72207 zlom nerd

14.12.2007 9:52

Stránka 1

Zásady v˘stavby
nízkoenergetick˘ch
domÛ
Koncept nízkoenergetického domu vznikl jako odpovûì
na rostoucí ceny energií. PﬁestoÏe se pﬁedpisy na tepelnou nároãnost budov a izolaãní vlastnosti konstrukcí
stále zpﬁísÀují, má nízkoenergetick˘ dÛm ve srovnání
s bûÏnou novostavbou zhruba jen poloviãní aÏ tﬁetinovou spotﬁebu tepla na vytápûní.
Existují i tzv. pasivní domy, kde je spotﬁeba tepla je‰tû
niÏ‰í, ty ale vyÏadují mnohem nároãnûj‰í postupy pﬁi
projektování i v˘stavbû. Nízkoenergetick˘ dÛm je tedy
v souãasnosti jak˘msi kompromisem mezi pasivním domem a „bûÏnou“ v˘stavbou. V zahraniãí je jiÏ zcela bûÏn˘m standardem.
Nízkoenergetick˘ dÛm má nûkolik základních znakÛ:
 kompaktní tvar bez zbyteãn˘ch v˘ãnûlkÛ
 prosklené plochy jsou orientovány na jih
 nadstandardní tepelné izolace
 regulace vytápûní vyuÏívající tepelné zisky
 strojní vûtrání s rekuperací tepla
 spotﬁeba tepla na vytápûní je max. 50 kWh/m 2.rok
Kromû toho je dÛleÏité, aby jednotlivé komponenty domu byly vyváÏené a vzájemnû spolupracovaly. Napﬁíklad zpÛsob vytápûní mÛÏe ovlivnit volbu konstrukãního systému domu. Je-li vytápûní nepﬁeru‰ované, není
pﬁíli‰ dÛleÏitá akumulaãní schopnost konstrukcí domu,
a lze zvolit tzv. lehkou stavbu nebo stûny s vnitﬁní izolací apod.
Podmínkou úspû‰né realizace nízkoenergetické stavby
je peãlivá pﬁíprava projektu, na kterém bychom rozhodnû nemûli ‰etﬁit. DÛleÏité je také, aby dÛm projektoval t˘m specialistÛ – zadávat projekt postupnû rÛzn˘m
profesím není ideální. Po dokonãení projektu bychom si
mûli nechat v˘poãtem doloÏit tzv. mûrnou spotﬁebu tepla na vytápûní (nesmí pﬁesáhnout 50 kWh/m2) – ideální
je v˘poãet nezávisl˘m odborníkem podle normy âSN EN
832, která dává nejvûrohodnûj‰í v˘sledky.

·kála energetické nároãnosti domÛ. © EkoWATT

zemû je nedostateãné. V hloubce cca 3 m pod terénem je
teplota celoroãnû cca 4 aÏ 10 °C, takÏe dÛm by se musel
vytápût i v zimû. Pokud je pouÏito podlahové topení, je
tﬁeba izolovat podlahu je‰tû dÛkladnûji, abychom zbyteãnû nevytápûli zeminu pod objektem.

Optimalizace projektu domu
V domû se energie nespotﬁebovává jen na vytápûní, ale
také na ohﬁev vody a provoz elektrospotﬁebiãÛ v domácnosti. S tím, jak klesá spotﬁeba tepla na vytápûní, roste
v˘znam ostatní spotﬁeby energií.
Nízké spotﬁeby energie, respektive nákladÛ na provoz
domu lze dosáhnout pomocí rÛznû drah˘ch opatﬁení.
Zmûna tvaru ãi dispozice domu se na investici nemusí
projevit vÛbec. Volba kvality oken, materiálÛ ãi zdroje
tepla mÛÏe dÛm prodraÏit v˘raznû. Je tedy na místû ptát
se, zda je pro nás v˘hodnûj‰í dosáhnout stejné úspory
pomocí investice do silnûj‰í izolace, kvalitnûj‰ích oken
a nebo tﬁeba do efektivní regulace vytápûní.
Napﬁíklad volba zdroje tepla má vliv i na dal‰í náklady
na domácnost – ku pﬁíkladu pﬁi topení elektﬁinou lze vyuÏít levnûj‰í proud i pro ostatní domácí spotﬁebiãe. Pﬁi
nízké spotﬁebû tepla se tedy vytápûní elektﬁinou mÛÏe
v celkové ekonomické bilanci vyplatit.
Na dÛm, spotﬁebu energií a související investiãní a provozní náklady bychom se tedy mûli dívat jako na celek.
Opomenout bychom nemûli ani pﬁedpokládan˘ budoucí rÛst cen rÛzn˘ch paliv a energií a potﬁebné reinvestice. Jednoznaãnou odpovûì na otázky dlouhodobé v˘hodnosti investic do úsporn˘ch opatﬁení a technologií
nám pﬁinese pouze celková optimalizace projektu domu z hlediska investiãních a provozních nákladÛ. Nízkoenergetické domy jsou zpravidla o nûco draÏ‰í neÏ bûÏná v˘stavba. Optimalizací projektu mÛÏeme dosáhnout
toho, Ïe nav˘‰ení ceny nepﬁesáhne 10 %.

Volba místa
Aby dÛm mohl vyuÏívat sluneãní energii (tzv. pasivní solární zisky), mûla by vût‰ina prosklen˘ch ploch b˘t orientována na jih – v pﬁípadû nízkoenergetického domu
lze vyuÏít i bohat‰í prosklení. Pozemek by tedy mûl na
této stranû poskytovat dost soukromí a zároveÀ nesmí
b˘t stínûn (lesem, okolní zástavbou apod.). Pokud takov˘ pozemek nemáme k dispozici, je moÏné sluneãní
energii vyuÏívat jinak, napﬁíklad pomocí teplovzdu‰n˘ch
nebo teplovodních solárních kolektorÛ.
Orientovat vût‰í prosklené plochy na v˘chod ãi západ
je nevhodné. Letní slunce má i nízko nad obzorem dost
síly, takÏe by i ráno a veãer dÛm pﬁehﬁívalo. JiÏní zasklení v‰ak lze pﬁed vysok˘m sluncem snáze zastínit (napﬁ.
mark˘zou) a paprsky dopadající pod ostr˘m úhlem se
z vlké ãásti odráÏí ven. Podobnû nejsou pﬁíli‰ vhodná
‰ikmá stﬁe‰ní okna, jimiÏ vlivem sklonu proniká více sluneãního záﬁení a lze je obtíÏnû zastínit.
Naopak orientace oken na sever v˘znamnû zvy‰uje
ztráty tepla. Vhodná je i poloha domu chránûná pﬁed
vûtrem. Vítr nejen intenzivnû ochlazuje stûny, ale mÛÏe
proniknout i dovnitﬁ konstrukce. Pﬁi pouÏití vláknit˘ch

Pﬁíklady stûn nízkoenergetick˘ch domÛ se souãinitelem prostupu tepla
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izolací z nich „vyfoukne“ vrstvu teplého vzduchu, ãímÏ
se izolaãní efekt podstatnû sniÏuje. Pokud není stavba
provedena opravdu kvalitnû, je toto riziko velké.

Tvar a dispozice domu
DÛm by mûl mít, pokud moÏno, kompaktní tvar. Pﬁípadné
nav˘‰ení plochy stûn vÛãi jeho objemu je nutno kompenzovat vût‰í vrstvou tepelné izolace. Urãitû není nutno stavût
domy kulové (nejmen‰í pomûr plochy vÛãi objemu), rozhodnû je ale lépe vyvarovat se pﬁízemních, pÛdorysnû rozlehl˘ch domÛ nebo domÛ s mnoha v˘ãnûlky a v˘stupky.
Jednoduch˘ tvar domu je v˘hodn˘ i z hlediska eliminace
tepeln˘ch mostÛ, kter˘mi z domu odchází teplo. KvÛli statice domu vzniká u sloÏitûj‰ích tvarÛ více detailÛ, které
tvoﬁí tepelné mosty a jejichÏ ﬁe‰ení je ãasto velmi obtíÏné.
Nevytápûné prostory (garáÏ, sklad, komora aj.) se nûkdy
umisÈují na severní stranu domu, aby vytváﬁely jakousi
nárazníkovou zónu. Pﬁíãky k tûmto prostorám v‰ak musí
b˘t izolovány skoro stejnû dobﬁe jako venkovní stûny;
efekt je tedy nevelk˘.
Nûkdy je poÏadováno, aby vzduch ohﬁát˘ sluncem pﬁirozenû cirkuloval v celém domû. To uÏ je sloÏitûj‰í zadání, které lze ﬁe‰it tﬁeba schodi‰tûm na severní stranû pro klesající vzduch a zimní zahradou probíhající pﬁes dvû patra na
jiÏní stranû. Nevhodnû navrÏená zimní zahrada v‰ak mÛÏe
pÛsobit i jako chladiã a zvy‰ovat tak spotﬁebu domu.

Konstrukce domu
Jedním ze základních prvkÛ nízkoenergetického domu
jsou dÛkladné tepelné izolace, v síle aÏ 50 cm. Izolovány
musí b˘t nejen venkovní zdi, ale i vnitﬁní konstrukce mezi vytápûn˘m a nevytápûn˘m prostorem (garáÏ, sklep, pÛda aj.). RovnûÏ i podlahy a stûny pﬁilehlé k terénu musí
mít dÛkladnou izolaci; chránit dÛm jenom zapu‰tûním do
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individuálnû dle poÏadavkÛ stavby. Na staveni‰ti se pak
jen sloÏí do podoby hotového domu.
Stûny domu nemusí mít vÏdy nosnou funkci. DÛm mÛÏe mít
nosn˘ Ïelezobetonov˘ skelet z vnitﬁních zdí a stropÛ, kter˘
nese venkovní stûny. Zde odpadají potíÏe s ﬁe‰ením tepeln˘ch mostÛ tvoﬁen˘ch nosn˘mi prvky v obvodov˘ch stûnách.

Okna
Stûny
Pro nízkoenergetick˘ dÛm neexistuje jedin˘ moÏn˘ (ãi
dokonce ideální) konstrukãní systém. DÛleÏité je, aby
stûna dobﬁe izolovala, a to i v místû tepeln˘ch mostÛ,
kter˘m se nelze zcela vyhnout.
Má-li stûna dostateãnû izolovat a pﬁitom neb˘t silnûj‰í
neÏ obvykle, zhruba do 50 cm, nemÛÏe b˘t pouze z cihel ãi tvárnic (byÈ tﬁeba termo-izolaãních). Taková zeì
bez dal‰í izolace snad mÛÏe vyhovût poÏadavkÛm normy, pro nízkoenergetick˘ dÛm to ale v Ïádném pﬁípadû
nestaãí. Rozumné je naopak pouÏít nosné zdivo co nejtenãí – tak, aby bylo dostateãnû únosné (okolo
24–30 cm u dutinkov˘ch cihel) a doplnit jej tepelnou
izolací. Ta mÛÏe b˘t provedena jako vnûj‰í kontaktní zateplení se stûrkovou omítkou ãi keramick˘m, dﬁevûn˘m
nebo jin˘m obkladem. PouÏít mÛÏeme i sendviãovou
konstrukci, kde je izolace mezi dvûma vrstvami zdiva,
nebo mezi zdivem a lehkou vnûj‰í fasádou.
U dﬁevostaveb je ‰kála konstrukcí velmi ‰iroká. Oblíben˘m
ﬁe‰ením je nosná dﬁevûná konstrukce se sloupky, vyplnûná izolací z rÛzn˘ch materiálÛ a libovolné síly. Venkovní
plá‰È mÛÏe b˘t ze dﬁeva nebo z desek, nesoucích omítku.
Vnitﬁní plá‰È b˘vá opût ze dﬁeva nebo dﬁevovláknit˘ch desek. Pokud je tﬁeba zv˘‰it akumulaãní schopnost konstrukce, lze pouÏít masivnûj‰í vnitﬁní omítky nebo tenkou pﬁizdívkou z pln˘ch cihel (tﬁeba i z nepálené hlíny).
Zajímav˘m zpÛsobem stavby je konstrukce z dﬁevûn˘ch
panelÛ (sendviã ze dﬁeva a tepelné izolace), vyroben˘ch

Nízkoenergetick˘ dÛm b˘vá ãasto bohatû prosklen kvÛli
solárním ziskÛm. Toto zasklení musí b˘t kvalitní, aby ztráty nebyly vy‰‰í neÏ solární zisky. V roãní bilanci musí oknem dopadnout dovnitﬁ více energie, neÏ jím unikne ven.
PouÏívají se proto okna s trojsklem, pﬁípadnû systém, kde
je prostﬁední tabule skla nahrazena odrazivou fólií (v˘hodou je niÏ‰í hmotnost). Samozﬁejmostí je tzv. selektivní
vrstva na vnitﬁním povrchu skla, tedy pokovení, které funguje jako polopropustné zrcadlo. Sluneãní záﬁení propustí do interiéru, kde se pﬁemûní na teplo. Tepelné záﬁení
v‰ak jiÏ sklem neprojde a odráÏí se zpût do místnosti.
Dal‰ím prvkem je mezera mezi skly. Platí, Ïe ãím je tato mezera ‰ir‰í, tím lépe izoluje. Na trhu jsou trojskla s mezerou
aÏ 16 mm, celková tlou‰Èka trojskla je pak 44 mm. Málokter˘ okenní profil je tomu ale pﬁizpÛsoben. Proto se nabízí zasklení s mezerou plnûnou argonem nebo jin˘m vzácn˘m
plynem, kter˘ dobﬁe izoluje. Cena tûchto oken je ale vy‰‰í.
Vzhledem k tomu, Ïe jedním ze základních poÏadavkÛ je
tûsnost domu, a také kvÛli vyuÏití nuceného (strojního)
vûtrání, nemusí b˘t v‰echna okna otevíravá. To jednak
sníÏí jejich cenu, a jednak zvût‰í plochu prosklení (pevn˘ rám je uÏ‰í). Z psychologick˘ch dÛvodÛ i pro pﬁípad
v˘padku vzduchotechniky se v‰ak v kaÏdé místnosti nechává nejménû jedno okno otevíravé. Také je nutno zváÏit moÏnost mytí a ãistûní oken.
BûÏn˘ okenní rám izoluje hÛﬁe neÏ trojsklo, proto se
pouÏívají dﬁevûné i plastové rámy s izolací (obvykle polyuretanovou). Vliv na kvalitu okna má i distanãní ráme-
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ãek mezi skly. BûÏnû se pouÏívají nerezové nebo plastové rámeãky, které jsou v˘raznû lep‰í neÏ dﬁíve uÏívané
hliníkové. Rámeãek vÏdy tvoﬁí tepeln˘ most, proto je
vhodné, aby byl zasazen v okenním rámu hloubûji. Tím
se sníÏí riziko kondenzace vodní páry na zasklení.

Tepelné mosty
Vzhledem k mimoﬁádn˘m izolaãním schopnostem pouÏit˘ch konstrukcí mají na spotﬁebu tepla relativnû velk˘ vliv
tepelné vazby (místa, kde se st˘kají dvû konstrukce a tvoﬁí
kout) a tepelné mosty (místa, kde je konstrukce ãi izolace
zeslabena). Tepelná ztráta tûmito místy mÛÏe dosahovat
i nûkolik desítek procent celkové ztráty prostupem tepla.
Proto je tﬁeba vûnovat velkou pozornost konstrukãnímu
ﬁe‰ení detailÛ a zejména dbát na dodrÏování technologick˘ch postupÛ pﬁi stavbû. DÛleÏité je napﬁíklad
správné napojení tepelné izolace a okenních rámÛ, izolace pásu zdi nad terénem, napojení izolace svisl˘ch
stûn a stﬁechy, izolace krokví atd.

Tûsnost budovy
Pomûrnû nov˘m poÏadavkem je tûsnost budovy – do domu nesmí pronikat neÏádoucí vzduch spárami ve stûnách,
okolo oken, ze sklepa atd. Jinak by spotﬁeba energie zbyteãnû a zcela nekontrolovatelnû rostla.
Tûsnost se ovûﬁuje zkou‰kou pﬁi dokonãení stavby, tzv.
blower-door testem. MÛÏe b˘t i jednou z podmínek pﬁevzetí stavby investorem. Je to jeden ze zpÛsobÛ, jak provûﬁit opravdu kvalitní a peãlivé provedení stavby. Po
uzavﬁení v‰ech oken, dveﬁí a jin˘ch otvorÛ se do otvoru
vstupních dveﬁí instaluje ventilátor a zb˘vající prostor
dveﬁí se zakryje fólií. Ventilátor dÛm „napumpuje“ vzduchem a mûﬁí se rozdíl tlakÛ uvnitﬁ a venku. Netûsnostmi
vzduch uteãe stejnû jako dírou v pneumatice – najít netûsnosti je v‰ak velmi obtíÏné.

Vûtrání
Spotﬁeba energie na ohﬁev vûtracího vzduchu tvoﬁí
u bûÏn˘ch domÛ zhruba 30 % celkové spotﬁeby. âím je
dÛm lépe izolován, tím je tento podíl vy‰‰í.
Pro vûtrání rodinn˘ch domÛ a bytÛ dosud neexistují závazné pﬁedpisy. Obvykle se vûtrání navrhuje tak, aby se
buì splnil poÏadavek intenzity v˘mûny vzduchu 0,3 aÏ
0,5 objemu obytn˘ch místností za hodinu, respektive
aby pﬁívod ãerstvého vzduchu byl 30 aÏ 50 m3/h na osobu. V dobû, kdy v domû nikdo není, by mûla b˘t intenzita vûtrání cca 0,1 objemu/h, kvÛli odvodu vlhkosti a pﬁípadn˘ch ‰kodlivin (napﬁ. tûkavé látky uvolÀující se
z nábytku). Nízkoenergetické domy mají proto ãasto nucené (strojní) vûtrání. V domû je tak vÏdy zaji‰tûn dostateãn˘ pﬁívod ãerstvého vzduchu a na rozdíl od vûtrání
okny se není tﬁeba o nic starat. Vzduch mÛÏe b˘t záro-

veÀ filtrován, pﬁípadnû i zvlhãován, coÏ sníÏí pra‰nost
a zv˘‰í komfort v domû.
Strojní vûtrání ãasto slouÏí i pro odvedení pﬁebyteãného
tepla z jiÏních místností do chladnûj‰ích (neoslunûn˘ch)
ãástí domu. Hlavním dÛvodem pro strojní vûtrání je v‰ak
moÏnost vyuÏití tepla z odvádûného vzduchu. Nejãastûji se pouÏívá tzv. rekuperaãní v˘mûník, ve kterém zneãi‰tûn˘ vzduch odvádûn˘ zevnitﬁ pﬁedává teplo ãerstvému vzduchu pﬁivádûnému zvenãí. V zimû se pﬁivádûn˘
vzduch ohﬁívá, v létû ochlazuje. Rekuperace mÛÏe b˘t
nahrazena tepeln˘m ãerpadlem, které odebírá teplo
z odpadního vzduchu a ohﬁívá pﬁivádûn˘ vzduch, pﬁípadnû vodu pro vytápûcí systém. V˘hodou je vy‰‰í úãinnost, nev˘hodou vy‰‰í cena.
Dostatek ãerstvého vzduchu dûlá bydlení pﬁíjemn˘m
a uÏivateli je vesmûs vysoce oceÀován. Nesprávn˘ návrh
vûtracího systému v‰ak mÛÏe zpÛsobit problémy, napﬁíklad mÛÏe b˘t zdrojem hluku.

Zimní zahrada
Zimní zahrada je prvkem, kter˘m mnoh˘ dÛm dává najevo své nízkoenergetické vlastnosti. Správn˘ návrh zimní zahrady je pﬁitom velmi nesnadn˘ úkol, protoÏe na
tento prostor jsou kladeny protichÛdné poÏadavky. Máli slouÏit pro bydlení, nelze ãekat v˘razn˘ energetick˘
pﬁínos, spí‰e naopak (obyvatelé mají tendenci zahradu
vytápût i v zimû). Má-li slouÏit k získávání energie, sniÏuje se její obytná funkce (v solárním kolektoru se bydlí nepohodlnû). Architekt musí tedy vÏdy navrhovat zimní zahradu pﬁímo „na tûlo“ obyvatelÛm domu. Zimní
zahrady v‰ak nejsou pro nízkoenergetick˘ dÛm nezbytné a v praxi se od nich upou‰tí.

Solární systém pro ohﬁev vody
Spotﬁeba energie na pﬁípravu teplé vody nezávisí na
vlastnostech domu, ale na chování jeho obyvatel. Pﬁesto
jsou solární kolektory obligátním atributem nízkoenergetick˘ch domÛ.
Teplo pro ohﬁev vody mÛÏe tvoﬁit více neÏ tﬁetinu spotﬁeby nízkoenergetického domu. Solární systém, kter˘
mÛÏe bez problémÛ ohﬁát více neÏ 3/4 celoroãní spotﬁeby teplé vody, je tedy dÛleÏit˘. âasto se navrhuje
i pro pﬁitápûní, napﬁ. v kombinaci s podlahov˘m ãi stûnov˘m vytápûním. Jinou moÏností je nahﬁívání akumulaãní nádrÏe, z níÏ si vytápûcí systém odebírá teplo podle potﬁeby. V tûchto pﬁípadech je ale nutno velmi dobﬁe
spoãítat, kolik energie pro vytápûní je schopen systém
dodat v zimních mûsících. Intenzita sluneãního svitu
v zimû je u nás mnohem niÏ‰í neÏ napﬁíklad v Rakousku, takÏe se ãasto stává, Ïe sloÏité a drahé zaﬁízení pﬁinese jen málo uÏitku a topení se vût‰inu zimy ohﬁívá
elektﬁinou.

·edá energie
V˘roba a pﬁeprava stavebních hmot je spojená s urãitou spotﬁebou energie. U star‰í v˘stavby byla tato energie pomûrnû malá ve srovnání s tím, co dÛm spotﬁeboval na vytápûní bûhem doby své Ïivotnosti.
U nízkoenergetick˘ch domÛ to jiÏ zanedbatelné není
(literatura uvádí 10 aÏ 30 % spotﬁeby domu za 50 let).
Proto je stále vût‰í pozornost vûnovaná i materiálÛm
nenároãn˘m na energii. Nejvût‰í oblibû se tû‰í dﬁevo
a v˘robky z nûj. VyuÏívat se opût zaãíná nepálená hlína,
která má také pﬁízniv˘ vliv na mikroklima v budovû. Pro
izolaci se mÛÏe pouÏít izolace z ovãí vlny, bavlny, korku, technického konopí i slámy, pﬁípadnû z recyklovaného papíru ãi skla.
Domy s nízkou spotﬁebou energie ãasto preferují lidé se
vztahem k Ïivotnímu prostﬁedí, z ãehoÏ pramení rostoucí poptávka i nabídka pﬁírodních a snadno recyklovateln˘ch materiálÛ.

Bezpeãnost a nezávislost
DÛm s nízkou spotﬁebou energie je ménû zraniteln˘
v˘padkem vnûj‰í dodávky energie. Díky siln˘m izolacím
a solárním prvkÛm je do znaãné míry energeticky
nezávisl˘ a sv˘m obyvatelÛm tak zaruãuje vût‰í bezpeãnost. Nízká spotﬁeba je také pojistkou vÛãi rÛstu
cen – obyvatelé snáze zaplatí i draÏ‰í energii, pokud jí
spotﬁebují málo. Spolu se vztahem k Ïivotnímu prostﬁedí jsou to právû tyto dÛvody, které motivují lidi ke stavbû nízkoenergetick˘ch domÛ.

Legislativa
Od 1. ledna 2009 bude kaÏd˘ nov˘ dÛm povinnû vybaven
tzv. PrÛkazem energetické nároãnosti budovy (dle vyhlá‰ky 148/2007 Sb.). Stavebník nebo kupující by z nûho mûl

– podobnû jako z energetického ‰títku elektrospotﬁebiãe – snadno poznat, jak je dÛm úsporn˘. PrÛkaz hodnotí nejen spotﬁebu tepla na vytápûní, ale i na ohﬁev vody,
vûtrání, chlazení a osvûtlení.
Dal‰í pomÛckou je tzv. Energetick˘ ‰títek obálky budovy, kter˘ by mûl b˘t souãástí projektové dokumentace stavby. Zde se ale hodnotí pouze konstrukce domu
(ovlivÀují jen ãást spotﬁeby tepla na vytápûní). Pozor na
zámûnu tohoto ‰títku s v˘‰e uveden˘m prÛkazem – graficky jsou si velmi podobné.
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