak v bydlení, tak v dopravě. V plánu je navýšení kapacity baterie a vzhledem k poloze domu
i pořízení malého větrníku, který bude energii získávat z větru. Pan
Vydra se také těší, až si pořídí elektromobil. Ten může nabíjet také
z baterie, takže bude jezdit na obnovitelné zdroje.
„Úspory na energiích jsou skvělé, nejvíc se mi ale na našem stylu
bydlení líbí, že žijeme v souladu s udržitelným rozvojem naší planety
a neničíme ji pro budoucí generace. Pak člověk nemá ani výčitky,
když zapomene zhasnout v koupelně. Svítí nám tam totiž vlastně
slunce, a to se jen tak neunaví,“ uzavírá Tomáš Vydra.
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Soběstačné
budovy

Projekt Český ostrovní dům čeří již druhým rokem
vody tuzemské diskuze o budoucnosti architektury
a směřování technologií. Jeho hlavní misí je urychlovat
nástup postupů založených na obnovitelných zdrojích
pomocí zažehávání odborné a veřejné poptávky. To se

kompletně
p r o m ě n í z p ů s o b,
kterým žijeme
Tým projektu
Český ostrovní
dům na
slavnostním
večeru
ocenění
Energy Globe
2017

Soběstačné rodinné domy ze studentské
soutěže projektu Český ostrovní dům
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malému projektu daří neuvěřitelně, za dva roky své
existence již svými aktivitami oslovil téměř čtyři
miliony obyvatel České republiky a výsledkem je řada
vznikajících staveb. Vypadá to, že jen u toho nezůstane.
O Českém ostrovním domě jsme krátce promluvili se
zakladatelem projektu Pavlem Podruhem.

M

Připravila red

■ Můžete, prosím, stručně nastínit, čím se zabýváte?
Český ostrovní dům se nám trochu rozrůstá pod rukama. Provozujeme velkou studentskou architektonickou soutěž zaměřenou na
různé podoby soběstačnosti v zástavbě – od malinkých rodinných
domků po velké kancelářské objekty nebo třeba továrny. Zároveň se
snažíme tyto možnosti maximálně ukazovat veřejnosti v rámci naší
putovní výstavy, workshopů a aktivit na sociálních sítích s vizí toho,
že společnost taková řešení bude postupně více vyhledávat pro své
potřeby. Ve zkratce bych řekl, že se snažíme být užiteční a pomáhat

Vítězný studentský návrh energeticky soběstačného domu
s připojením na síť jako záložní zdroj
Autoři: Matouš Juráň, Josef Konečný, Kristýna Ulrychová

■ Co vaše plánované realizace?
Připravujeme nyní realizace dvou kompletně soběstačných, tedy ostrovních budov. Úmyslně jsme zvolili tuto krajní variantu, protože věřím, že na hraně se toho člověk většinou naučí nejvíc. A také že ano.
Během příprav jsme objevili minimálně dvě technologické oblasti,
které na trhu zásadním způsobem chybí a my jsme si je tedy byli
nuceni od nuly vyvinout sami s našim týmem a partnery. Nemohu to
ještě pouštět do světa, ale prozradím, že se jedná o velice zajímavý posun v otázce inteligentního řízení budov a bateriových úložišť.
Sami ještě váháme, co s tím dál, je to vzrušující.
■ Jak se vám daří propojit akademické prostředí

s odbornými firmami?
Máme obrovské štěstí na spolupracovníky, studenty a partnery, které projekt od začátku přitahuje. Nejvýraznější odbornou podporu
dostáváme od pana Michala Klečky z firmy GWL Power, která je
největším distributorem LiFePO4 baterií v Evropě. Doplňuje ho Petr
Pokora ze společnosti Elpramo, mezinárodního hráče v oboru chytrých elektroinstalací a inteligentních řízení budov. Vodní hospodářství zajišťuje firma Envi-Pur, rekuperaci WAFE, okna skvělý inovátor
z Rakouska, společnost Internorm a tak bych mohl pokračovat ještě
dlouho. Tlačíme na partnery, aby s námi drželi krok a tak v týmu
zůstávají jen ti, kteří ten tlak unesou. Snažíme se to prostředí držet
konkurenční, nejsme parta „docentů“.
■ Letos jste získali ocenění OSN za společenský přínos

a také nejvýznamnější českou ekologickou cenu Energy
Globe. Co to pro vás znamená?
My se primárně nevnímáme jako ekologové, už ani vlastně nevím,
co to slovo znamená. Co je ekologické a co není se veřejnou diskuzí hodně zrelativizovalo a tak ho nepoužíváme. Snažíme se dělat
co umíme a co věříme, že je správné, abychom posouvali hranice
alespoň trošku k udržitelnějšímu, čistšímu směru fungování budov.

Rozhodně jsme ale daleko od ideálu či patentu na rozum, děláme
jeden malý krok za druhým. Ocenění jsou takovým fajn potvrzením,
ale nepřeceňujeme je, jsou to příjemné epizody na naší cestě. Až se
budou naprosto běžně stavět a rekonstruovat budovy tak, aby byly
většinu nebo celý rok energeticky soběstačné a dokázaly šetrně
a účelně hospodařit s vodou, pak bude naše mise u konce. Do té
doby máme co dělat.

Český ostrovní dům
– soutěž pro mladé
architekty
Projekt vznikl v roce 2016
jako logický důsledek této
doby plné neuvěřitelných
inovací, pokroku a myšlenkové
otevřenosti. Slovo ostrovní
v tomto kontextu vyjadřuje
směřování k soběstačnosti –
primárně elektrická energie,
voda, teplo za užití moderních
metod nakládání s přírodními
zdroji a architekturou. Cílem
projektu je spojovat plně
funkční, pokroková a důmyslná
řešení v krásných, co nejvíce
soběstačných a vysoce
šetrných budovách.

info

tolik potřebnému vývoji obnovitelnosti; například energie z uhlí už
přece musí být minulostí.

Chystaná realizace projektu Český ostrovní dům bude fungovat
kompletně bez potřeby inženýrských sítí
Autoři: Vojtěch Lichý, Petr Pávek a Jana Hořická

Pavel Podruh
zakladatel projektu
Český ostrovní dům

Časopis DŘEVO&stavby
je mediálním partnerem
projektu Český ostrovní dům

Projekty jsou k prohlédnutí na www.ceskyostrovnidum.cz
a https://www.facebook.com/ceskyostrovnidum
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Připravil Libor Hrubý, Centrum pasivního domu

Nejčastější

obavy
týkající se
pa s i v n í c h d o m ů
Pasivní domy jsou zbytečně drahý luxus,
náklady navíc za technologie, kvalitní okna a větší
množství izolace se šplhají i přes 500 tisíc korun.
O smysluplné návratnosti tedy nelze hovořit.
V první řadě je třeba říci, že primárním důvodem
pro pořízení domu přece není to, že chcete co nejnižší cenu při nákupu. Motivací je vytvořit příjemný
a zdravý prostor k životu, kde se vám bude dobře
bydlet. Pokud se při výběru domu, auta nebo jídla
vydáte cestou nejlevnější nabídky, dostanete se
často k produktům, které vás dlouhodobě připraví
nejen o peníze, ale také o spoustu času a nervů.
U aut a jídla však existuje určitá kontrola. Ale zda
na vašem běžném domě někdo něco pokazil, zjistíte často až po mnoha letech, kdy s tím nejde už
nic dělat. To se u pasivního domu stát nemůže,
protože chyby se velmi brzo projeví například při
povinném testu neprůvzdušnosti.
Zadruhé z reálných čísel vyplývá, že ceny pasivních domů víc ovlivňuje přání a požadavky investora než energetický standard. Existují levné
pasivní domy i dražší pasivní domy, což potvrzují
studie z Česka, Belgie i dalších zemí. Obecně
se dá říci, že pokud je rozdíl mezi běžným návrhem a návrhem v pasivním standardu vyšší než
5–10 %, asi ten návrh nebude dobře připravený.
V každém případě s dotací na pasivní dům z programu Nová zelená úsporám jsou tyto debaty
akademické a vy máte unikátní možnost ušetřit
jak na investičních, tak na dlouhodobých provozních nákladech.

174

Mezi nízkoenergetickým a pasivním domem není z hlediska
vnitřního komfortu a nákladů velký rozdíl.
Nízkoenergetický stačí.
Pasivní dům nabízí promyšlený koncept, spojující zdravé prostředí, čerstvý vzduch a minimální tepelné ztráty. Když dobře zateplíte a pohlídáte si tepelné mosty, logicky musíte řešit přísun
čerstvého vzduchu (a proto jsou pasivní domy vybavené řízeným
větráním s rekuperací tepla).
Nízkoenergetický dům zůstává vlastně na půli cesty. Nějakou
izolaci má, ale ne zas tak moc, výměna vzduchu se neřeší a nechává se zpravidla na uživateli (takže buď jste v zimě hodně otužilí a spíte s otevřeným oknem, nebo se v ložnici trochu dusíte)
a celkově se na řešení dá víc věcí „ošidit“. Pokud existuje auto,
které má pět hvězdiček v testu bezpečnosti, proč byste měli cíleně usilovat o tři?
Nejde samozřejmě o to, že pokud má dům měrnou potřebu tepla
15 kWh/m2, tak je dobrý, a ten s 21 kWh/m2 je už úplně špatný.
Klidně můžete ve finále kvůli lokálním podmínkám skončit ve škatulce „nízkoenergetický“, ale opravdu doporučujeme inspirovat
se dobrými postupy vycházející z principů pasivního domu.

Životnost technologií není prověřena a může se klidně stát,
že jejich poruchy přinesou investice navíc. Je to velké riziko.
Chápeme obavu z technologií, se kterými člověk nevyrůstal. Na druhé straně se tu nebavíme o překomplikovaném systému na ovládání jaderné elektrárny. Principy pasivního domu naopak vedou přesně opačným směrem:
k tomu, abyste minimalizovali energetické ztráty a potřebovali co nejmíň
technologií na vytápění domu v zimě a ochlazování v létě. Při dobrém návrhu potřebujete jen rozumné řízené větrání s rekuperací tepla a určitou
formu systému vytápění (mnohem míň výkonnou než je běžné). Životnost
technologií je odzkoušená a nijak se neliší od běžných domů.

Téměř každý nově postavený i rekonstruovaný dům je extrémně těsný. V každém takovém
domě potřebujete vytápět a větrat, pasivní
dům na to jen upozorňuje od začátku. Majitelé se tak vyhnou nepříjemným překvapením
v podobě tepelných mostů, netěsností, vznikajících plísní, louží pod okny nebo tepelnému
nekomfortu v domě. V pasivním domě máte
stabilní teplotu a čerstvý vzduch celý rok.
U žádného domu nelze počítat s netěsnostmi,
kterými dům «přirozeně» větrá. To jsou naopak
místa, kde nejčastěji vznikají přirozené, ale pro
zdraví člověka škodlivé plísně. Můžete namítnout, že větráte pravidelně. Jenže to v sobě
zahrnuje i vstávání zhruba každé dvě hodiny
v noci kvůli otevření oken, což je v noci v zimě
dost nepraktické. Pasivní dům zkrátka neobsahuje žádnou technologii navíc; nic, co by
nebylo potřeba.

Vzduchotechnika je hlučná
a způsobuje v interiéru průvan.
Navíc zvyšuje prašnost a nadměrně
vysouší vzduch.
Zde záleží na dobrém návrhu. Doby, kdy
se něco zkoušelo, a pak bylo slyšet přes
potrubí z jednoho do druhého pokoje,
jsou dávno pryč. Řízené větrání naopak
snižuje hlukovou zátěž z exteriéru i prašnost a nízko otáčkové větráky jsou téměř
neslyšitelné. Klidně se může stát, že budete muset vyšplhat k průduchům, abyste
si ověřili, že vše funguje jak má.
Pocit vysušeného vzduchu je individuální
a opět není vlastní principiálně jen pasivnímu domu, domácnost vyprodukuje sama
o sobě spoustu vlhkosti. V případě potřeby je možné větrání v pasivním domě doplnit o funkci zpětného získávání vlhkosti.

V rozvodech vzduchotechniky se drží
prach a nečistoty. Kvalita
přiváděného vzduchu je tedy otázkou.
Je to paradoxně právě naopak. Kvalita přiváděného vzduchu je výrazně
lepší než v případě větrání okny, obzvlášť když bydlíte u silnice, u stavby
nebo pole. To proto, že řízené větrání obsahuje filtry prachových částic
(případně mohou zachytávat i pyly
pro alergiky). Dobře navržený systém vzduchotechniky navíc pracuje
s minimální délkou rozvodů, kvalitními filtry a s dobře přístupnými místy
pro čištění. Údržba spočívá ve výměně filtrů zhruba jednou za půl roku
a zvládne ji sám majitel. V případě
potřeby je však možné čistit i samotné rozvody vzduchu.

Otevírání oken může rozhodit systém
vzduchotechniky. Ideální je mít okna zavřená
i v letních měsících.
Otevírací okna se v pasivním domě navrhují do
všech obytných prostor. Je možné je otvírat
stejně jako v běžném domě a také se stejným
účinkem – uniká teplo a ochlazuje se. Kvůli trvale
vysoké kvalitě vzduchu v pasivním domě si ale na
otevření oken ani nevzpomenete.
Pokud budete chtít, můžete je mít otevřená nezávisle na vzduchotechnice nebo můžete v letních
měsících třeba řízené větrání vypnout. Přijdete ale
o výhody chlazení domu.

Principy pasivního domu limitují
architektonické ztvárnění stavby.
Principy pasivního domu limitují architektonické ztvárnění
stavby stejně jako doporučení pro autoprůmysl, aby motor
auta byl pod přední kapotou a čelní sklo bylo orientované
proti volantu řidiče. Z jižní strany zkrátka v Česku vždy půjde
víc slunečního záření než ze severu a myslet na to při návrhu
není nic, co by se příčilo zdravému rozumu.
V Česku stojí stovky až tisíce pasivních domů. Jsou mezi
nimi dřevostavby, domy z cihel, betonu, s izolací polystyrénem, minerální vlnou nebo slámou. Máme pasivní domy
různých tvarů a funkcí, pasivní bytové domy, pasivní školku,
pasivní školu nebo pasivní dům pro seniory.
Když se podíváte na nejzajímavější světové projekty
(http://www.passiv.de/archpreis/), určitě nezískáte pocit,
že jsou architektonicky nezajímavé nebo snad generické.
Pasivní dům není o jednom typu návrhu, prakticky všechny
požadavky se dají nějakým způsobem řešit a záleží jen na
vás, jestli se v konkrétních situacích rozhodnete pro pasivní
ideál nebo si doporučení uzpůsobíte vlastním potřebám.

Pasivní dům je velmi citlivý na
chování jeho obyvatel, což může
být ve výsledku spíše ke škodě než
k užitku. Jak se například vypořádat
s přehřátím objektu v létě,
když vaříme pro početnou návštěvu
a je zde hned několik významných
zdrojů tepla?
Opět nejde jen o problém pasivního domu. V každém domě je vaření v létě rizikové, ve spoustě domů
je po pár dnech veder prakticky
nevyvětratelno. Pasivní dům oproti tomu nabízí možnost neustálého
větrání. Navíc se s variantou přehřívání počítá již v návrhu a jsou
zvolena vhodná opatření (stínění,
pasivní předchlazení, umístění nasávání vzduchu na severní fasádu ...).
To u běžné výstavby není zvykem.

Pasivní dům
vyžaduje složitou
optimalizaci a je
náročný na kvalitu
provedení. Jak zaručit dobrý
výsledek, když není dostatek
zkušených odborníků? A kde
hledat kvalitní technický
dozor?
Centrum pasivního domu
už deset let pracuje na
osvětě a vzdělávání odborníků v oblasti energeticky
úsporných staveb. Za tu
dobu jsme zaškolili stovky
odborníků z desítek firem,
přes tisíc studentů stavebních a technických oborů
prakticky ze všech regionů
České republiky.
Pokud potřebujete poradit,
můžete se obrátit přímo
na nezávislé poradenství
Centra pasivního domu
anebo na ověřené členské
firmy, které mají prokazatelné zkušenosti se stavbou pasivních domů. Vše
najdete na našem webu.

info

Není přirozené žít v naprosto
utěsněném domě a větrat řízeně pomocí složité
(a drahé) vzduchotechniky namísto okny.

www.pasivnidomy.cz
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pro pasivní a nízkoenergetické domy
Navštivte nás na výstavě
FOR PASIV ve dnech
8. – 10. 2. 2018,
kde Vám rádi
představíme technologie
Core
společnosti
Internorm.

www.internorm.cz

