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PROČ NAVRHOVAT V PASIVNÍM 
STANDARDU
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Definice
Nízkoenergetický dům = 

50 kWh/(m2.a) 
Pasivní dům = 

15-20 kWh/(m2.a)
Nulový dům = méně než

5 kWh/(m2.a) 
Plusový dům = vyrobí více 

energie, než sám 
spotřebuje, přebytky do 
sítě či akumulace



5Zdroj: Koberovy, Atrea
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Téměř nulová budova = téměř pasivní standard

Zdroj: JRD, EcoCITY Malešice
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Zdroj: Baunetz Wissen
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Kritéria pasivního domu

potřeba tepla na vytápění ≤ 15 kWh/(m²a) 
potřeba energie na chlazení ≤ 15 kWh/(m²a) 
potřeba primární energie ≤ 120 kWh/(m²a) 
vzduchotěsnost budovy ≤ 0,6 1/h tepelná 
zátěž budovy ≤ 10 W/m² 
četnost překročení max. teploty ≤ 10 %

Větrání s rekuperací ≥ 75% vnější 
přívod

vzduchu

vnější 
odvod

vnitřní 
přívod

vnitřní 
odvod

Tepelná ochrana:
U ≤ 0,15 W/(m²K)
Uw ≤ 0,8 W/(m²K)
bez tepelných mostů

Vzduchotěsnost: 
n50 ≤ 0,6 1/h

zasklení: 
trojitá izolační skla
Ug ≤ 0,8 W/(m²K)
g = 50 - 55 %

Zdroj: Passivhauskreis Rosenheim
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PHPP: Porovnání teorie a praxe

Zdroj: "Klimaneutrale Passivhaussiedlung Hannover-Kronsberg, Analyse im dritten Betriebsjahr“, PHI

32 pasivních domů v Hannoveru
rok výstavby 1998, 122 m2 obytná plocha, měření zima 2001/02

Meranie Príslušná poč. spotreba

Korelácia 87 %

Str. hodnota
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Principy hodnocení budov

PENB = vyhláška 78/2013 
ČSN 73 0540: Definuje nízkoenergetický i 

pasivní dům v ČR.
TNI 73 0329 pro RD a TNI 73 0330 pro BD: 

Jednotící postup pro hodnocení a klasifikaci 
budov s nízkou spotřebou tepla.

TNI = primární energie na provoz pasivního 
domu z neobnovitelných zdrojů (tedy 
energie na vytápění, přípravu teplé vody a 
elektrická energie pro technologie) nesmí 
překročit 60 kWh/(m2.a).

Passivhaus Institut (Darmstadt) metodika 
PHPP a software, jako standard doporučuje 
RIBA (2019), v ČR Centrum pasivního domu

PHI = 120 kWh/(m2.a) včetně osvětlení a ostatní 
domácí spotřebiče.
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Pasivní standard u podle TNI a PHPP 

Kritérium Označení Jednotka Požadavek TNI Požadavek PHI

Metodika výpočtu
TNI 73 0329
TNI 73 0330 PHPP

1 Měrná potřeba tepla na 
vytápění EA kWh/(m2.rok) ≤ 20, resp. 15 1) ≤ 15

2

Potřeba primární 
energie 

z neobnovitelných 
zdrojů 

PEA kWh/(m2.rok) ≤ 60 2) ≤ 120 3)

3 Neprůvzdušnost obálky 
budovy n50 h-1 ≤ 0,6 ≤ 0,6

1) Hodnota 20 kWh/(m2.rok) = rodinné domy, 15 kWh/(m2.rok) = bytové domy. 
2) Energie na vytápění, přípravu teplé vody, technické systémy budov (bez osvětlení a 
ostatních domácích spotřebičů).
3) Energie na vytápění, přípravu teplé vody, technické systémy budov, osvětlení a 
ostatní domácí spotřebiče.

Zdroj: Porsenna o. p. s.
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Vyhláška 78/2013 o ENB

Snížení hodnoty neobnovitelné primární energie stanovené pro 
referenční budovu (zvýšené  využití OZE nebo parametrů 
stavebních prvků obálky budovy nebo TZB)

Parametr

O
zn

ač
en

í

Je
dn

ot
ky

Druh budovy 
nebo zόny

Referenční hodnota

Dokončená 
budova a 
její změna

po 1.1. 2015

Nová 
budova

po 
1. 1. 2015

Budova 
s téměř 
nulovou 
spotřebo
u energie

Snížení hodnoty 
neobnovitelné 
primární energie 
stanovené 
pro referenční 
budovu

Δep,R

%

Rodinný dům 3 10 25

Bytový dům 3 10 20

% Ostatní budovy 3 8 10
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Obálka referenční budovy dle 78/2013

Současné / Nabíhající 
minimální hodnoty

Doporučené 
hodnoty

Doporučené horní 
hodnoty pro 
pasivní domy

Stěna vnější 0,3 0,25 0,18

Stěna vnější lehká 0,3 0,2 0,18

Střecha plochá 0,3 0,2 0,18

Podlaha a stěna přilehlá k zemině 0,45 0,3 0,22

Výplně otvorů 1,5 1,2 0,8

Šikmá výplň otvorů 1,4 1,1 0,9

Rám LOP 2 1,8 1,4
x 0,8 x 0,6

Nízkoenergetické Pasivní

x 1ČSN 730540-2:2011 Tepelná ochrana budov x 0,7
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Definice
Nízkoenergetický dům = 50 kWh/(m2.a) 
Pasivní dům = 15-20 kWh/(m2.a)
Nulový dům = méně než 5 kWh/(m2.a) 
Plusový dům = vyrobí více energie, než sám spotřebuje, přebytky do 

sítě či akumulace
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Energetická spotřeba: Rozložení potřeby 
energie v pasivním a v běžném domě
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Energetická spotřeba: Rozložení potřeby 
energie v pasivním a v běžném domě



Mýtus 01 x Skutečnost

Mýtus: 
Domy tepelně izolované polystyrenem tzv. 

„nedýchají“, a proto je tepelná izolace 
příčinou vzniku plísní.

Skutečnost: 
Je-li zateplovaná konstrukce správně navržená, 

problém s kondenzací vlhkosti nehrozí. 
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Mýtus 01 x Skutečnost

Poznámka:
Pro každou vrstvu stavební konstrukce se vypočítá pomocný koeficient Sd (tzv. 

ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy). To je číslo, které získáme vynásobením 
tloušťky konstrukce a faktoru difúzního odporu - µ. Faktor difúzního odporu nám 
ukazuje jak moc je daná konstrukce prostupná pro molekuly vody. Pokud 
vypočtené koeficienty Sd směrem ven klesají, molekuly vody volně odcházejí z 
vnitřního prostoru a kondenzace a vznik plísní nehrozí. Kondenzaci vlhkosti v 
konstrukcích řeší mj. norma ČSN 730540 , kterou činí závaznou vyhláška č. 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znění (dle vyhlášky č. 
20/23012 Sb.). 

Výměna oken za nová těsná a skutečnost, že se méně větrá, je důvodem vzniku plísní. 
Malou výměnou vzduchu nejsou z interiéru odváděny produkovaný oxid uhličitý 
(CO2), vlhkost či odéry a ostatní škodliviny. Pokud uživatelé „hlídají“ spotřebu, 
větrají jenom v případě nutnosti a vytápějí na nízké teploty, místa, kde povrchová 
teplota klesá pod úroveň rosného bodu, vlhnou nebo se dokonce rosí a plesniví. 
Typicky se jedná o tzv. tepelné vazby v rozích místností, tepelné mosty u napojení 
oken nebo dokonce o méně kvalitní okna s dvojsklem. Přitom běžná emise vlhkosti 
do ovzduší v bytě je několik litrů za den, a tuto vlhkost je třeba vyvětrat. 
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Mýtus 02 x Skutečnost

Mýtus: 
V úsporném domě nelze otevírat okna. Proto musíme instalovat 

vzduchotechniku (rekuperaci), abychom se neudusili. Když 
nám vypnou elektřinu, tak se udusíme. Pokud se neudusíme 
hned, vzduchotechnika zničí všechny volné ionty, které působí 
blahodárně, a my stejně zahyneme.

Skutečnost: 
Úsporný dům si můžeme navrhnout podle svých představ a 

můžeme otevírat okna, jak se nám líbí. 
Většina úsporných domů se navrhuje s otvíravými okny. Fixní 

okna si vybírá často samotný klient, protože jsou levnější a u 
oken, která nikdy otvírat nebudeme, se vyplatí ušetřit. 

20



Mýtus 02 x Skutečnost

Poznámky:
Dospělý člověk potřebuje každou hodinu přibližně 25 m3 čerstvého vzduchu, abychom v bytě udrželi 

koncentraci CO2 na přijatelné úrovni, kterou názorně ukazuje obrázek. Pokud máme okna těsná, je třeba 
pro akceptovatelnou úroveň větrat podle počtu přítomných osob třeba i několikrát během hodiny. 

Řízené větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperací) je praktickým a logickým řešením. Předehřívá a 
dohřívá čerstvý vzduch a z odváděného vzduchu vrací teplo zpět do vytápěného prostoru. Vzduchotěsnost 
domu, která se kontroluje blower - door testem, je nutnou podmínkou pro vysokou účinnost zpětného 
získávání tepla. 

Větráme-li na úroveň koncentrace CO2 1 000 ppm, dostane se i vlhkost do přípustné úrovně mezi 40-60 %. 
Větráme-li řízeně, bonusem navíc je méně prachu, který zachytávají filtry a jsme-li na venkově, nejsme 
obtěžováni mouchami a komáry.

Přijdeme o část volných iontů, které se zachytí v rozvodech vzduchotechniky. Nic nám ovšem nebrání si otevřít 
okno. Je třeba si pouze uvědomit, že pokud větráme okny, je účelné vypnout vytápění a větrání, abychom 
nevytápěli zbytečně. 

Řízené větrání s rekuperací tepla se jeví jako menší zlo, než trvalé setrvávání ve vyšších průměrných 
koncentracích CO2 1500 – 2000 ppm. Ve vydýchaném vzduchu žádné volné ionty nejsou. 

Na poklesu iontů se nejvíce podílí cigaretový kouř, prach, umělé hmoty v interiérech budov, případně 
elektrostatické pole emitované elektrickými spotřebiči, jako jsou televize, počítače, viz Schleger et al. 
(2008) .

Místo vzduchotechnických rozvodů se pro rekonstrukce i novostavby někdy používá tzv. „přefuků“, což je 
vzduchotechnické propojení (otvor) s akustickým zatlumením ve dveřích nebo v jejich nadpraží. Výhodou 
je menší množství rozvodů, je třeba však toky vzduchu dobře promyslet a naprojektovat.
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Jak NEpostupovat!

Další důsledky nekomplexní rekonstrukce:
• výskyt plísní
• vady konstrukcí
• zdravotní dopady
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Větrání – základní principy

Kritéria hodnocení kvality 
vzduchu:
Koncentrace CO2 v interiéru, 
hladina ppm 

Produkce z dýchání lidí
Závislé na aktivitě

návrhová hodnota v rámci 
výzkumu 1200 ppm
Relativní vlhkost v interiéru

Produkce vaření, sprchování, 
čištění, rostlin,  dýchání lidí

360–400 ppm - čerstvý vzduch v přírodě 

800–1000 ppm - doporučená úroveň CO2 ve vnitřních 
prostorách 

> 1000 ppm - nastávají příznaky únavy a snižování 
koncentrace 

5000 ppm - maximální bezpečná koncentrace bez 
zdravotních rizik 



24Zdroj: https://faktaoklimatu.cz/infografiky/koncentrace-co2
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Jak NEpostupovat!
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Jak NEpostupovat!

70 % času nad hranicí 1000 ppm
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Jak NEpostupovat!

70 % času nad hranicí 1000 ppm



Mýtus 03 x Skutečnost

Mýtus: Úsporný dům je drahý. Vyšší investice se nevrátí. 
Skutečnost: 
Publikace Je úsporný dům opravdu úsporný? ukazuje, že 

investiční náklady na výstavbu úsporných domů se oproti 
standardu liší v rozmezí od 3,5 – 12 %. Nejdražší vychází 
dřevostavba v provedení KVH, průměr je 5-9% resp. 3,5 -7,5%.

Přitom provozní náklady na energie jsou nižší o cca 37 – 39 % 
resp. 31 – 33 %. V cenách roku 2015 je úspora v absolutních 
částkách cca 13 – 14 tis./rok. Přitom prostá návratnost proti 
referenční variantě (požadovaná normou) je 12 - 26 let, rozdíl 
je v použitých stavebních materiálech. Průměr je spíše 12-19. 
Čili na dobu splácení hypotéky je finanční zatížení 
minimalizované a v důchodu se sklízí plody. 
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Mýtus 03 x Skutečnost

Poznámka: 
Kniha porovnává náklady za dobu vlastnictví domu v horizontu 15 a 30 let. Z 

výsledných tabulek je patrné, že v krátkodobém horizontu 15 let jsou 
pouze některé úsporné domy lepší než standard, nicméně v dlouhodobém 
horizontu 30 let jsou téměř všechny pasivní varianty výhodnější, vyjma 
Varianty 6. V horizontu 37 a více let však všechny varianty vycházejí lépe.  

Pokud tedy počítáme současné (investiční), ale i budoucí výdaje za bydlení 
(náklady na vytápění, elektřinu, včetně údržby, oprav, revize apod.) dává 
jednoznačný smysl se zabývat energeticky úspornou výstavbou. Záleží 
pouze na tom, v jakém časovém horizontu uvažujeme. Zda třeba 
uvažujeme v budoucnosti o prodeji domu či nikoliv. Jak je vidět, některé 
úsporné domy jsou ekonomicky efektivnější již za současných podmínek 
než běžně realizované domy.
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Mýtus 03 x Skutečnost
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Mýtus 03 x Skutečnost

31
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PŘÍPADOVÉ STUDIE
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Úspory energie

Rezidenční sektor – bytové domy:
– Vytápění
– Větrání
– Chlazení
– Teplá voda
– Osvětlení
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Energeticky úsporná rekonstrukce

Dodatečné tepelné izolace (zateplení)
Výměny oken a dveří (otvorové výplně)
Zajištění přívodu čerstvého vzduchu (větrání)
Úsporného řešení ohřevu vody
Případné změny zdroje tepla
Úspor elektřiny ve společných prostorách 

(osvětlení a výtahy)

35
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Ne-Pasivní panelák!
Obvyklé způsoby rekonstrukcí (a jejich dopady):
• „zateplení“ ( = izolace stěn)
• výměna oken za plastová ( = hezká)
• instalace TRV

V lepším případě:
• zateplení střechy a stropu technického podlaží
• úpravy otopné soustavy a spodních rozvodů

Problém se sice zmenšuje, ale stav se konzervuje



37

Pasivní panelák!

Výměna oken a meziokenních vložek v bytech - trojsklo
Výměna oken a meziokenních vložek na schodišti - dvojsklo

Zasklení lodžií jednoduchým sklem

Zateplení stěn 20 cm, u lodžií 8 cm
Sanace střechy se zateplením
Zateplení stropu sklepů

Centrální nucené rovnotlaké větrání s rekuperací

Výměna zdroje, např.: TČ vzduch-voda na přípravu teplé 
vody (elektřina)
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Pasivní panelák!

Rekonstrukce společných 
chodeb, vstupů

Barevné architektonické 
řešení fasád

Rekonstrukce stoupaček

Centrální rovnotlaké větrání 
s rekuperací
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Potenciál u rekonstrukcí

Starší BD 130 - 260 kWh/m2 za rok
Standard 60-90 kWh/m2 za rok
Běžně 20-30 kWh/m2 za rok (nízkoenergetický)
Lze do 15 kWh/m2 za rok (pasivní)  Potenciál: 85% stávajících 

panelových a bytových domů

Současný stav Možný stav: 85% rekonstrukcí v pasivním standardu
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Shrnutí a závěry

Pasivní standard lze u BD dosáhnout v 85 % 
případů.

Návratnost je srovnatelná jako u obvyklé 
rekonstrukce.

Úsporami lze zaplatit rekonstrukci. Lze 
uplatnit garanci.

Pasivní rekonstrukce = kvalitní rekonstrukce
- zdravé vnitřní prostředí, zvýšení nebo 

udržení hodnoty bytů, odstranění 
technických problémů.

Výměna oken => zajištění výměny vzduchu.

F
A

I

F
A

I

F
A

I
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Případová studie Příbram

Zdroj: Kamark, 2013
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Případová studie Příbram

Zdroj: Kamark, 2013



44

Případová studie Příbram

Zdroj: Kamark, 2013
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Případová studie Příbram

Vyhodnocení dle TNI 
730331   Původní 

stav 
Varianta 
1 dle PD 

Varianta 
2 lepší 
PD místo 
MW -  
šedý PPS 

Varianta 3 
lepší PD 
místo MW -  
šedý PPS, 
PDL 150 
EPS 

Varianta 4 
Pasivní st. 

         
Potřeba tepla na vytápění (kWh) 58 342 14 245 13 063 6 886 6 427 
Tepelná ztráta  (kW) 21,8 7,0 6,6 4,4 4,2 
Podlahová plocha z 
vnějších rozměrů (m2) 293,2 293,2 293,2 293,2 293,2 

Měrná potřeba tepla na 
vytápění dle TNI 730331 (kWh/m2.rok) 199 49 45 23 22 

Snížení vypočtené měrné 
roční potřeby tepla na 
vytápění 

% 0 75 77 88 89 

Průměrný součinitel 
prostupu tepla budovy Uem 
vypočtený 

W/(m2K) 1,09 0,26 0,24 0,22 0,22 

Průměrný součinitel 
prostupu tepla budovy Uem 
referenční 

W/(m2K) 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Hodnocení Uem W/(m2K) 3,03 0,72 0,67 0,61 0,61 
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Případová studie Příbram

Vyhodnocení měrné potřeby tepla na vytápění
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Případová studie Příbram

Porovnání vlastních nákladů a míry podpory

0 Kč
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Případová studie Příbram

15 let Původní stav Varianta 1 dle 
PD 

Varianta 2 
lepší PD 
místo MW -  
šedý PPS 

Varianta 3 
lepší PD místo 
MW -  šedý 
PPS, PDL 150 
EPS 

Varianta 4 
Pasivní st. 

LTO/ELEKTROKOTEL 4 036 721 Kč 1 885 239 Kč 1 812 809 Kč 1 298 385 Kč 1 273 341 Kč 
TČ VZDUCH-VODA  1 242 786 Kč 1 235 756 Kč 1 013 297 Kč 1 012 869 Kč 
TČ ZEMĚ-VODA   1 237 223 Kč 1 225 588 Kč 1 048 940 Kč 1 046 858 Kč 

 
Porovnání celkových nákladů za 15 let včetně případné podpory NZÚ
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1 000 000 Kč
1 500 000 Kč
2 000 000 Kč
2 500 000 Kč
3 000 000 Kč
3 500 000 Kč
4 000 000 Kč
4 500 000 Kč

Původní stav Varianta 1 dle
PD

Varianta 2 lepší
PD místo MW - 

šedý PPS

Varianta 3 lepší
PD místo MW - 
šedý PPS, PDL

150 EPS

Varianta 4
Pasivní st.

LTO/ELEKTROKOTEL
TČ VZDUCH-VODA
TČ ZEMĚ-VODA
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Případová studie Příbram

30 let Původní stav Varianta 1 dle 
PD 

Varianta 2 
lepší PD 
místo MW -  
šedý PPS 

Varianta 3 
lepší PD místo 
MW -  šedý 
PPS, PDL 150 
EPS 

Varianta 4 
Pasivní st. 

LTO/ELEKTROKOTEL 8 073 442 Kč 3 151 894 Kč 3 000 461 Kč 2 076 757 Kč 2 019 223 Kč 
TČ VZDUCH-VODA  1 926 988 Kč 1 906 356 Kč 1 566 580 Kč 1 558 279 Kč 
TČ ZEMĚ-VODA   1 819 861 Kč 1 790 019 Kč 1 541 867 Kč 1 530 258 Kč 

 
Celkové náklady na vlastnictví za dobu 30 let včetně reinvestic
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4 000 000 Kč
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PD
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PD místo MW -

šedý PPS

Varianta 3 lepší
PD místo MW -

šedý PPS,
PDL 150 EPS

Varianta 4
Pasivní st.

LTO/ELEKTROKOTEL
TČ VZDUCH-VODA
TČ ZEMĚ-VODA
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Případová studie Malvazinky
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Případová studie Malvazinky
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Případová studie Malvazinky
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Případová studie Malvazinky
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Případová studie Malvazinky
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Případová studie Malvazinky
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Případová studie Malvazinky

Vyhodnocení dle TNI 
730331   Původní 

stav Varianta 0  
Varianta 0 
- 
rekuperace 

Varianta 1  
Varianta 1 
- 
rekuperace 

Zateplení střechy     Icynene 
160 

Icynene 
160 

Icynene 
200 

Icynene 
200 

Vzduchotechnika 
(rekuperace)    ne ano ne ano 

Potřeba tepla na vytápění (MWh) nehodnoceno 9 098 6 389 8 257 5 663 
Tepelná ztráta  (kW) nehodnoceno 5,6 4,6 5,3 4,3 
Podlahová plocha z 
vnějších rozměrů (m2) 

nehodnoceno 
203,8 203,8 203,8 203,8 

Měrná potřeba tepla na 
vytápění dle TNI 730331 (kWh/m2.rok) 

nehodnoceno 
45,00 31,00 41,00 28,00 

Průměrný součinitel 
prostupu tepla budovy 
Uem vypočtený 

W/(m2K) 
nehodnoceno 

0,40 0,40 0,37 0,37 

Průměrný součinitel 
prostupu tepla budovy 
Uem referenční 

W/(m2K) 
nehodnoceno 

0,34 0,34 0,34 0,34 

Hodnocení Uem W/(m2K) nehodnoceno 1,18 1,18 1,09 1,09 
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Případová studie Malvazinky

Vyhodnocení dle TNI 
730331   Varianta 2  

Varianta 2 
- 
rekuperace 

Varianta 3  Varianta 3 -
rekuperace 

Zateplení střechy   Minerální 
vata 200 

Minerální 
vata 200 

PUR tvrdá 
pěna 160 

PUR tvrdá 
pěna 160 

Vzduchotechnika 
(rekuperace)   ne ano ne ano 

Potřeba tepla na vytápění (MWh) 6 273 3 855 6 589 4 112 
Tepelná ztráta  (kW) 4,5 3,5 4,6 3,6 
Podlahová plocha z 
vnějších rozměrů (m2) 203,8 203,8 203,8 203,8 

Měrná potřeba tepla na 
vytápění dle TNI 730331 (kWh/m2.rok) 31,00 19,00 32,00 20,00 

Průměrný součinitel 
prostupu tepla budovy 
Uem vypočtený 

W/(m2K) 0,30 0,30 0,31 0,31 

Průměrný součinitel 
prostupu tepla budovy 
Uem referenční 

W/(m2K) 0,34 0,34 0,34 0,34 

Hodnocení Uem W/(m2K) 0,88 0,88 0,91 0,91 
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Případová studie Malvazinky

Vyhodnocení měrné potřeby tepla na vytápění
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Případová studie Malvazinky

  Varianta 0 Varianta 0 - rekup. Varianta 1 Varianta 1 - rekup. 
Stavební část Icynene 160 Icynene 160 Icynene 200 Icynene 200 

  
Porotherm T300 
profi 

Porotherm T300 
profi 

Porotherm T300 
profi 

Porotherm T300 
profi 

  Sarnavap 4000 Sarnavap 4000 Sarnavap 4000 Sarnavap 4000 
  dvojsklo dvojsklo dvojsklo dvojsklo 
Vytápění Plynový kotel Plynový kotel Plynový kotel Plynový kotel 
  TČ vzduch-voda TČ vzduch-voda TČ vzduch-voda TČ vzduch-voda 
Vzduchotechnika ne ano  ne ano 

 

  Varianta 2 Varianta 2 - rekup. Varianta 3 Varianta 3 - rekup. 
Stavební část Sklená plsť 200 Skelná plsť 200 PUR tvrdá pěna 160 PUR tvrdá pěna 160 
  Ytong Ytong Ytong Ytong 
  Sarnavap 4000 Sarnavap 4000 Sarnavap 4000 Sarnavap 4000 
  trojsklo trojsklo trojsklo Trojsklo 
Vytápění Plynový kotel Plynový kotel Plynový kotel Plynový kotel 
  TČ vzduch-voda TČ vzduch-voda TČ vzduch-voda TČ vzduch-voda 
Vzduchotechnika ne ano ne Ano 
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Případová studie Malvazinky

15 let Původní stav Varianta 0  Varianta 0 - 
rekuperace Varianta 1  Varianta 1 – 

rekuperace 

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ 
KOTEL nehodnoceno 1 228 102 Kč 1 329 895 Kč 1 237 717 Kč 1 342 933 Kč 

TEPELNÉ ČERPADLO 
VZDUCH-VODA nehodnoceno 1 224 526 Kč 1 334 583 Kč 1 241 186 Kč 1 351 557 Kč 

 

15 let Varianta 2  Varianta 2 - 
rekuperace Varianta 3  Varianta 3 -

rekuperace 

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ 
KOTEL 1 145 893 Kč 1 250 028 Kč 1 262 271 Kč 1 367 085 Kč 

TEPELNÉ ČERPADLO 
VZDUCH-VODA 1 160 303 Kč 1 273 511 Kč 1 275 662 Kč 1 388 116 Kč 
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Případová studie Malvazinky

30 let Původní stav Varianta 0  Varianta 0 - 
rekuperace Varianta 1  Varianta 1 - 

rekuperace 

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ 
KOTEL nehodnoceno 1 691 365 Kč 1 754 952 Kč 1 682 127 Kč 1 752 558 Kč 

TEPELNÉ ČERPADLO 
VZDUCH-VODA nehodnoceno 1 704 212 Kč 1 784 326 Kč 1 709 064 Kč 1 789 807 Kč 

 

30 let Varianta 2  Varianta 2 - 
rekuperace Varianta 3  Varianta 3 -

rekuperace 

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ 
KOTEL 1 547 538 Kč 1 615 808 Kč 1 670 213 Kč 1 739 841 Kč 

TEPELNÉ ČERPADLO 
VZDUCH-VODA 1 596 358 Kč 1 682 775 Kč 1 716 994 Kč 1 801 902 Kč 
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Případová studie Malvazinky

Porovnání celkových nákladů za 15 let 

0 Kč

200 000 Kč

400 000 Kč

600 000 Kč

800 000 Kč

1 000 000 Kč

1 200 000 Kč

1 400 000 Kč

1 600 000 Kč

Varianta 0 Varianta 0 -
rekuperace

Varianta 1 Varianta 1 -
rekuperace

Varianta 2 Varianta 2 -
rekuperace

Varianta 3 Varianta 3 -
rekuperacePLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA



63

Q?© 2020
Jiří Beranovský, MSc., Ph.D., MBA
energetický a ekonomický analytik

EkoWATT CZ s. r. o. / EkoWATT z. s.
Areál Štrasburk, Švábky 52/2, 180 00 Praha 8
M: +420 608 959 797
E: jiri.beranovsky@ekowatt.cz, ekowatt @ekowatt.cz
W: www.ekowatt.cz, www.energetika.cz , www.prukazybudov.cz

mailto:jiri.beranovsky@ekowatt.cz
mailto:jiri.beranovsky@ekowatt.cz
http://www.ekowatt.cz/
http://www.energetika.cz/
http://www.prukazybudov.cz/


ZÁVĚR

64



Proč stavět v pasivním standardu?

Strategický: 
Koncept pasivního standardu snižuje spotřebu tepla a chladu na  

minimum. Je tak předpokladem k energetické soběstačnosti.
Nedává smysl se držet české legislativy, která je morálně 

zastaralá již ve fázi implementace legislativy EU. Příprava 
projektu může trvat i několik let, výstavba také, může se stát, 
že v roce dokončení záměru bude již tento zastaralý. Zastaralá 
budova v případě potřeby hůře prodejná či pronajímatelná. 

U montovaných dřevostaveb je to velmi krátká doba výstavby. 
Technologie dřevostaveb nebo vápenno-pískových cihel navíc 

umožňují menší zastavěnou plochu, je-li investor omezen 
velikostí stavebního pozemku. 
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Proč stavět v pasivním standardu?

Hygienický: 
Instalace moderních těsných oken u bytových domů a těsných 

lehkých obvodových plášťů v podstatě implikuje nutnou 
instalaci nuceného nebo automaticky řízeného větrání. To 
řeší i legislativa.

Ekonomický:
Ceny energií v čase obecně rostou, provozní náklady budov s 

nižší spotřebou energií jsou méně citlivé na vlivy trhu 
energií.

Navýšení investičních nákladů oproti standardnímu řešení lze 
chápat jako formu investice do budoucnosti, jejímž účelem je 
snížení provozních nákladů. 

66



67

Dotazy prosím?

Jiří Beranovský, MSc., Ph.D., MBA
energetický a ekonomický analytik
EkoWATT CZ s. r. o. & Centrum pasivního domu, z. s. & ČVUT FEL KEMH
jiri.beranovsky@ekowatt.cz
www.ekowatt.cz

Ing. arch. Aleš Chlád, architekt
Adam Rujbr Architects s.r.o.
ales.chlad@ararchitects.cz
www.ararchitects.cz

mailto:jiri.beranovsky@ekowatt.cz
http://www.ekowatt.cz/
mailto:ales.chlad@ararchitects.cz
http://www.ararchitects.cz/


Šetrná řešení v praxi:
Navrhování pasivních budov

- Fakultní nemocnice Olomouc, Hematoonkologie

- Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích

Aleš Chlád|CZGBC - Šetrná řešení v praxi | 19.8.2020 I Úvod



Adam Rujbr Architects s.r.o.

- komplexní spektrum projekčních a inženýrských služeb od studie po kolaudaci

- 7 stálých a 60 externích spolupracovníků

- kanceláře v Praze a v Brně

- obory činnosti – bydlení, kultura, zdravotnictví, sociální služby, průmysl, administrativa,

Aleš Chlád|CZGBC - Šetrná řešení v praxi | 19.8.2020 I ARArchitects



Fakultní nemocnice Olomouc
Hematoonkologie

- dotace OPŽP PO 5.2

- 1 podzemní, 4 nadzemní podlaží

- vyšetřovny, odběry, stacionáře
chemoterapie a transfuze

- topení 15 kWh/m2 rok

- chlazení 7 kWh/m2 rok

- celková dodaná energie 64 kWh/m2rok

- investice 130 mil kč

- blower door test dosaženo 0,5 1/h

Aleš Chlád|CZGBC - Šetrná řešení v praxi | 19.8.2020 I FNOL Hematoonkologie



Blower door test

- dotační požadavek pro pasiv
při n50 < 0,6 1/h - dosaženo 0,5 1/h

- očekávané snadno řešitelné poruchy -
okna, spáry, kabelové prostupy, zátky
bednění

- problémové poruchy s obtížnějším
trvanlivým řešením - objektové dilatace,
kolize s PBŘ - CHÚC tybu B - přetlakové
větrání schodiště nebo výtahové šachty

Fakultní nemocnice Olomouc
Hematoonkologie

K zamyšlení - dosažení technologického
maxima - pasivní opatření - orientace a
tvar budovy, množství prosklených
ploch, stínění

Aleš Chlád|CZGBC - Šetrná řešení v praxi | 19.8.2020 I FNOL Hematoonkologie



DEPOZITÁŘ VCM PARDUBICE

Aleš Chlád|CZGBC - Šetrná řešení v praxi | 19.8.2020 I Depozitář pro Východočeské muzeum



DEPOZITÁŘ VCM PARDUBICE

- 2 nadzemní podlaží (2x 950 m2)

- investice 75 mil kč

- střecha 0,12 W/m2K
- stěna 0,16 W/m2K

- parametr teploty 15°C (+-2°C)
- relativní vlhkost 50% (+- 5%)

- celková dodaná energie 31 kWh/m2rok

- bez rekuperace

- větší problém je léto než zima

- větší problém je vlhkost než teplota

Aleš Chlád|CZGBC - Šetrná řešení v praxi | 19.8.2020 I Depozitář pro Východočeské muzeum



DEPOZITÁŘ VCM PARDUBICE

pasivní opatření

- celkový objem vzduchu a kapacita

- konstrukční systém skelet, pravidelný
jednoduchý tvar bez průvlaků

- minimální rozměry a mezery nad regály
pro proudění vzduchu a vedení instalace

- důraz kvalita vnitřního prostředí a
akumulace

- bez oken, pouze nutná místa nebo na
sever

- klima a efekt zámku

Aleš Chlád|CZGBC - Šetrná řešení v praxi | 19.8.2020 I Depozitář pro Východočeské muzeum
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Kačírková okrajová lišta
K04

Praný kačírek
frakce 16/32

Ukončovací Z profil HI
K03 rš 225

Zakládací profil s okapnicí
K02 rš 180

Poplastovaný napojovací
profil HI
K05 rš 100

SVISLÁ TEPELNÁ IZOLACE TL. 100 mm
 λ = 0,037 W/mK

ŽB věnec atiky

K01 oplechování atiky

Fasádní cortenový plech tl. 30 mm (tl. plechu 1,2 mm)

Vzduchová mezera tl. 40 mm

Difůzní folie pro provětrávané fasády

Cihla pálená děrovaná tl. 240 mm (372/240/238)

Cementový postřik na pálenou cihlu 2 mm

Cihla nepálená plná tl. 250 mm (250/120/240)

Vnitřní hliněná omítka 20 mm

Pozinkové nosné prvky fasády, konzolka

Pozinkové nosné prvky fasády, L profil

Pozinkové nosné prvky fasády, U profil

Tepelná izolace z minerálních vláken tl. 300 mm
 λ = 0,036 W/mK

omítka

W 01

A01

ST1

SKLON 3°

A01 - SKLADBA ATIKA

Funkce vrstvy Základní materiálová charakteristika Tl. vrstvy

1. Fasáda Fasádní cortenový plech, po obvodu přehnut a překládán přes sebe, spára mezi 30 mm
 plechy 20 mm, hloubka systému 30 mm, tloušťka plechu 1,2 mm

2. Vzduchová mezera provětrávaná vzduchová mezera 30 mm  

3. Difůzní folie Difůzní folie pro provětrávané fasády

4. Rošt s tepelnou izolací Dvousměrný ocelový rošt z pozinkovaného plechu pro kotvení fasády. Na toto  300 mm
 kotvení bude zpracována dílenská dokumentace, kotvy vodorovně i příčně cca po
 600 mm. Všechny kotvy do konstrukce musí být opatřeny termoizolační podložkou.
 V hloubce roštu je osazena minerální izolace (tloušťka izolace je 300 mm), min.
 λ = 0,036 W/mK, (objemová hmotnost ≤ 150 kg/m3, podélné vlákno, třída reakce
 na oheň  minimálně A1,d0 podle ČSN EN 13 501-1 a indexem šíření plamene
 je = 0,00 mm/min dle ČSN 73 0863). Musí být zabráněno sedání izolace!

5. Výplňové zdivo Cihla pálená děrovaná 240 mm
 Zdivo je provázáno s další vrstvou zdiva ocelovými pásky

6. tepelná izolace minerální izolace, min. λ = 0,036 W/mK (objemová hmotnost ≤ 150 kg/m3, podélné  100 mm
 vlákno, třída reakce na oheň  minimálně A1,d0 podle ČSN EN 13 501-1 a indexem
 šíření plamene is = 0,00 mm/min dle ČSN 73 0863.

7. základní vrstva tmel, sklotextilní síťovina,penetrace, armovací síťovina s gramáží 160 g/m2 a pevností 3 mm
 v tahu > 2200 N/50mm dle ČSN EN 13496, velikost ok musí být max. 4x4 mm,
 nanášetna rovný, očištěný, suchý povrch. Tepelně izolační desky musí být vedle sebe
 natěsno, v případě mezer, vyplnit tyto mezery tepelně izolačníhmotou, nikdy ne maltou.
 Síťovinu je nutné na krajích a v místech změn materiálů překrývat alespoň 100 mm.
 Armovací síťovina musí být zcela zalita.

8. omítka Silikonová fasádní omítka samočistící, bílá, zrno max. 1 mm (s  přísadou proti plísním  2 mm
 a řasám, ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy omítky musí být vzhledem k zajištění
 paropropustnostisd < 0,2 m (EN ISO 7783-2) podklad musí být rovný, čistý, suchý
 bez výkvětů a separačních činidel, přesná specifikace viz technická zpráva)

ST1 - SKLADBA VEGETAČNÍ RETENČNÍ STŘECHY
pozn. na hydroizolační dvojité souvrství a veškerá napojení a prostupy je třeba zpracovat dílenskou dokumentaci!

Funkce vrstvy Základní materiálová charakteristika Tl. vrstvy

1. Vegetační Substrát pro extenzivní zeleň 100 mm

2. Filtrační Netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním -

3. Drenážní, Hydroakumulační Profilovaná fólie z vysokohustotního polyethylenu (HDPE) s nopy výšky  20 mm
 20 mm s perforací určená pro vytvoření drenážní a hydroakumulační
 vrstvy vegetačních střech.

4. Ochranná Netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním,  -
 určená obvykle pro vytvoření separačních a ochranných vrstev.

5. Hydroizolační zdvojená Fólie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou určená  1,5 mm
 pro přitížené a vegetační skladby.
 Jednovrstvá netkaná textílie z polyethylenových vláken.  -
 Fólie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou určená  1,5 mm
 pro přitížené a vegetační skladby.

6. Separační Netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním, -
 určená obvykle pro vytvoření separačních a ochranných vrstev.

7. Tepelněizolační Tepelněizolační desky z pěnového polystyrenu EPS 150 s napětím v  280 mm
 talku při 10% deformaci > 150kPa

8. Parotěsnicí, Vzduchotěsnící Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu vyztužený hliníkovou folií
 kašírovanou skleněnými vlákny, pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1 4,0 mm

9. Adhezní Asfaltový podkladní nátěr -

10. Spádová spádová vrstva z lehčeného betonu 160 mm

11. Nosná  Železobetonové předepjaté stropní panely, musi byt položeny v jedne rovině! 250 mm

12.  vytmelení spar a bílý nátěr panelů

DEPOZITÁŘ VCM PARDUBICE

pasivní opatření

- pálená a nepálená cihla

- špric jako parobrzda

- stabilita vnitřního prostředí vlhkost a
teplota

- problém vlhké prostory

- výpočet a vliv konstrukce na něj

- zpoždění reakcí vlivem hmotné
konstrukce
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profil HI
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SVISLÁ TEPELNÁ IZOLACE TL. 100 mm
 λ = 0,037 W/mK

ŽB věnec atiky

K01 oplechování atiky

Fasádní cortenový plech tl. 30 mm (tl. plechu 1,2 mm)

Vzduchová mezera tl. 40 mm

Difůzní folie pro provětrávané fasády

Cihla pálená děrovaná tl. 240 mm (372/240/238)

Cementový postřik na pálenou cihlu 2 mm

Cihla nepálená plná tl. 250 mm (250/120/240)

Vnitřní hliněná omítka 20 mm

Pozinkové nosné prvky fasády, konzolka

Pozinkové nosné prvky fasády, L profil

Pozinkové nosné prvky fasády, U profil

Tepelná izolace z minerálních vláken tl. 300 mm
 λ = 0,036 W/mK

omítka

W 01

A01

ST1

SKLON 3°

A01 - SKLADBA ATIKA

Funkce vrstvy Základní materiálová charakteristika Tl. vrstvy

1. Fasáda Fasádní cortenový plech, po obvodu přehnut a překládán přes sebe, spára mezi 30 mm
 plechy 20 mm, hloubka systému 30 mm, tloušťka plechu 1,2 mm

2. Vzduchová mezera provětrávaná vzduchová mezera 30 mm  

3. Difůzní folie Difůzní folie pro provětrávané fasády

4. Rošt s tepelnou izolací Dvousměrný ocelový rošt z pozinkovaného plechu pro kotvení fasády. Na toto  300 mm
 kotvení bude zpracována dílenská dokumentace, kotvy vodorovně i příčně cca po
 600 mm. Všechny kotvy do konstrukce musí být opatřeny termoizolační podložkou.
 V hloubce roštu je osazena minerální izolace (tloušťka izolace je 300 mm), min.
 λ = 0,036 W/mK, (objemová hmotnost ≤ 150 kg/m3, podélné vlákno, třída reakce
 na oheň  minimálně A1,d0 podle ČSN EN 13 501-1 a indexem šíření plamene
 je = 0,00 mm/min dle ČSN 73 0863). Musí být zabráněno sedání izolace!

5. Výplňové zdivo Cihla pálená děrovaná 240 mm
 Zdivo je provázáno s další vrstvou zdiva ocelovými pásky

6. tepelná izolace minerální izolace, min. λ = 0,036 W/mK (objemová hmotnost ≤ 150 kg/m3, podélné  100 mm
 vlákno, třída reakce na oheň  minimálně A1,d0 podle ČSN EN 13 501-1 a indexem
 šíření plamene is = 0,00 mm/min dle ČSN 73 0863.

7. základní vrstva tmel, sklotextilní síťovina,penetrace, armovací síťovina s gramáží 160 g/m2 a pevností 3 mm
 v tahu > 2200 N/50mm dle ČSN EN 13496, velikost ok musí být max. 4x4 mm,
 nanášetna rovný, očištěný, suchý povrch. Tepelně izolační desky musí být vedle sebe
 natěsno, v případě mezer, vyplnit tyto mezery tepelně izolačníhmotou, nikdy ne maltou.
 Síťovinu je nutné na krajích a v místech změn materiálů překrývat alespoň 100 mm.
 Armovací síťovina musí být zcela zalita.

8. omítka Silikonová fasádní omítka samočistící, bílá, zrno max. 1 mm (s  přísadou proti plísním  2 mm
 a řasám, ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy omítky musí být vzhledem k zajištění
 paropropustnostisd < 0,2 m (EN ISO 7783-2) podklad musí být rovný, čistý, suchý
 bez výkvětů a separačních činidel, přesná specifikace viz technická zpráva)

ST1 - SKLADBA VEGETAČNÍ RETENČNÍ STŘECHY
pozn. na hydroizolační dvojité souvrství a veškerá napojení a prostupy je třeba zpracovat dílenskou dokumentaci!

Funkce vrstvy Základní materiálová charakteristika Tl. vrstvy

1. Vegetační Substrát pro extenzivní zeleň 100 mm

2. Filtrační Netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním -

3. Drenážní, Hydroakumulační Profilovaná fólie z vysokohustotního polyethylenu (HDPE) s nopy výšky  20 mm
 20 mm s perforací určená pro vytvoření drenážní a hydroakumulační
 vrstvy vegetačních střech.

4. Ochranná Netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním,  -
 určená obvykle pro vytvoření separačních a ochranných vrstev.

5. Hydroizolační zdvojená Fólie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou určená  1,5 mm
 pro přitížené a vegetační skladby.
 Jednovrstvá netkaná textílie z polyethylenových vláken.  -
 Fólie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou určená  1,5 mm
 pro přitížené a vegetační skladby.

6. Separační Netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním, -
 určená obvykle pro vytvoření separačních a ochranných vrstev.

7. Tepelněizolační Tepelněizolační desky z pěnového polystyrenu EPS 150 s napětím v  280 mm
 talku při 10% deformaci > 150kPa

8. Parotěsnicí, Vzduchotěsnící Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu vyztužený hliníkovou folií
 kašírovanou skleněnými vlákny, pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1 4,0 mm

9. Adhezní Asfaltový podkladní nátěr -

10. Spádová spádová vrstva z lehčeného betonu 160 mm

11. Nosná  Železobetonové předepjaté stropní panely, musi byt položeny v jedne rovině! 250 mm

12.  vytmelení spar a bílý nátěr panelů
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DEPOZITÁŘ VCM PARDUBICE

- dlouhý životní cyklus

- zamyšlení se nad parametry - možné
uvolnění, není jednotná metodika

- ISBN 978-80-87896-40-2, Technické
muzeum v Brně, 2017, certifikovaná
metodika - typ Jmet

Metodika uchovávání předmětů kulturní
povahy, hlavní výstup konsorcionálního
projektu Technického muzea v Brně,
Národního památkového ústavu a
Moravské galerie v Brně
DF13P01OVV016

K zamyšlení - nutnost zamýšlet se nad
úsporností v celém životním cyklu -
dostupnost a dovoz, náročnost výroby,
demontáž a recyklace
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Děkuji za pozornost

Aleš Chlád
ales.chlad@ararchitects.cz
+420 731 616 151
www.ararchitects.cz
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