
Zásady v˘stavby
pasivních domÛ

Pasivní dÛm spotfiebuje ve srovnání s bûÏnou stavbou
zhruba desetkrát ménû tepla na vytápûní – ménû neÏ
15 kWh/m2.rok. Díky tomu se pasivní dÛm obejde bez
klasické topné soustavy – po vût‰inu roku si vystaãí s te-
peln˘mi zisky od osob, spotfiebiãÛ, z dopadajícího slu-
neãního záfiení, s teplem z odpadního vzduchu apod.
Pfiitom zde nejde o Ïádné „kosmické“ technologie, ale
pouze o do dÛsledku dovedené pouÏití znám˘ch kon-
strukãních postupÛ a technologií. V nûkter˘ch zemích,
jako napfi. v Nûmecku ãi Rakousku, se pasivní domy stá-
vají standardem pro v˘stavbu.

Pasivní dÛm má nûkolik základních znakÛ:

� dobr˘ architektonick˘ návrh
� kompaktní tvar bez zbyteãn˘ch v˘ãnûlkÛ
� prosklené plochy jsou orientovány na jih
� ‰piãkové zasklení
� nadstandardní tepelné izolace a vzduchotûsnost domu
� dÛsledné fie‰ení tepeln˘ch mostÛ
� regulace vytápûní vyuÏívající tepelné zisky
� strojní vûtrání s rekuperací tepla
� klasick˘ topn˘ systém mÛÏe zcela chybût
� spotfieba tepla na vytápûní je max. 15 kWh/m2.rok

Pasivní dÛm nemusí vypadat v˘stfiednû. Foto: EkoWATT

Kromû toho je dÛleÏité, aby jednotlivé komponenty do-
mu byly vyváÏené, vzájemnû spolupracovaly a dÛm byl
vyladûn na potfieby jeho obyvatel. Základní podmínkou
úspûchu pfii v˘stavbû pasivního domu je peãlivá pfiípra-
va projektu. DÛm by mûl b˘t projektován t˘mem speci-

Energetické potfieby a jejich krytí – platí se jen za ãerven˘ sloupec. Zdroj:
EkoWATT

Volba místa
Pro pasivní dÛm jsou velmi v˘znamné solární zisky, kte-
ré dopadnou do interiéru jiÏním prosklením. âasto je
prosklená více neÏ polovina celé jiÏní stûny domu. Po-
zemek by tedy mûl na této stranû poskytovat dost sou-
kromí a souãasnû nesmí b˘t stínûn (lesem, okolní zá-
stavbou). 

Orientovat prosklení 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 lze pfied vyso-
k˘m sluncem snáze zastínit (napfi. mark˘zou) a paprsky
dopadající pod ostr˘m úhlem se z vût‰í ãásti odráÏejí ven. 
Podobnû nejsou pfiíli‰ vhodná ‰ikmá stfie‰ní okna, kter˘-
mi vlivem sklonu proniká více sluneãního záfiení a lze je
obtíÏnû zastínit. V létû pak hrozí pfiehfiívání interiéru.
Vhodná není ani severní orientace oken, neboÈ v˘-
znamnû zvy‰uje ztráty tepla.

JiÏní a západní zasklení. © EkoWATT

Tvar a dispozice domu
Pasivní dÛm by mûl mít, pokud moÏno, kompaktní tvar.
Jednoduch˘ tvar je v˘hodn˘ i z hlediska eliminace te-
peln˘ch mostÛ, kter˘mi z domu odchází teplo. U sloÏi-
tûj‰ích tvarÛ vzniká kvÛli statice domu více detailÛ, kte-
ré tvofií tepelné mosty a jejichÏ fie‰ení b˘vá 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 souãástí domu zimní za-
hrada, která pfii správném návrhu a uÏívání funguje jako
solární kolektor. Pokud se ale pouÏívá nevhodnû (napfi.
se vytápí otevfien˘m oknem z domu), mÛÏe pÛsobit jako
chladiã a zvy‰ovat spotfiebu domu.

Izolace
Nedá se fiíci, Ïe nûjak˘ konstrukãní systém je pro pasivní
dÛm ideální. DÛleÏité je, aby stûna dobfie izolovala – a to
i v místû tepeln˘ch mostÛ, kter˘m se nelze zcela vyhnout.

Pro dosaÏení souãinitele prostupu tepla U = 0,15 W/m2.K by
bylo nutno pouÏít 5 m silnou cihlovou zeì. Je tedy zfiejmé,
Ïe bez opravdov˘ch izolací v síle min. 20 cm se neobejdeme.
Materiálové moÏnosti jsou ‰iroké – lze pouÏít polystyren, mi-
nerální nebo skelnou vatu, ovãí vlnu, slámu, celulózové vloã-
ky atp. Konstrukce musí b˘t navrÏena tak, aby v ní nedochá-
zelo ke kondenzaci vlhkosti. Nebo, pokud k ní dojde, aby se
vlhkost mohla opût volnû odpafiit.

Tepelné mosty
Vzhledem k mimofiádn˘m izolaãním schopnostem pou-
Ïit˘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, obvykle nosn˘m prvkem). Tepelná
ztráta tûmito místy mÛÏe dosahovat i nûkolik desítek
procent celkové tepelné ztráty prostupem tepla.
Proto je tfieba vûnovat velkou pozornost konstrukãnímu
fie‰ení detailÛ a zejména dbát na dodrÏování technolo-
gick˘ch postupÛ pfii stavbû. DÛleÏité je napfiíklad
správné napojení tepelné izolace a okenních rámÛ, izo-
lace pásu zdi nad terénem, napojení izolace svisl˘ch
stûn a stfiechy, izolace krokví atd. Pfii vût‰ích tlou‰Èkách
izolace se bûÏnû stává, Ïe tepeln˘mi mosty uniká srov-
natelné mnoÏství tepla jako zbytkem konstrukce. Pokud
tedy tepelné mosty nevyfie‰íme, nemûlo by smysl pfiidá-
vat dal‰í a dal‰í izolaci.

Okna a prosklení
Pro zasklení se pouÏívají trojskla nebo systém, kde je pro-
stfiední sklo nahrazeno fólií. Souãinitel prostupu tepla je
zde 0,6 aÏ 0,8 W/m2.K. To je aÏ dvakrát lep‰í, neÏ u nej-
kvalitnûj‰ích oken s izolaãním dvojsklem. BûÏn˘ okenní
rám také izoluje hÛfie neÏ trojsklo, proto se pouÏívají dfie-
vûné i plastové rámy doplnûné izolací (obvykle polyureta-
novou). VÏdy je tfieba sledovat souãinitel prostupu okna
pro celé okno, ne jen pro vlastní zasklení, jak jej uvádí
nûktefií v˘robci. Vliv na kvalitu okna má i distanãní ráme-
ãek mezi skly – pouÏívají se nerezové nebo plastové, kte-
ré jsou v˘raznû lep‰í neÏ dfiíve pouÏívané hliníkové. 

souãinitel prostupu tepla U bûÏné novostavby NED PAD
[W/m2.K] (âSN 73 0540-2)

poÏad. dop. doporuãené

obvodové stûny – tûÏké 0,38 0,25 0,19 0,15
obvodové stûny – lehké 0,30 0,20 0,15 0,12
stfiecha plochá n. ‰ikmá do 45 ° 0,24 0,16 0,12 0,12
podlaha nad exteriérem 0,24 0,16 0,12 0,12
podlaha na terénu 0,45 0,30 0,20 0,15
okna 1,70 1,20 0,80 0,80

PoÏadované a doporuãené hodnoty souãinitele prostupu tepla pro bûÏn˘,
nízkoenergetick˘ a pasivní dÛm.

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 (pev-
n˘ rám je uÏ‰í). Z psychologick˘ch dÛvodÛ i pro pfiípad
v˘padku vzduchotechniky se v‰ak v kaÏdé místnosti ne-
chává nejménû jedno okno otevíravé. Také je nutno zvá-
Ïit moÏnost mytí a ãistûní oken.

Vûtrání
Pasivní dÛm se bez fiízeného vûtrání neobejde. Stûnami
a okny zde uniká uÏ jen velmi málo tepla, vût‰ina spotfie-
by tak pfiipadá na ohfiev vûtracího vzduchu. SníÏit tuto spo-
tfiebu pomáhá tzv. rekuperace tepla – tepl˘ odvádûn˘
vzduch pfiedá ve v˘mûníku teplo chladnému pfiivádûnému
vzduchu. VyuÏít tak lze aÏ 80 % tepla odpadního vzduchu.
Rekuperace mÛÏe b˘t nahrazena tepeln˘m ãerpadlem,
které odebírá teplo z odpadního vzduchu a ohfiívá pfiivá-
dûn˘ vzduch, pfiípadnû vodu pro vytápûcí systém. V˘ho-
dou je vy‰‰í úãinnost, nev˘hodou vy‰‰í cena. 
Pro vûtrání rodinn˘ch domÛ a bytÛ dosud neexistují zá-
vazné pfiedpisy. Obvykle se vûtrání navrhuje tak, aby se
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 za hodinu kvÛli odvodu vlhkosti
a pfiípadn˘ch ‰kodlivin (napfi. tûkavé látky uvolÀující se
z nábytku). Dostatek ãerstvého vzduchu dûlá bydlení
pfiíjemn˘m a uÏivateli je vesmûs vysoce oceÀován.

Strojní vûtrání – schéma. © EkoWATT

alistÛ – zadávat projekt postupnû rÛzn˘m profesím není
ideální. Po dokonãení projektu bychom si mûli nechat
v˘poãtem doloÏit tzv. mûrnou spotfiebu tepla na vytápû-
ní (nesmí pfiesáhnout 15 kWh/m2.rok) – ideální je v˘po-
ãet nezávisl˘m odborníkem podle normy âSN EN 832,
která dává nejvûrohodnûj‰í v˘sledky. Dále je dobré ne-
chat si zpracovat celkovou optimalizaci projektu domu
z hlediska investiãních a provozních nákladÛ, která nám
zajistí, Ïe v˘sledné úspory energií a nákladÛ na provoz
dosáhneme efektivním zpÛsobem a za pfiijateln˘ch in-
vestiãních nákladÛ.

Spotfieba a náklady
Nízká spotfieba tepla nemusí nutnû znamenat také nízké
provozní náklady. V domû platíme nejen za teplo, ale
také za ohfiev vody a elektfiinu pro domácnost. Spotfieba
energie pro ohfiev vody je v pasivním domû zhruba stej-
ná, jako spotfieba energie na vytápûní. Pokud se sou-
stfiedíme jen na parametr 15 kWh/m2.rok, kter˘ se t˘ká
právû jen vytápûní, mÛÏe nám uniknout moÏnost sníÏit
spotfiebu energie pro ohfiev vody, napfiíklad solárním
systémem. 
ProtoÏe rÛzná paliva mají rÛznou cenu, nestaãí porovná-
vat jen kilowatthodiny spotfieby, ale i náklady. Pfiitom
tfieba volba zdroje tepla má vliv i na náklady na domác-
nost – pfii topení elektfiinou lze vyuÏít levnûj‰í proud
i pro praãku, myãku a dal‰í domácí spotfiebiãe. 
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Urãit˘m problémem je, Ïe v zimû klesá v místnostech
vlhkost vzduchu. Venkovní vzduch má totiÏ v zimû nízk˘
obsah vlhkosti. Vût‰ina bûÏn˘ch domÛ tento problém
nemá, protoÏe jejich obyvatelé v zimû prostû nevûtrají –
i za cenu hor‰í kvality vzduchu. Jedním z moÏn˘ch fie‰e-
ní je pouÏít v˘mûník, kter˘ dokáÏe kromû rekuperace
tepla vzduch také zvlhãovat. Dal‰í moÏností je pouÏít
vnitfiní omítky ãi pfiíãky z nepálené hlíny, která dobfie vy-
rovnává vlhkostní rozdíly. Zvlhãování vzduchu pfiímo ve
vzduchotechnickém zafiízení, jaké je bûÏné ve velk˘ch
budovách, se v rodinn˘ch domech zatím neprosadilo. 

Vytápûní
V mnoha pasivních domech nejsou Ïádné radiátory.
Teplo je dodáváno vûtracím systémem. Pfiivádûn˘
vzduch se dohfiívá ve v˘mûníku napojeném na kotel
(nebo akumulaãní nádrÏ). Díky tomu odpadá ãást inves-
tiãních nákladÛ (na klasick˘ topn˘ systém). Pokud ale
chceme v pasivním domû pouÏít tfieba interiérová kam-
na, narazíme na problém s pfiebytkem tepla. Nejsou-li
právû venku velké mrazy, staãí domu jen mal˘ v˘kon.
Zejména u lehk˘ch staveb pak musíme zdroj tepla „‰kr-
tit“ aby se dÛm nepfiehfiál. Jedním z fie‰ení je akumulaã-
ní nádrÏ, do níÏ se odvádí ãást v˘konu kamen. NádrÏ
mÛÏe b˘t doplÀkovû ohfiívána i solárním systémem. 

Kontrola kvality
Navrhnout a postavit pasivní dÛm není nic jednoduché-
ho. Na ãeském trhu je bohuÏel málo renomovan˘ch do-
davatelÛ s dostateãn˘mi zku‰enostmi. Proto je dÛleÏité
kontrolovat kvalitu domu jiÏ od návrhu. Hned první pro-
blém je v tom, Ïe v âR neexistuje obecnû závazn˘ po-
stup v˘poãtu. Leckter˘ dÛm tak sice splÀuje kritérium
nízké spotfieby, ale jen na papífie, díky kreativnímu v˘-
poãetnímu postupu. 

Pokud ve stavební dokumentaci nejsou detaily fie‰ení
tepeln˘ch mostÛ, je to váÏn˘ dÛvod k pochybnostem.
Nûkteré firmy nabízejí typová fie‰ení typick˘ch detailÛ
(napfi. osazení oken). Skuteãná situace na stavbû (napfi.
osazení do terénu) je ale sloÏitûj‰í. Proto je dobré mít
detaily vyfie‰ené pfiímo pro konkrétní dÛm. 
I nejlep‰í projekt mÛÏe zkazit ‰patnû provedená v˘stavba.
Nekvalitní práce mÛÏe zpÛsobit ‰kody, které se jen tûÏko
odstraÀují, a které se navíc mohou projevit aÏ po letech.
PrÛbûÏná kontrola kvality stavebních prací je tedy zcela
nezbytná – na staveni‰ti by nemûl chybût odborn˘ a na
dodavateli nezávisl˘ stavební dozor. Autorsk˘ dozor pro-
jektanta nestaãí – ten nemÛÏe b˘t na staveni‰ti dennû.
RovnûÏ je dobré pfiedem vytipovat nároãnûj‰í etapy v˘-
stavby (napfi. provedení parotûsné zábrany), u nichÏ by
stavební dozor nemûl chybût v Ïádném pfiípadû. V˘stavba
pasivních domÛ je v âR v poãátcích, urãitû tedy nelze spo-
léhat na oblíbená fie‰ení typu „takhle se to dûlá bûÏnû“.

Tûsnost budovy
Aby pasivní dÛm fungoval tak, jak má, je nezbytné zajistit
potfiebnou vzduchotûsnost obálky domu. Pokud do domu
„táhne“ skulinami kolem oken nebo dokonce ve stûnách
(slabina dfievostaveb), je vzduchotechnika a rekuperaãní
v˘mûník témûfi k niãemu. Teplo nám totiÏ nekontrolovanû
utíká. Netûsnosti jsou souãasnû místem, kudy se do kon-
strukce dostává vlhkost z vnitfiního vzduchu. Zkondenzo-
vaná vlhkost stavbû ‰kodí, nejvíce ohroÏuje dfievo, které
mÛÏe b˘t napadeno dfievokazn˘mi houbami.
Tûsnost budovy se proto kontroluje tzv. blower-door testem,
kdy se v‰echny otvory uzavfiou a dÛm se „napumpuje“ po-
mocí ventilátoru osazeného obvykle ve vstupních dvefiích.
Podle toho, kolik vzduchu musí ventilátor dodat za urãitého

tlakového rozdílu, se zjistí tûsnost. PoÏadavek pro pasivní do-
my je tûsnost n50,N  ≤ 0,6 h-1. To znamená, Ïe za rozdílu tlakÛ
50 Pa (odpovídá zhruba stavu, kdy na dÛm fouká vítr rychlo-
stí 30 km/h) se ve‰ker˘ vzduch v budovû vymûní za 0,6 ho-
diny. Test je vhodné provádût dvakrát. Poprvé kdyÏ je dokon-
ãena hrubá stavba a provedena parotûsná vrstva. V této fázi
je je‰tû pomûrnû snadné najít a opravit netûsnosti. Druh˘ test
se provádí po dokonãení stavby, pfied pfiedáním zákazníkovi.
Zde uÏ by bylo na opravy pozdû. PoÏadavek na tûsnost bu-
dovy je dobré zakotvit ve smlouvû s dodavatelem – pokud
nebude dÛm dost tûsn˘, lze poÏadovat slevu, nebo naopak
pfii dosaÏení lep‰ích hodnot vyplatit prémii. 

Termovize
Kontrola stavby termovizní kamerou mÛÏe odhalit místa,
kde v konstrukci vznikly tepelné mosty. Nûkdy lze odhalit
i rozsáhlej‰í netûsnosti, kter˘mi uniká tepl˘ vzduch. Nev˘ho-
dou je, Ïe se mûfiení provádí jiÏ na hotové stavbû, kdy je na
opravy vût‰inou pozdû. Mûfiení musí probíhat v dobû níz-
k˘ch venkovních teplot, tj. zhruba od fiíjna do dubna. Tepel-
né mosty se projeví vy‰‰í povrchovou teplotou venkovních
stûn (nebo naopak nízkou teplotou vnitfiních stûn, pokud
mûfiíme uvnitfi místnosti). Pfiíli‰ v˘razné tepelné mosty mo-
hou b˘t opût dÛvodem k poÏadování slevy z ceny stavby. 

Pfiedpisy
Od 1. ledna 2009 budou v‰echny novostavby povinnû
vybaveny tzv. PrÛkazem energetické nároãnosti budo-
vy. Stavebník nebo kupující by z nûho mûl – podobnû
jako z energetického ‰títku elektrospotfiebiãe – snadno
poznat, jak je dÛm úsporn˘. PrÛkaz hodnotí nejen spo-
tfiebu tepla na vytápûní, ale i na ohfiev vody, vûtrání,
chlazení a osvûtlení. 
Dal‰í pomÛckou je tzv. Energetick˘ ‰títek obálky bu-
dovy, kter˘ by mûl b˘t souãástí projektové dokumenta-Blower-door test. Foto: Ekologick˘ institut Veronica

ce 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 – gra-
ficky jsou si velmi podobné.

Pasivní dÛm jako pojistka
Nízká spotfieba domu je urãitou pojistkou vÛãi rÛstu cen
energií. Obyvatelé pasivního domu snáze zaplatí i velmi
drahou energii, neboÈ jí spotfiebují málo. Pokud tedy
stavíme dÛm na cel˘ Ïivot, je pasivní, pfiípadnû nízkoe-
nergetick˘ dÛm tím nejlep‰ím dÛchodov˘m spofiením. 
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Seminární centrum v Hostûtínû je jedním z prvních pasivních domÛ u nás.
Foto: EkoWATT

Zimní zahrada kombinovaná se solárními kolektory je dÛleÏitá pro sníÏení
spotfieby. Foto: EkoWATT
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