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CEMFLOW® 
Pro podlahy, které ani voda nepřekvapí

CEMFLOW® – litý cementový potěr
■  třídy pevnosti až 30 MPa v tlaku a až 6 MPa 

v tahu za ohybu

■  vhodný i do prostoru s možným nárůstem vlhkosti

■  vhodný i v kombinaci s podlahovým vytápěním

■  úspora nákladů na vyrovnávání povrchu

■  bez ocelových výztuží

■  zrychlení procesu výstavby – rychlá realizace

■  pro lehké průmyslové provozy i jako fi nální 
nášlapná vrstva

■ bez přípojky elektrické energie a vody na stavbě.

http://cemflow.cz/
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EnErgEticky 
úsporná 
výstavba 

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. 

Pasivní dům 

■ 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)

Nulový dům 

■ 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...). 

Aktivní dům (plusový)

■ 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)

Foto CPD Foto CPD Foto velux

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

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

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
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

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

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

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.

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

Výběr z obsahu

Stáhněte si zdarma ročenku PASIVNÍ domy 2016 a 2017 

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


6

Základní 
princip

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
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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 v íc 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 
j iného?
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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orientace domu 
a DisPoziční řešení

Stejně jako u kvalitních aut nebo jiných tech
nologií se u pasivních domů staví na základě 
dokonale propracovaného návrhu. Právě ve 
fázi prvotního návrhu se nepochybně rozho
duje o budoucí kvalitě budovy. Na vytvoření 
dokonale fungujícího a energeticky co nej
úspornějšího řešení by měl celý projekční 
tým pracovat společně (a to včetně profesí). 
Už ve fázi studie a prvotního rozpracování 
musí být jasná například návaznost architek
tury na konstrukční systém a statiku, vnitř
ních dispozic na rozvody větrání a podobně. 
V dalších fázích projektu se už „jen“ zpřes
ňují původní rozhodnutí a na zásadní změny 
v prvotním konceptu pak většinou nezbývá 
čas, chuť nebo i finance. 

umístění buDovy na PozemKu 
a sPrávná orientace
Vhodná orientace budovy na pozemku 
je velmi důležitá. Ideální pozemek by měl 
umožňovat nestíněné umístění domu a oto
čení hlavní fasády s největší prosklenou 
plochou od jihovýchodu přes jih po jiho
západ. Někdy však volbu pozemku nebo 
umístění budovy nemůžeme ovlivnit, napří
klad v případě řadové zástavby. Všechny 
okolní podmínky včetně budoucích před
pokladů je potřeba v projektové fázi přesně 
definovat a zahrnout je do návrhu i výpočtů. 

ideálně navržený a umístěný pasivní 
dům by měl mít: 

■ kompaktní, málo členitý tvar 
■ největší plochu oken na jih, případně  

na jihovýchod nebo jihozápad, nejmenší 
na severní straně 

■ efektivní využití vytápěného prostoru 
uvnitř domu 

■ solární zisky nesnižované zastíněním 
okolní zástavbou, terénem či nevhodně 
umístěnou pergolou 

■ vhodné letní stínění proti přehřívání 
interiéru místností umístěné s ohledem 
na světové strany
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stavění 
se 

sluncem 
a stínění

Pokud je to možné, je dobré co nejví
ce využít jižní, respektive jihovýchodní 
až jihozápadní orientaci. Solární zisky 
umožňují krýt 30–50 % celoročních 
tepelných ztrát domu. Pokud tedy 
máme špatnou orientaci nebo velké 
stínění okolními stavbami či stromy, 
musíme nedostatek solárních zisků 
kompenzovat precizněji řešenou te
pelnou izolací. 
Častou chybou je představa, že pro 
pasivní dům je vhodná prosklená celá 
jižní fasáda. I když to může vypadat 
přinejmenším efektně, často díky tomu 
dochází k výraznému letnímu přehřívá

ní. Nejenom že okna jsou dražší než 
stěny, ale musíme je doplnit drahým 
vnějším stíněním. Optimální je proto 
prosklení do 40 % jižní fasády s let
ním stíněním, které je řešeno například 
přesahem.
Tímto pravidlem se řídí i vnitřní dis
pozice. Na jih se umísťují pobytové 
místnosti s větším prosklením a potře
bou přirozeného osvětlení. Naopak na 
severu najdeme místnosti s minimální 
potřebou oken – tedy například vstup, 
komunikační prostory, schodiště, 
technickou místnost, toaletu či kou
pelnu. 
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vzDuchotěsnost 
stavby

Pro zdravé vnitřní klima je podstatná vý
měna vzduchu a odvedení vlhkosti řízeným 
větráním, ne netěsnostmi v plášti budovy 
nebo mikroventilace oken.

dýchat musí lidé, ne budovy!
Stejně jako škvírami ve spacáku, tak i ma
lými otvory v konstrukcích nám může uni
kat teplo. Všechno v pasivním domě musí 
být správně utěsněno. Kolem celého pro
storu, který chceme vytápět, musíme vy
tvořit spojitou vzduchotěsnou obálku. Tím 
zabráníme nejen únikům tepla, ale také 

zajistíme správné fungování větracího za
řízení. Stejný dopad jako špatně utěsně
né konstrukční detaily má mikroventilace 
oken, kterou výrobci prezentují jako tech
nologickou inovaci. Funguje ale stejně 
jako pootevřené okno. 
Neprůvzdušnost zajišťuje spojitá vzdu
chotěsná vrstva, která musí být precizně 
vyhotovena. Veškeré napojení konstrukcí 
a stavební otvory jsou utěsněné speciální
mi páskami. Kromě tepelných ztrát tato vrs
tva chrání konstrukci před vlivem vlhkosti, 
která se šíří přes netěsnosti.

jak na kvalitní a těsný dům bez 
kompromisů?

Základem vysoké neprůvzdušnosti 
u pasivního domu je pečlivě propracovaný 
návrh s vyřešenými detaily a použitými 
materiály.  
je vhodné dodržet několik zásad: 
■ volba vhodné konstrukce budovy 

s minimem problematických detailů 
■ návrh spojité vzduchotěsné obálky 

bez přerušení a její správné umístění 
v konstrukci

■ identifikace problematických 
míst, vyřešení způsobu utěsnění 
a napojení vzduchotěsné vrstvy na 
ostatní konstrukce spolu s detailní 
dokumentací a návrhem použitých 
materiálů 

■ minimalizace prvků prostupujících 
vzduchotěsnou vrstvou – například 
pomocí vedení rozvodů v instalačním 
prostoru 

■ volba vhodného vzduchotěsnicího 
materiálu, kvalitních spojovacích 
a těsnicích materiálů (lepicí 
pásky, tmely …) kompatibilních 
se vzduchotěsnicím materiálem 
a s garantovanou funkčností (přilnavost, 
pružnost) 

■ dokonalé utěsnění spojů navazujících 
a prostupujících prvků (okna, potrubí)
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Pro pasivní domy jsou nejvhodnější kon
strukce, které dokážou zabezpečit velmi 
kvalitní izolační schopnost při co nejmenší 
tloušťce stěn. Volba konstrukčního materiá
lu bývá jednak ovlivněna náklady na stavbu, 
ale především přímo užitnými vlastnostmi 
či jinými výhodami daného typu konstruk
ce. Na konečný vzhled stavby nemá volba 
konstrukčního materiálu téměř žádný vliv. 
Dřevostavby jsou po omítnutí k nerozezná
ní od zděných domů a některé zděné stav
by obložené modřínem se zase tváří jako 
dřevostavby.

Dům v Kožichu
Pasivní dům má extrémně nízkou potřebu 
tepla. Aby v domě zůstala příjemná teplota 
i přesto, že se do něj dodává tak málo ener
gie, je třeba teplo úzkostlivě chránit. Kvalit
ní a nepřerušovaná tepelněizolační obálka, 
která výrazně snižuje tepelné ztráty a při
náší domu řadu dalších výhod, je jednou 
z nejdůležitějších součástí pasivního domu.

výhody kvalitní tepelněizolační 
obálky domu:

■ snížení tepelných ztrát a výrazné 
navýšení tepelného komfortu 

■ snížení rizika výskytu plísní zvýšením 
vnitřní povrchové teploty 

■ menší namáhání nosné konstrukce 
atmosférickými vlivy 

■ odstranění typických tepelných mostů 
a vazeb 

■ snížení přehřívání budovy v letním 
období 

vhodná konstrukce 
a izolace
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okna 
a Dveře 
pro 
pasivní 
domy

Okna a dveře, kterým se technicky 
říká výplně stavebních otvorů, mají 
v budovách řadu funkcí. V pasivním 
domě mají navíc ještě jeden důležitý 
úkol. Zabezpečují dostatek tepelných 
zisků ze slunečního záření a působí 
jako solární radiátor. Právě důsledná 
optimalizace dokáže zabezpečit, aby 
okna byla v celoroční bilanci zisková 
a ne ztrátová, jak tomu bývá v běžné 
výstavbě.
Výhledy a světlo v interiéru se stávají 
prostředkem architekta pro vytvoření 
atmosféry, výrazu, pocitu z prosto
ru. Zabezpečit dostatek světla je na
prosto klíčové pro vytvoření zdravého 
a příjemného pracovního prostředí 
kanceláře, stejně jako moderního, pro
sluněného obývacího či dětského po
koje. Mnohdy se však podceňuje fakt, 
že okna jsou zatím tou nejslabší částí 
obvodového pláště, kudy uniká z vy
tápěného prostoru nejvíce tepla. Při 
použití nekvalitních rámů a zasklení se 
stávají domy „zářiči energie“ a obyva

telé se po první zimě nestačí divit při 
pohledu na účet za topení.
Okna pro pasivní domy díky kvalitním 
rámům a trojitému zasklení snižují ztrá
ty a zároveň propouštějí dostatek po
třebné sluneční energie.

co je důležité při volbě oken a dveří 
pro pasivní domy:

■ izolovaný rám okna a nízká pohledová 
výška

■ vysoká těsnost oken ve funkční spáře 
■ kvalitní zasklení s výplní inertním 

plynem 
■ dostatečná hodnota propustnosti 

slunečního záření (hodnota g) 
■ správné osazení okna do konstrukce 

a utěsnění při montáži 
■ možnost stínění proti nadměrnému 

přehřívání v létě
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větrání jako 
neDílná součást 
kvalitního domu

Kvalitní čerstvý vzduch je pro život nepostra
datelný ať už na pracovišti, nebo doma. Za
bezpečit větrání v pravidelných intervalech 
ale není jednoduché. Správně by se mělo 
větrat každé dvě hodiny po dobu tří až pěti 
minut (i v noci!), ideálně dokořán otevřenými 
okny. Kdo ale doopravdy takto větrá?

Nikdo si nechce zbytečně přivádět chlad 
do teplých místností, a tak se hlavně v zimě 
a v noci větrá mnohem méně, než je po
třebné. Výsledkem je zvyšování koncentra
ce škodlivin, relativní vlhkosti nebo dokon
ce i růst plísní a poškození konstrukcí. 

v Pasivním Domě Dýcháte neustále 
čerstvý vzDuch
Pro zabezpečení vynikající kvality vzduchu 
při dodržení tepelné pohody je nedílnou 
součástí pasivního domu větrací jednotka 
se zpětným ziskem neboli rekuperací tep
la. Ta větrá přesně v potřebném množství, 
bez průvanu a hluku. Koncepce větrání 
v pasivním domě je jednoduchá – čerstvý 
předehřátý vzduch je přiváděn do pobyto
vých místností, prochází přes chodby, které 
současně provětrává, a je odtahován z míst 
s produkcí pachů nebo vlhkosti, jako jsou 
kuchyně, WC nebo koupelna. Vzduch pak 
prochází rekuperačním výměníkem, čímž se 
zpátky do čerstvého vzduchu vrací cenné 
teplo.

jaK celé ř ízené větrání funguje
Jde o jednoduchý princip. Nasávaný (stu
dený) a odpadní (teplý) vzduch proudí proti 
sobě v sousedících kanálcích, kde si přes 
velmi tenké stěny oba proudy předají vel
kou část tepla. Pohání je pouze dva úspor
né ventilátory. To je vše. Vzduch se nemí
chá, takže kvalita nasávaného vzduchu není 
ovlivněna. Díky filtraci vzduchu se snižuje 
prašnost v domě, což oceníte při uklízení. 
Pro alergiky to zase může být možnost, jak 
se zbavit sezónních dýchacích obtíží. Ve 
městech je velikou výhodou snížení hluč
nosti, protože není nutno větrat otevřenými 
okny. Samozřejmě to vyžaduje určitou údrž
bu, která je však velmi jednoduchá. Stačí 
vyměnit filtry alespoň jednou ročně.



14

peníZe – 
vyplatí 
se 
postavit 
pasivní 
Dům?

Nejčastější otázkou nakonec bývá: 
„A o kolik je ten pasivní dům dražší?“ Ze 
zkušeností víme, že schopný architekt 
či projektant umí navrhnout pasivní dům 
s náklady vyššími o 0 až 10 % oproti běž
nému domu. Pokud firmy tvrdí, že pasivní 
dům vyjde o třetinu nebo polovinu dráž, 
neumí pasivní domy dělat. Ověření pro
jektanti, kteří jsou certifikovaní a vzdělá
vají se, jsou schopni navrhnout jednodu
ché, efektivní a levné řešení. 
Průzkumy ukazují, že cena domu zdaleka 
nesouvisí jen s energetickou náročností 
domu. Tedy rozdíl mezi pasivním, nízko
energetickým a obyčejným domem ne
musí být ani koruna. Pokud něco ovlivňu
je cenu, je to například volba materiálů, 
výběr technického zařízení a další. Pře
devším je to ale volba lidí a firem, kteří 
dům navrhují a následně staví. Špatný 
návrh dům vždycky prodraží, a to nejen 
u pasivního domu.

„a vyPlatí se PoříDit s i Pasivní 
Dům, i KDyž je Dražší?“ 
Dům se nestaví na pět ani deset let a kaž
dý, kdo si umí spočítat dva a dva a myslí 

alespoň trochu do budoucna, přijde na 
to, že tu jiná možnost není. Vše směřuje 
k energetickým úsporám a připočtemeli 
k tomu fakt, že pasivní dům poskytuje 
vysoce komfortní a zdravé bydlení, lze 
říci, že se určitě vyplatí. Díky povinnosti 
dokladovat takzvaný Průkaz energetické 
náročnosti budovy při stavbě, prodeji 
i pronájmu, se domy na trhu nemovitostí 
budou prodávat i podle toho, jakou mají 
spotřebu energie a co uživateli poskytují. 
Je zřejmé, že pasivní dům si udrží svou 
cenu mnohem déle než běžný dům. A na
konec také nabízí jistotu a nezávislost do 
doby, kdy není jasné, jak se budou vyvíjet 
ceny energií, i když je pravděpodobné, že 
stále porostou.
Navíc je třeba nezapomínat, že nejde jen 
o počáteční investice, ale i o roční náklady 
na vytápění a kvalitu bydlení. A to jsme zase 
na začátku – u kvality vnitřního prostředí, 
komfortu bydlení, nezávislosti, u ohledu
plného přístupu k životnímu prostředí. 
A to jsou věci, které se jednoduše zapla
tit nedají. V pasivním domě je máte jisté.



HELUZ FAMILY 2in1
— nejlepší tepelněizolační vlastnosti na trhu.
Kompletní cihelný systém HELUZ řeší celou 
hrubou stavbu. A nebudete muset zateplovat.
Už nikdy.

NORMÁLNÍ JE
NEZATEPLOVAT

www.normalnijenezateplovat.cz

http://www.normalnijenezateplovat.cz/
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adve rtorial

Dlouhá, nebo krátká fixace?  
VýVoj úrokoVých sazeb Vám hodně napoVí

Chytře zvolené období f ixaCe vám u hypotéky může přinést 
nemalé úspory. vaše rozhodnutí by přitom mělo vyCházet 
z předpokladu, kam se pohnou sazby během následujíCíCh let. 
Člověk nemusí být věšteC, aby při pohledu na dosavadní vývoj 
usoudil, že pro zásadní pokles sazby už není prostor. naopak 
se dá oČekávat jej í růst.

porovnání 
nabídky

5leté a 15leté
fixaCe napoví, 
kdo má větší 

šanCi ušetřit.

kamarádi  
pan chytrý 

a pan 
opatrný řeší 

bydlení



www.csas.czin
fo

■ Refixace hypotečního úvěru, nová úroková sazba 
v roce 2022: 3,79 %
Výše úvěru po 5leté fixaci: 1 755 395 Kč
Splatnost: 25 let
Následná fixace: 5 let
Úroková sazba: 3,79 % (nárůst o 1,5 % za 5 let – 
průměrná změna sazeb za 5 let viz.  výše)
Orientační výše splátky: 9 116 Kč
Zaplaceno na úrocích po dalších 5 letech: 316 327 Kč

■ Refixace hypotečního úvěru, nová úroková sazba 
v roce 2027: 3,79 %  (pro ilustraci počítejme se stejnou 
sazbou jako v předchozí fixaci, může však být ještě vyšší 
a ztráta klienta propastnější)
Výše úvěru po 5leté fixaci: 1 524 762 Kč
Splatnost: 20 let
Následná fixace: 5 let
Úroková sazba: 3,79 %
Orientační výše splátky:  9 116 Kč
Zaplaceno na úrocích po 5 letech: 279 417 Kč
Výše úvěru po 15 letech splácení: 1 240 162 Kč
Celkově zaplaceno na úrocích za 15 let – 814 339 Kč

pan chytrý a jeho hypoteční úvěr

pan Opatrný si půjčí od banky  
2 000 000 Kč na koupi domu, 
a  protože nemá rád dlouhodobé 

závazky, zvolí si variantu 5leté fixace. Je 
spokojený, protože má krásnou úrokovou 
sazbu a nízké splátky. A za 5 let se uvidí.
Pan Chytrý si na svůj dům půjčí také  
2 000 000 Kč, ale na doporučení 
bankéřky zvolí variantu 15leté fixace, 
mimochodem s nejnižší sazbou, která na 
trhu u  tak dlouhodobého fixu existuje.  
Tím si zajistí stávající nízké splátky 
a předvídatelné výdaje na dlouhých 15 let.
Po pěti letech si oba přátelé vyměňují 

zkušenosti, ale panu 
Opatrnému není moc do řeči. 
Právě řeší refixaci své hypo-
téky a  vzhledem k  vývoji trhu 
se mu splátka výrazně zvyšuje. 
Úrokové sazby už nejsou, co 
bývaly, a  i  kdyby chtěl přejít k  jiné 
bance, jsou s  tím jen další sta-
rosti a  často i  výdaje. Pan Chytrý 
je naopak velmi spokojený. Díky 
své dlouhodobě fixované výhodné 
úrokové sazbě má stále nízkou sp-
látku a  ještě dlouhé roky mít bude.  
Výpočty mluví jasně: 

výše úvěru: 2 000 000 kč
splatnost: 30 let
fixace: 5 let
úroková sazba: 2,29 %
orientační výše splátky: 7 720 kč
zaplaceno na úrocích po 5 letech: 218 595 kč

výše úvěru: 2 000 000 kč
splatnost: 30 let
fixace: 15 let
úroková sazba: 2,69 %
orientační výše splátky: 8 143 kč

pan opatrný a jeho hypoteční úvěr

rozdíl v zaplacených úrocích: 147 053 kč (22 %)

zůstatek jistiny po 15 letech splácení je 
u varianty 15 fix o téměř 40 tisíc nižší.

Zaplaceno na úrocích po 15 letech: 667 286 Kč
Výše úvěru po 15leté fixaci: 1 201 546 Kč
Celkově zaplaceno na úrocích 667 286 Kč
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Fotoe ditorial
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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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Fotoe ditorial

D íky optimalizaci architektonických vlastností 
a technologických řešení vychází dům vstříc jak 
životním potřebám svých obyvatel, tak energetickým 

potřebám budovy. Navíc vytváří po celý rok přebytek 
energie dostatečný i k napájení elektromobilu.
Architektura domu se vyznačuje výrazně nakloněným 
objemem s kovovým pláštěm a promyšlenou dutinou 
centrálního nádvoří. Střešní plocha představuje 
fotovoltaické pole integrované do budovy, které je spolu 
s energií z hlubinných geotermálních vrtů nezbytné pro 
dosažení emisní neutrality klasifikované jako ZEB-OM 
(Zero Emission Buildings – produkce obnovitelných 
zdrojů energie kompenzuje emise skleníkových plynů 
z provozu domu i z výroby použitých stavebních 
materiálů). Zaměření na emise uhlíku spojované se 
stavebním materiálem představuje nový směr v zásadním 
úsilí směrem k udržitelnému stavebnímu průmyslu.
Konstrukce domu jde daleko nad rámec požadavků 
současných stavebních předpisů pokud jde o spotřebu 
energie, vzduchotěsnost, denní světlo, akustiku, teplo 
i kvalitu vnitřního vzduchu. Vytápění a chlazení je řešeno 
pasivně skrze umístění skleněných ploch, orientaci, 
geometrii a objem domu a výběrem materiálů s dobrými 
tepelnými i estetickými vlastnostmi. Pro domácí komfort 
zahrnuje dům i venkovní bazén, sprchu a saunu, které 
ohřívá energetický přebytek ze slunečního záření, a různé 
prostory pro užitek i relax, jako venkovní atrium s krbem 

a posezením obklopené stěnami z vyskládaného palivového 
dříví a cihel, ovocný sad nebo zeleninovou zahradu. 
Samozřejmostí je recyklace odpadní vody a využití vody 
dešťové ke splachování toalet a zalévání zahrady.
Za vysoké environmentální ambice byl projekt domu 
nominován v roce 2015 na cenu Evropské unie za 
současnou architekturu.

PřiPravila Dana Jakoubková   Foto bruce Damonte, Paal-anDré Schwital, eve 
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Fotoe ditorial

typ domu: aktivní

projekt: individuální

zastavěná plocha: 200 m2

konstrukční sy ém / izolace:  
dřevostavba;  izolace minerální vlnou  
tl. 350 mm; vnitřní zdi z použitých cihel

zdroj energie: geotermální vrt (80 % tepla) 
+ fotovoltaika 150 m2 (20 % tepla); bateriové 
úložiště 48 V/600 Ah

vytápěcí systém: elektrické podlahové + 
nástěnné radiátory; recyklace odpadní vody

větrání: řízené s rekuperací tepla (87 %)

autor studie a projektu: Snøhetta, Norsko



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pasivnidomy 2017-TISK.pdf   1   7. 12. 2017   16:34:05



KATALOG RODINNÝCH DOMŮ S DOTACÍ
ZA BEZKONKURENČNÍ CENU

49,- Kč

přes 60 projektů 
pasivních typových domů 

vhodných pro program 
Nová zelená úsporám!

KATALOG JE MOŽNÉ OBJEDNAT NA WWW.VYBERSIDUM.CZ, NEBO NA ZÁKAZNICKÉ LINCE 236 160 333. 
PO ABSOLVOVÁNÍ BEZPLATNÉ KONZULTACE VÁS ODMĚNÍME KATALOGEM ZDARMA!

!

nová zelená úsporám

PŘES 60 RODINNÝCH DOMŮ SPLŇUJÍCÍCH 
POŽADAVKY DOTAČNÍHO PROGRAMU 
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 

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

VÝHODNOU NABÍDKU TYPOVÉ 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

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

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

Možno koupit ve výhodném balíčku s katalogem Rodinné domy 2018 za skvělou cenu 129 Kč.
Zaregistrujte se na webu a získejte i POŠTOVNÉ ZDARMA.

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

NÁŠ TIP

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE TYPOVÉHO 
PASIVNÍHO DOMU ZA 34 700 Kč

GSERVIS
P R O J E K T Y  A  D O M Y

http://www.vybersidum.cz/
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FOTO ALEXANDR HUDEČEK / DOMY ATREA

Rodinný 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.

FOTOE DITORIAL

ZÁŘÍCÍ DŮM
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FOTOE DITORIAL

Typ domu: pasivní

Projekt: individuální 

Zastavěná plocha: 114 m2

Užitná plocha: 138 m2

Dispozice: 5+kk

Konstrukční systém / izolace: skeletová 
dřevostavba (stavební koncept DOMY ATREA); 
difuzně otevřená skladba obvodových konstrukcí; 
celulóza, dřevovláknité desky

Zdroj energie: tepelné čerpadlo vzduch-voda ATREA 
DUPLEX ALFA (integrace s větrací jednotkou); 
fotovoltaická elektrárna 5 kWp; akumulační 
zásobník ATREA IZT 500 – záložní elektro patrony, 
krbová kamna

Vytápěcí systém: teplovzdušné vytápění + otopné 
žebříky v koupelnách, krbová kamna 

Větrání: řízené s rekuperací tepla, větrací a vytápěcí 
jednotka ATREA DUPLEX ALFA integrovaná 
s tepelným čerpadlem 

Autor studie a projektu: Ing. Tomáš Krupa (návrh), 
Ing. David Chudoba (projekt), Symbiosa – ateliér 
architektů

Realizace: Hynek Motl (v licenci DOMY ATREA)
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adve rtorial

Pokud se v příští sezóně chystáte začít s výstavbou, pečlivě 
zvažte, co vás to bude stát. Myslete na to, aby se úspora 
v  materiálu nepromítla později do vyšších nákladů nebo 
kratší životnosti materiálu. V  současné době se prosazuje 
pro svou efektivitu a úspornost systémové řešení – kvalitní 
dodavatelé stavebních materiálů nabízejí ucelené řešení 
všech stavebních dílů včetně detailů a prvků pro povrchové 
úpravy. Poskytují také vysoce profesionální odborné služby, 
díky nimž můžete v  kterékoli fázi od projektu po realizaci 
ušetřit nejen náklady, ale také se vyvarovat omylů, které by 
vás mohly přijít draho v budoucnu. 

Stavební systém Ytong je u nás desítky let známý jako rychlé 
a snadné řešení výstavby. Oblíbený je také pro svou snadnou 
tvarovatelnost, díky níž je minimum stavebního odpadu 
i u tvarově atypických projektů. Systémové stavění však 
znamená mnohem širší možnosti, jak stavět efektivně a bez 
rizika. Představuje kompletní řešení stavby – kromě tvárnic 
a překladů jsou to díly pro výstavbu stropu, střechy, schodů. 
Tyto masivní prvky přispívají k  vynikajícím tepelněizolačním 
vlastnostem, navíc zvyšují celkový komfort bydlení. Ve stropě 
je možné vést například instalace a střecha zabraňuje 
letnímu přehřívání. Schodištní díly výrobce dodává připravené 
na míru podle projektové dokumentace. Tepelněizolační 

řada je určena pro jednovrstvé zdění bez zateplování,  
a to i u nízkoenergetických a pasivních domů.

Kvalitu stavby tvoří vyřešené detaily
Systém Ytong je neustále doplňován o další prvky, které 
minimalizují rizika tepelných mostů a vznik kritických míst. 
Začít můžete doslova od základů – poslední novinkou Ytongu 
je zakládací řada tvárnic Ytong Start, která účinně zmenšuje 
množství vody, které vnikne do zdiva stojícího na základové 
desce po dlouhotrvajícím dešti nebo při tání sněhu. Menší 
množství vody se rychleji odpaří a stavba bude dřív suchá. 
Dalším z  inovativních prvků je pilířová tvárnice. Jak už 
sám název napovídá, umožní jednoduché vytvoření pilířů. 
Dalším využitím může být zvýšení únosnosti a  stability 
stěn, přenos horizontálních tlaků nebo vytvoření svislého 
instalačního kanálu. 
Výrobce také reagoval na poptávku současných investorů, 
u nichž se již stalo standardem instalování venkovních 
žaluzií. Systém tedy doplnil o žaluziový kastlík, který je plně 
kompatibilní s  celým systémem a je vhodný pro většinu 
venkovních žaluzií na našem trhu. 
Do systému, který se do nedávna prezentoval heslem „od 
sklepa po střechu“ přibyl také komín. Nyní se tedy dá říci, že 
s Ytongem můžete stavět od samotných základů až po komín. 

MODERNÍ STAVEBNÍ SYSTÉM  
ULEVÍ VÁM I VAŠEMU ROZPOČTU 

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



Ytong nabízí řešení i pro povrchové úpravy
Pro perfektní výsledek výstavby do systému přibyly i novinky, 
které slouží k povrchovým úpravám a byly vyvinuty speciálně 
pro práci s Ytongem. Vnější lehčená omítka zajistí ochranu 
stěny i při dlouhodobém střídání teplot a vlhkostních 
poměrů a napomáhá celkové kvalitě provedení stavby, u níž 
je minimalizováno riziko prasklin a vytvořeny podmínky pro 
dlouhou životnost. 
Pro vnitřní úpravy Ytong vyvinul lehčenou vnitřní omítku 
a hlazenou vnitřní stěrku. 
Omítka je prodyšná a urychluje tak vysychání stavby, zvyšuje 
tepelněizolační vlastnosti stěny i celkovou tepelnou pohodu. 
Vnitřní stěrka, vyztužená vlákny, umožní vytvářet mimořádně 
hladké povrchy a pro docílení extra hladkého efektu 
je možná fi nální úprava broušením. Díky alkalickému složení 
znemožňuje rozvoj plísní a řas. Další výhodou je, že snadno 
opravitelná po poškození či úpravách interiéru. 

Dodavatel jako partner při výstavbě
Výrobce systému Ytong nabízí také široké možnosti 
poradenských služeb. Techničtí poradci v  regionech jsou 
odborníci s  praxí ve stavebnictví. Dovedou posoudit váš 
projekt ve kterékoli fázi – od prvotního nápadu, kdy hledáte 
projektanta, až po doporučení certifi kované stavební fi rmy, 
výpočet materiálu a vyřešení detailů stavby. Získáte také 
podporu ve všech krocích výstavby a kompletní garanci na 
veškerá systémová řešení. Vyhnete se pozdějším problémům 
a dodatečným úpravám. Uspoříte tak nejen zbytečné náklady 
za materiál a čas, ale také provozní náklady díky správně 
navržené tepelně-technické skladbě. Rozhodnout se pro 
jednoho dodavatele je nejen úsporou vašeho času a zárukou 
kvalitního výsledku a spokojenosti při užívání stavby. 

www.ytong.cz

Vnější omítka tepelněizolační 
s výztužnou tkaninou

Vnitřní omítka tepelněizolační
a vnitřní stěrka hlazená

Systém Ytong je ověřený u řady tvarově 
atypických architektonických projektů.
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Foto XELLA

Dům ve svahu 

Fotoe ditorial
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Dvoupodlažní 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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Foto VELUX

Dům Futura aktivní dům postavený v dánském 
Solbjergu je typovou budovou nové 
doby – flexibilní architektura s možností 

bezpočtu individuálních detailů. Stavba 
s názvem Futura od společnosti  
KFS Boligbyg A/S se pyšní energetickými 
parametry A2020. Je tak schopna vyrobit 
více energie, než kolik spotřebuje. Díky 
solárním panelům intenzivně pracuje 
s aktivními zisky a díky velkému počtu 
světlíků VELUX i s pasivními solárními zisky. 
Jejich prostřednictvím se do středu domu 
s velmi hlubokou dispozicí dostává maximum 
denního světla, které cíleně nesvětluje 
vnitřní dispozici, což pomáhá mimo jiné 
minimalizovat náklady za umělé osvětlení. 
Autoři projektu kladli velký důraz na sepětí 
stavby s přírodou. Přízemní dům se sedlovou 
střechou je ve všech místnostech otevřený 
do krovu, což vytváří příjemnou domácí 
atmosféru. Mezi použitými materiály proto 
dominují neomítnuté cihly a dřevo. Dům 
přirozeně zapadá do okolní krajiny a poskytuje 
překrásné výhledy na nedaleké jezero. 
Typickou věcí na domech z KFS je, že typické 
nejsou, to znamená, že každý dům je navržený 
tak, aby byl zcela jedinečný. 

FOTOE DITORIAL
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FOTOE DITORIAL

typ domu: aktivní

Projekt: typový

Zastavěná plocha: 234,5 m2

užitná plocha: 184,3 m2

Dispozice (1+1, 1+4 apod.): 7+1 + garáž

Konstrukční systém / izolace: zděný

Zdroj energie: solární panely

Vytápěcí systém: podlahové topení

Větrání: řízené s rekuperací tepla

autor projektu / arch. návrhu: KFS Boligbyg A/S



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

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

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

Pasivní dům

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

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

+420 317 704 293
mailto:office@penatus.cz
http://www.penatus.cz/
http://www.penatus-optimal.cz/
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SoběStačný dům

tento dům je prototypem řešení, které se v čase může dál 
rozvíjet a využívat dalších, teprve dozrávajícíh technologických 
možností. Záměrem investora bylo využít pozemku se starým 

rodovým sídlem pro stavbu současného individuálního bydlení, které 
bude sloužit manželům na důchod s bezbariérovým  
1. NP a s pokoji pro vnoučata či hosty v 2. NP.
Během výstavby této dřevostavby se investor rozhodl zaměnit 
z estetických i ekonomických důvodů ohřev teplé vody teplovodními 
kolektory za fotovoltaicky aktivní systém. Přídavné, nakloněné 
fototermické panely ze střechy 2. NP zmizely a ze vzdáleného 
pohledu je vidět jen základní tvar střechy s modrými pruhy 
fotovoltaiky. Instalace vychází levněji, protože je integrovaná do 
střešní fólie, která by se beztak jako krytina realizovala, a technicky 
se celý systém výrazně zjednodušil, protože do nádrží vede pouze 
dvojice kabelů přímo do těles v akumulační nádrži. Celý systém 
může rovněž nabíjet záložní zdroj na nouzový provoz a jednou i dům 
propojit v jeden organismus, včetně zajištění napájení elektromobilu. 

Fotoe ditorial



41

Foto archiv aBateliértyp domu: téměř nulový

Projekt: individuální 

Zastavěná plocha: 155 m2 (obytná část)

Užitná plocha: 128 m2

dispozice: 5+kk

Konstrukční systém / izolace: dřevostavba; 
foukaná celulóza Climatizer+

Zdroj energie: krbová kamna na dřevo 
Verner 13/10.2. s elektroohřevem z vlastního 
fotovoltaického foliového zdroje VAESOLAR 
(r. v. 3 kWp)

Vytápěcí systém: nezávislý teplovodní 
systém s oděleným větráním od topení 
(individuální nastavení teplot), teplovodní 
panely a systém s ekvitermní regulací 
v každé místnosti

Větrání: rovnotlaká větrací jednotka  
AtREA DUPLEX 380 ECV s rekuperací, 
kaskádový režim, dvě čidla CO2 v obytném 
prostoru a v noci nadřazeně v ložnici

autor studie a projektu:  
Akad. arch.  Aleš Brotánek,  ABateliér

Realizace: svépomocí
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adve rtorial

Zehnder, přední evropský výrobce, 
designová a technologická jednička 
v oblasti designových radiátorů 
a komfortního větrání s rekuperací 
tepla nabíZí inovativní výrobky 
a systémy s nejvyšší kvalitou: vysoce 
účinné a tiché větrací jednotky 
nové generace Zehnder comfoair 
Q, přinášející do rodinných domů 
nejvyšší úroveň komfortu bydlení. 
malé decentrální větrací jednotky, 
rovněž s rekuperací tepla, vhodné pro 
menší byty a rekonstrukce. pohledné 
a praktické radiátory pro koupelny 
a obytné prostory. 

dýchejte čerstvý čistý vZduch
Šestnáct inovací a několik patentů se skrý-
vá za novou, vysoce účinnou rekuperační 
jednotkou Zehnder ComfoAir Q. Předsta-
vuje to nejlepší řešení pro komfort a zdra-
ví v rodinných domech, s čerstvým čistým 
vzduchem, optimální teploty přiváděného 
vzduchu a velice tichým provozem. Díky 
patentovaným výměníkům tepla s větší plo-
chou dosahují až 95% účinnosti rekupera-
ce (zpětného zisku) tepla a tím šetří 20–50 % 
nákladů na vytápění. Mají velice nízkou spotře-
bu elektrické energie přibližně 850 Kč za rok. 
Navíc obsluha jednotky je snadnější než 
kdy jindy a to pomocí intuitivního displeje, 
jednoduchého ovladače nebo mobilního 
zařízení. Vlajková loď rekuperačních jedno-
tek Zehnder zaujme rovněž nejmoderněj-
ším designem. Jednotky Zehnder Comfo-
Air Q s objemem vzduchu 350, 450 nebo  
600 m3/hod již nyní splňují budoucí ener-
getické standardy (A+). Pro optimální fukč-
nost komfortního větrání jsou dokonale 
sladěny s vysoce hygienickým rozvodem 
vzduchu s designovými mřížkami a ventily. 

malý prostorový ZáZrak pro 
rekonstrukce a malé byty
V menších bytech s plochou do 65 m2 nebo 
rekonstruovaných domech zabezpečí nepře-
tržitou výměnu vzduchu s rekuperací tepla 
decentrální větrací jednotky Zehnder, které 
se vyrábí ve dvou velikostech. Dokáží účinně 
provětrat jednotlivé místnosti, nabídnout pl-
nohodnotný spánek v trvale vyvětrané ložnici, 
stejně jako vyřešit problémy se zvýšenou vlh-
kostí a plísněmi. Snadno se instalují přímo na 
obvodovou zeď, bez potrubních rozvodů, je 
zapotřebí pouze jeden otvor ve zdi a elektrický 

Decentrální rekuperační jednotka Zehnder 

ComfoAir 70 s výkonem 65 m3/h je vhodná 

pro byty až do plochy 65 m2. Je velice tichá 

(23 db (A) při 25 m3/h), nabízí rekuperaci 

až 89 % tepla a 71 % vlhkosti. Instalace 

vyžaduje průměr otvoru ve zdi 280 mm 

a tloušťku zdi 28–60 cm. Umožnuje propojení 

druhé místnosti, například ji lze instalovat 

v kuchyni, kde nasává znečištěný vzduch, 

s vývodem čerstvého vzduchu v obývacím 

pokoji. Mikroventilací bez průvanu se 

provětrají obě místnosti. 

stylové VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ

O něco menší 

decentrální větrací 

jednotka Zehnder 

ComfoSpot 50  

má rozměr krytu  

38 × 38 cm, vzduchový výkon max 55 m3/h.  

Je vhodná pro byt do 45 m2, má tichý chod  

25 db (A) při 30 m3/h,  rekuperaci až 82 % tepla 

a 78 % vlhkosti. Instaluje se do otvoru ve zdi 

o průměru 340 mm a tloušťce 35–60 cm.  



www.zehnder.cz     in
fo

přívod 230 V. Jsou tiché a účinné, vybavené 
jedinečným entalpickým výměníkem, příjem-
ně zvlhčujícím vzduch v zimě a zabraňujícím 
vzniku kondenzátu a znečištění fasády. Mají 
spotřebu energie maximálně za 300 Kč ročně.  
Lze na ně využít dotací „Nová zelená úspo-
rám“. Prostě malý prostorový zázrak!

Systémy Zehnder pro komfortní větrání 
s rekuperací tepla jsou vždy tou nejlepší 
volbou. Přinášejí čerstvý a čistý vzduch 
do obytných prostor a po celý rok tak 
zajišťují příjemné vnitřní klima.

■  Více komfortu a zdraví pro celou rodinu
■  Úspora nákladů na vytápění až 50 %
■  Vhodné pro novostavby i rekonstrukce
■  Různé možnosti ovládání včetně 

praktické mobilní aplikace
■  Bezplatný návrh a cenová nabídka

Designové radiátory Komfortní větrání Stropní systémy pro vytápění a chlazení Zařízení pro čištění vzduchu

Vždy to nejlepší klima pro

Rozhraní KNXZehnder app

Plus-
záruka 
5 let

info@zehnder.cz, M 731 414 443
www.zehnder.cz

2017_Inzerce_Zehnder_ComfoAir_Q_195x115_CZ.indd   1 28.11.2017   12:45:27

snadné řešení díky profesionální 
podpoře
Odborné poradenství, bezplatné návrhy 
systému větrání a nabídky designových ra-
diátorů, technická podpora během realizace, 
záruční a pozáruční servis: to vše je poskyto-
váno firmou Zehnder Group ČR s. r. o. 

úžasné asymetrické radiátory
Asymetrické koupelnové radiátory Zehnder 
Yucca Asym vyrobené ze subtilních kulatých 
trubek představují bestseller mezi designo-
vými koupelnovými radiátory. Nejenže vám 
koupelnu příjemně vyhřejí, ale umožňují ob-
zvláště snadné nasunutí ručníků podle insta-
lace z levé nebo z pravé strany. Jsou oblíbe-
né zejména v chromovaném provedení. Dále 
jsou nabízeny v téměř padesáti brilantních 
barevných odstínech, pro teplovodní, kom-
binované nebo čistě elektrické vytápění, na 
stěnu nebo pro rozdělení prostoru.

Zdravější teplo 
Radiátory Zehnder Charleston nabízejí zdra-
vější teplo, oázu tepelné pohody a nadčaso-
vý design pro klasický i moderní styl. Přiná-
šejí výjimečnou variabilitu a ideální řešení pro 
nízkoteplotní otopné soustavy. Mají dlouhou 
životnost a mnoho dalších předností pro vy-
tápění. Kombinují nejmodernější technologii 
s vysokým podílem sálavého tepla a dlouho-
leté zkušenosti spolu s precizní výrobou. 

http://www.zehnder.cz/
mailto:info@zehnder.cz
http://www.zehnder.cz/
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Dveře na míru od SAPELI: 

Dovolte si být nároční
21. století se nese ve znaku jedinečnosti a individuality. 
Věřte, že i dveře mohou odrážet vaši osobnost. 
Nenechte se omezovat vzorníky barev, standardními 
rozměry a tvary ani aktuální nabídkou v prodejnách. 
Dopřejte si atypické dveře pro váš domov.  

Nestandardní rozměry

Vůbec nejčastějším požadavkem zákazníků jsou dveře 
vyšší, než je standard. Někomu může pár centimetrů 
do výšky připadat jako malichernost, pro někoho 
je to však volba mezi dokonalým a ucházejícím. „Naše 
zakázková výroba vyrobí dveře o výšce od 100 do 
272 cm. Stejně tak není překážkou nestandardní 

šířka dveří, realizovatelné je vše od 31 do 120 cm pro 
jednokřídlé nebo do 240 cm pro dvoukřídlé dveře,“ 
uvádí Petr Klíma, produktový specialista SAPELI. 
Samozřejmostí jsou dveře s šířkou na míru, které ocení 
např. vozíčkáři nebo provozy v nemocnicích. Pro tyto 
případy je vhodné doplnit speciální mechanismy, které 
usnadní otevírání – dostupná madla, samozavírače, 
panikové zamykání nebo elektronická čidla.

Nepravidelné tvary

Tvar dveří je také čistě na vás, SAPELI vyrobí dveře téměř 
jakéhokoliv tvaru. Nejčastějším požadavkem je zkosení 
jedné strany dveří, např. do podkrovních pokojů.

Dekor dveří na míru

Pro mnoho z nás je zdaleka nejpodstatnější dekor 
dveří. V rámci nabídky SAPELI můžete vybírat 
ze 100 dekorů dýhy a nepřeberné škály CPL 
a HPL laminátových dveří. A pokud mezi dekory 
SAPELI nenajdete svého favorita, i zde je možnost 
pro individualizaci. „Pokud se přání zákazníka 
vymyká naší standardní nabídce, může vybírat 
ze vzorníků našich ověřených dodavatelů,“ říká 
Petr Klíma a doplňuje: „Vyrobit lze také dveře 
s dekorem z každé strany jiným. Jen je třeba ctít 
pravidlo symetrie a použít na obou stranách stejný 
typ materiálu, tzn. dýha a dýha, CPL a CPL atd. Jediná 
možnost, kdy lze kombinovat i materiály, je v případě 
kovových bezpečnostních dveří, zde to technické 
požadavky dovolují.“ 

Systém otevírání

Na funkčnost dveří má také velký vliv zvolený způsob 
otevírání. Vybírat můžete z mnoha typů – klasické 
otočné, posuvné, kyvné, harmonikové nebo skládací. 
Každý z nich má svoje specifi ka vyplývající z jejich 
konstrukce. Jelikož atypicky velké dveře mají také 
atypicky vysokou hmotnost, většina omezení se váže 
právě k tomuto problému – jednoduše by neunesly 
vlastní váhu. I to je jedním z důvodů, proč do dveří 
nad 240 cm výšky SAPELI automaticky montuje 
tzv. napínák, který vám pomůže dveře „srovnat do latě”, 
pokud by se prohýbaly. 

Speciální vlastnosti a vybavení

Do jednotlivých místností můžeme zvolit 
dveře se speciálními vlastnostmi. Na oddělení 
hlučných prostor, jako jsou chodba či obývák, 
od místností, kde preferujeme klidné prostředí (ložnice, 
dětský pokoj) jsou doporučovány zvukově izolační 
dveře. Tvoří je konstrukce doplněná o zvukově izolační 
prvky a zárubeň osazená těsněním, díky čemuž utlumí 
až 43 dB. Pro oddělení prostorů s rozdílem klimatu – např. 
koupelny, WC, komory, garáže nebo sklepy (obecně 
vytápěné a nevytápěné místnosti) jsou dopo ručované 
dveře s klima úpravou. Ty obsahují speciální AL vrstvu 
zabraňující pronikání vlhkosti do dveří. V koupelnách se 
prosazuje trend vodě odolných dveří, u dveří do garáže či 
dílen kouřotěsná funkce, která zabrání pronikání zplodin 
a nepříjemných pachů.
Atypické může být také další vybavení dveří. 
Pro čtyřnohé členy domácnosti je možné nainstalovat 

průlez, problém není ani zabudování pohybových čidel 
pro snazší průchod. Dveře lze vybavit různým typem 
kování a madel, přesně na míru vašim potřebám. 
Novinkou letošního roku je kování SAPSMART 
s ovládáním pouhým dotykem bez nutnosti stisku kliky. 

Jak si dveře navrhneme?

Nejspíše vás zajímá, jak si takové atypické dveře 
objednat. „Není nic jednoduššího než zajít do prodejny 
SAPELI, kde vám poradí a prokonzultují s vámi vaše 
přání,” říká Petr Klíma a dodává: „Dveře na míru, kde 
pouze měníme rozměr, vyrobíme ve standardním 
termínu. V případě obzvlášť atypických dveří se termín 
posune o 1–2 týdny.” Pokud se chcete na schůzku 
s odborníky připravit a ujasnit si svou představu, využít 
můžete jednoduchý konfi gurátor zde: 
https://www.sapeli.cz/dvere/fi ltr.

www.sapeli.cz

Děláme české dveře, 
kterým můžete věřit

  Téměř 3,5 mil. dveří od r. 1992

  Chráníme vaše životy a majetek

  Ručíme za kvalitu

  Jdeme s dobou

  U nás si vyberete

Zkosené dveře SAPELI

adve rtorial
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Dlouhý Dům s výhleDem
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Rodinný 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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KONTAKTNÍ FASÁDY
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www.isover-akustika.cz 

Pomocný software 
pro optimalizaci akustiky budov

www.isover-vzduchotesnost.cz 

Návody a opatření pro zajištění 
vzduchotěsnosti budov
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Software pro rychlou energetickou optimalizaci 
návrhu budov

www.isover-konstrukce.cz 

Vybrané konstrukční detaily 
pro úsporné budovy
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Díky Internormu už nemusíte 
přemýšlet o větrání. Internorm 
nabízí okna, ve kterých je ventilátor 
plně integrovaný do rámu. 
Tím je i při zavřeném okně zajištěn 
přísun čerstvého vzduchu 24 hodin 
denně. I-tec větrání Internorm se 
postará o optimální klima 
v místnosti.

VĚTRÁNÍ BUDOUCNOSTI
INDIVIDUÁLNĚ. AUTOMATICKY. ZDRAVĚ.

Vše hovoří pro Internorm
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I-TEC VĚTRÁNÍ INTERNORM NABÍZÍME 
PRO NÁSLEDUJÍCÍ OKENNÍ SYSTÉMY:

KF 500
PLASTOVÉ A PLASTHLINÍKOVÉ OKNO

Inovativní design ve spojení s technologickým náskokem – 
bezkonkurenční I-tec závorování

· Uw až 0,61 W/m2K
· Bezpečnostní třída RC2 ve standardu
· I-tec závorování, I-tec zasklení, I-tec větrání

KF 410
PLASTOVÉ A PLASTHLINÍKOVÉ OKNO

Moderní i nadčasově klasický vzhled, vlepovaná skla, 
I-tec zateplení rámu

· Uw až 0,62 W/m2K
· Skryté kování
· I-tec zasklení, I-tec izolace, I-tec větrání

KV 440
PLASTHLINÍKOVÉ OKNO S INTEGROVANOU ŽALUZIÍ

Žaluzie skrytá mezi skly pro téměř bezúdržbovou ochranu před 
pohledy, teplem i hlukem

· Uw až 0,64 W/m2K
· Ochrana proti hluku až 45 dB
· I-tec závorování, I-tec stínění, I-tec větrání

Účinnost zpětného získání tepla a 
množství vyměněného vzduchu se mění dle stupně

výkonu.

Stupeň
výkonu

Výkonnost
Účinnost

dle EN 13141-8

Stupeň 1 9 m3/h 93,20%

Stupeň 2 15 m3/h 86,90%

Stupeň 3 31 m3/h 78,90%

Turbo 39 m3/h 77,40%

OVLÁDÁNÍ I-TEC VĚTRÁNÍ

Ovládání I-tec větrání může být manuální ovladačem integrovaným přímo na 
okně, nebo dálkovým ručním ovladačem. Zvolit můžeme také automatický 
režim, který stupně větrání mění v závislosti na vlhkosti vnitřního prostředí. 
Ovládání je také možné pomocí aplikace Smart Window pro mobilní telefony 
a tablety. V této aplikaci lze snadno vytvářet automatické scény a úkoly, 
případně jednotlivé větráky družit do skupin a ovládat současně. 

Větrání I-tec je plně kompatibilní se systémem inteligentního řízení domácností 
LOXONE.

Bezplatné stažení 

aplikace Internormu 

I-tec SmartWindow: Více informací na www.internorm.czGoogle Play App Store
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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. 

zakoPaný dům
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strmé místo s úžasným výhledem na jih k moři 
a převládající severní větry vedly autora návrhu 
k jednoduchému lineárnímu řešení, které usadil 

do vrcholu pobřežních útesů. Nízký profil ze severu činí 
dům téměř neviditelným a dobře chráněným. Zakřivená 
vegetační střecha a schoulený profil domu vychylují severní 
větry a chladný vzduch v zimě, aby se snížily tepelné ztráty, 
a absorbuje jej v létě, čímž snižuje spotřebu klimatizace.
Rezidenční „program“ je řešen na třech úrovních: vchod 
se vynořuje ze střešní trávy jako dveře sklepa a otevírá 
se do nejhořejšího patra. Denní funkce zastává střední, 
prosvětlená část budovy a na noc se obyvatelé přesouvají 
nejníže, do tmavších a chladnějších prostor domu. 
Stejně jako u pohanských staveb jsou sklon fasády 
a proporce průřezu budovy určované solárními 
rovnoběžkami i úhly, a přeměňují se tak na nebeský nástroj 
nejvíce patrný přes úzký okulus střechy v den letního 
slunovratu, kdy přes něj vplouvají sluneční paprsky  
do obývacího pokoje a promítají se do „kalendáře 
solárního lustru“.

Na technologické úrovni dům překračuje pasivní 
normy pro mimořádně nízkou spotřebu energie. 
Trojité zasklení je součástí izolované obálky, která 
se netuctově vyrovnala se Sluncem. Přední stěna 
oken je předkloněná, aby dokonale odpovídala úhlu 
paprsků v den nejvyšší deklinace vůči rovníku. To 
znamená, že v polovině léta se do oken nedostane žádné 
slunce. V čase zimního slunovratu se naopak nízký úhel 
Slunce dotkne středu bazénu na terase a odráží se do 
domu jako další tepelný i světelný zisk. 
Integrovaný větrací systém s rekuperací a solární 
panely zajišťuje pasivní vytápění a chlazení. Lineární 
bazén využívá dodatečnou energii ze solárních 
kolektorů v létě. Provoz domu zužitkuje i dešťovou 
vodu a malá biologicky aktivní čistička převádí odpad 
na suchý biokompost a vodu závlahovou. Dřevo 
použité v interiéru a exteriéru pochází z místních 
lesů a přírodní kámen na fasádě z místního lomu. 
V přehlídce nápaditých a ambiciozních projektů  
WAN Awards získal dům nejvyšší ocenění.

PřiPravila Dana Jakoubková   Foto bignatov StuDio
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typ domu: pasivní

Projekt: individuální 

zastavěná plocha: 250 m2

užitná plocha: 512 m2

dispozice: 8+kk

konstrukční systém / izolace: 
železobetonový

zdroj energie: tepelené čerpadlo + solární 
panely 

vytápěcí systém: podlahové topení

větrání: řízené s rekuperací

autor studie a projektu: Boris Ignatov, 
Bignatov Studio 



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

PROČ VYBRAT SENDWIX?
TRADIČNÍ A  PROVĚŘENÝ MATERIÁL – Kvalitní zdivo  
používané více jak 100 let i pro venkovní pohledové  
a  nosné konstrukce (plotové zídky, antoníčky pro  
elektřinu a plyn, fasády, komíny, atd.).

SNADNÁ KONTROLA KVALITY – Jednoduchost 
konstrukce obvodových i vnitřních nosných 
stěn díky přesným tvarům cihel a přesnému 
zdění na lepidlo umožňuje v průběhu stavby 
snadnou kontrolu správnosti a kvality 
provedení i pro investora. Zdivo plní funkci 
hlavně statickou a konstrukční (zedník nezdí 
„izolaci“), nikoliv tepelně-izolační (tuto funkci 
plní zateplení, které lze také lehce kontrolovat).

PEVNOST ZDIVA – Vysoká pevnost prvků 
SENDWIX 15 až 40 MPa zajišťuje kvalitu 
nosné části stavby a umožňuje výstavbu 
i sedmipodlažních objektů z nosných stěn 
v tloušťkách 175, 200, 240 a 290 mm.

AKUSTIKA – Výborný akustický útlum nosných 
stěn (při tl. 240 mm je Rw = 57 dB) i příček (při 
tl. 115 mm je Rw = 44 dB), přispívá k pohodě 
bydlení v místnostech mezi dvěma byty, ale 
i uvnitř jednoho bytu nebo domku.

AKUMULACE – Vysoká tepelná jímavost 
materiálu přináší uživateli stavby stabilní 
vnitřní teplotu prostředí v zimním i letním 
období a přispívá tak k úsporám nákladů na 
vytápění nebo chlazení interiéru.

VĚTŠÍ PODLAHOVÁ PLOCHA – Pevnost cihel  
nabízí velmi štíhlé nosné stěny již od tloušťky  
175 mm a tím se zvětšuje při stejném 
obestavěném prostoru (proti současným 
stavbám z jednovrstvého zdiva) užitná 
podlahová plocha (u přízemního domku o cca 
až 5 m2).

 
POŽÁRNÍ ODOLNOST – Zdivo splňuje 
požadavky norem na protipožární odolnost.

JEDNODUCHÁ REALIZACE – Přesné rozměry 
jednotlivých cihelných bloků umožňují 
velmi přesné zdění na lepidlo, a také rovný 
povrch stěn, který je vhodný pro aplikaci 
tenkovrstvých omítek a přímé lepení obkladů 
a zateplení.

MRAZUVZDORNOST – Vápenopískové 
zdivo je již dlouhá léta realizováno převážně 
v exteriéru (ploty, lícové zdivo) hlavně díky 
své mrazuvzdornosti a dnes se stejně kvalitní 
prvky používají i pro vyzdívky obvodových 
i vnitřních stěn staveb.

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

ENERGETICKÁ ÚSPORA – Díky vysoké 
variabilitě možností zateplení objektu si 
každý investor může sám vybrat, jak velké 
náklady na vytápění bude muset v budoucnu 
řešit. Tento systém je velmi vhodný pro 
nízkoenergetické a pasivní domy, kdy lze 
dosáhnout vysokých tepelně-izolačních 
parametrů (např. U = 0,12 W/m2K,  
tj. R = 8,3 m2K/W).

http://www.sendwix.cz/
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Vyřešené 
tepelné 
mosty

tepelná 
pohoda 
v každém 
detailu

tepelný most – mnohonásobně skloňoVaný termín, který V lidech budí hrůzu a obaVy. a práVem! neřešené tepelné mosty 
snižují kValitu Vnitřního prostředí budoV i ž iVotnost některých staVebních prVků. ba co Víc, mohou také zVýšit energetickou 
náročnost budoVy a zapříčinit Výskyt plísní, které předstaVují zásadní zdraVotní riziko. tepelné mosty se neVyplácí opomíjet. 

Co je tepelný most
tepelným mostem, respektive tepelnou 
vazbou obecně nazýváme místo, kde 
konstrukcí uniká více tepla. typickými místy 
se zvýšeným tepelným tokem jsou změny 
geometrie v konstrukci (například rohy) 
a také v napojení dvou různých konstrukcí 
(otvorové výplně, soklová partie a jiné). 
kapitolou samou pro sebe jsou pak prvky, 
které prochází vrstvou tepelné izolace 
a snižují její účinnost.

=

co způsobuje neřešený tepelný most
Tepelné mosty mají obecně vliv na tepelné 
ztráty budovy. U pasivních a nízkoenergetic-
kých domů to platí dvojnásob. V tomto pří-
padě mohou mít tepelné mosty až poloviční 
podíl na celkové tepelné ztrátě domu. To 
je pádný důvod, proč je třeba věnovat této 
problematice patřičnou pozornost. Primár-
ním cílem řešení tepelných mostů je vylou-
čit podchlazování konstrukce s nebezpečím 
kondenzace vodních par. Tento jev je pak 
následně doprovázen výskytem plísní, které 
představují riziko s mnoha dopady na lidské 
zdraví. Sekundárním cílem je pak ochrana 

samotné konstrukce. Kondenzace vodní páry 
má ve většině případů negativní vliv také na 
životnost některých stavebních prvků. 

tepelný most V normách
Tepelnětechnické hodnocení tepelných 
mostů našlo své místo také v českých tech-
nických normách. Tepelné mosty se hodnotí 
pomocí lineárního a bodového činitele pro-
stupu tepla. V ideálním případě by se tyto 
činitele měly blížit nule. Pro pasivní domy 
jsou přípustné hodnoty lineárního činitele 
prostupu tepla kolem 0,01–0,05 W/(m2·K) 
v závislosti na druhu konstrukce.

Hodnocení spokojeného zákazníka:
Kudy utíká teplo, tomu se říká tepelný most.

Tam, kde utíká teplo, vzniká ztráta a navíc plíseň.

Kde je plíseň, není zdraví.

Řešením je PROPASIV, který to vyřeší podle norem, 

protože na tepelné mosty jsou machři.
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pRopasiv – maCHŘi 
na tepelné mostY! 

systémoVá řešení
Tepelné mosty, které se vyskytují na většině 
staveb, je vhodné řešit pomocí již ověřených 
systémových řešení. Jedním z takových je 
i Systém PROPASIV®, který využívá jak mo-
derních materiálů, tak bohatých zkušeností 
v oblasti řešení tepelných mostů. Výhodou 
je pak dodávka celého řešení tepelného 
mostu, které zahrnuje: 
■ konzultace návrhu řešení
■ tepelnětechnické posouzení návrhu
■ dodání řešení ze Systému PROPASIV®

■ poradenství ve fázi realizace opatření 
Velmi důležité je řešit tuto problematiku již 
v projekční fázi (obr. napravo), tedy dříve, 
než samotné problémy mohou nastat.

nejčastěji řešená místa 
V konstrukci
K nejčastěji řešeným místům v Systému 
PROPASIV® patří kotvení prvků přes kon-
taktní zateplovací systém. Je třeba si uvědo-
mit, že každý procházející prvek z vodivého 
materiálu znehodnocuje okolní izolaci. To se 
týká kotvení prvků jakými jsou:
■ předokenní žaluzie
■ okapní svody
■ kotvení slunolamů
■ pergoly a jiné 

Zde nachází bohaté uplatnění montáž-
ní prvky PROPASIV Block navržené pro 
různé aplikace. Jsou vyrobeny z materiá-
lu Compacfoam, který vyniká kombinací  
pevnosti a nízké teplené vodivosti.  
Zatížení až 10 N/mm², tepelná vodivost  
ʎ od 0,038 W/(m·K).
Další využití nachází Compacfoam jako:
■ tepelněizolační podkladní profil pod otvo-
rové výplně
■ tepelněizolační práh vstupních a balkono-
vých dveří
Spolehlivě izoluje oblast parapetu, dveřního 
prahu a zamezí vzniku výrazného tepelného 
mostu. 

izolace s Velmi nízkou tepelnou 
VodiVostí
Významné tepelné mosty však nacházíme 
také na místech, kde není dostatek prosto-
ru pro vložení běžně využívaných tepelných 
izolací. I pro takové případy má Systém 
PROPASIV® řešení v podobě izolací s velmi 
nízkou teplenou vodivostí. 

Izolace Aerogel s tepelnou vodivostí  
ʎ = 0,015 W/(m·K) tak nachází své uplatně-
ní pro zaizolování: 
■ ostění
■ nadpraží
■ žaluziových boxů
■ instalačních skříní
■ parapetu otvorových výplní
Izolace vakuová s tepelnou vodivostí  
λ = 0,007 W/(m·K), nejúčinnější dostupná 
izolace.
Příklad: 20 mm izolace vakuové nahradí  
100 mm běžného EPS. 
Využití v izolaci:
■ teras
■ podlah
■ žaluziových boxů
■ a všude tam, kde bojujeme s nedostateč-
ným prostorem (např. z důvodu nedostateč-
né světlé výšky prostoru) 

spráVně naVržené řešení
Pro dosažení kýžených úspor je však bez-
podmínečně nutné správně daný systém 
navrhnout a také realizovat. Společnost  
PROPASIV s. r. o. k zákazníkům přistupu-
je vždy individuálně a navrhuje nejoptimál - 
nější řešení. 

Systém PROPASIV® pro zamezení prochládání 

vstupu na terasu RD (izolace vakuová)
Systém 

PROPASIV® 

pro řešení 

tepelných 

ztrát okolo 

žaluzií 

(izolace 

Aerogel)

Systém PROPASIV® pro kotvení 

prostupujících prvků fasádou bez vzniku 

tepelného mostu (PROPASIV Block A)

Systém 

PROPASIV® 

pro řešení 

tepelných 

ztrát okolo 

žaluzií 

(PROPASIV 

Block ZH, 

izolace 

vakuová)

Systém PROPASIV® 

pro řešení promrzání 

a vlhkosti u dveří, 

tepelně izolační práh

http://www.propasiv.cz/
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Mezonetový důM

Rodinný dům má jednoduchý, obdélníkový půdorys, 
který je v severozápadní části vykonzolován nad 
rovinu upraveného terénu. Fasádní obklad je řešen 

modřínovými palubkami kladenými svisle a částečně 
i vodorovně. Dřevěná okna, vstupní a boční dveře 
s izolačními trojskly jsou z europrofilu tloušťky 88 mm. 
Na střeše s krytinou PVC folie je umístěný světlík, který 
prosvětluje obytnou část interiéru. Dům je mezonetového 
typu. Suterén, respektive 1. NP je využíváno jako vstup 
do domu a zahrnuje technické zázemí s instalovanými 
technologiemi. Součástí suterénu je i dveřmi oddělený 
externí, nevytápěný sklad. Ve 2. NP jsou situovány obytné 
místnosti – obývací pokoj s kuchyní a jídelnou, pracovna 
a dále spíž, toaleta a koupelna. 

Typ domu: pasivní

Projekt: individuální

zastavěná plocha: 96,4 m2

Užitná plocha: 143,6 m2

dispozice: 5+kk

Konstrukční systém / izolace: kombinovaný; 1. NP zdivo + minerální 
vata; 2. NP dřevostavba (two by four) + minerální vata

zdroj energie: solární termický systém, multivalentní integrovaný 
zásobník tepla IZT ATREA

vytápěcí systém: teplovzdušné vytápění ATREA

větrání: větrací a rekuperační jednotka ATREA DUPLEX 

Autor studie a projektu: Atelier Tsunami s. r. o.

Realizace: PENATUS s. r. o.

Fotoe ditorial
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Jak na litou podlahu
v dřevostavbě

Realizace lité podlahy je s cementovým 
potěrem CEMFLOW velmi jednodu-
chá a rychlá. Přesvědčit se můžete 

ve fotoreportáži, která zobrazuje pokládku 
lité podlahy o ploše cca 120 m² s využi-
tím cementového litého potěru CEMFLOW 
v rodinném domě, včetně praktických rad 
a tipů na správné provedení lité podlahy.

1. PříPrava Podlahové konstrukce 
Na nosné podkladové konstrukci s reali-
zovanými rozvody vyplníme mezery mezi 
jednotlivými kabely a trubkami polystyre-
nem (EPS 100), případně cementovou li-
tou pěnou PORIMENT z nabídky skupiny  
Českomoravský beton. Tepelnou izolaci 
z deskového pěnového polystyrenu (EPS 100) 
v tloušťce dle požadavků na tepelný odpor 
umístíme nad rozvody. Obvykle se síla izo-
lační vrstvy pohybuje v rozmezí 10–20 cm. 
Tepelná, případně kročejová izolace se pře-
kryje separační vrstvou nebo, v případě pod-
lahového vytápění, se na ni uloží takzvané 
systémové desky, případně odrazová folie 
či jiný podklad. Po obvodu se na zdi upevní 
dilatační pás z pěnového polyethylenu. Tato 
obvodová dilatace se pro cementový potěr 
na plochy s podlahovým vytápěním zpravidla 
provádí v tloušťce 10–15 mm. 

2. PříPrava Prostor s Podlahovým 
toPením k lití Potěru a nastavení 
výšky litého Potěru
Systémová deska je nejčastěji k vidění 
v nopovém provedení, čili v provedení se 
„špunty“. Ty usnadňují montáž trubek podla-

Počet dřevostaveb v Posledních 
letech roste, dalo by se dokonce 
říci, že tento tyP výstavby zažívá 
doslova boom. Při stavbě domu 
na bázi dřeva je však nutné 
vybírat materiály s ohledem na 
sPecifika dřevostaveb. zvýšená 
vlhkost v Prostředí, zvláště 
v době výstavby, může u dřevěných 
sendvičových konstrukcí zPůsobit 
rozkližování Panelů, Praskání, 
bobtnání a další Podobné 
defekty. Při konstrukci Podlah 
v dřevostavbách se Proto uPlatňují 
lité Potěry na bázi cementového 
Pojiva. skuPina českomoravský 
beton cementový litý Potěr dodává 
Pod obchodní značkou cemfloW. 
s tímto Potěrem lze během Pár 
hodin dosáhnout Perfektně 
rovných Podlahových Ploch 
s vynikající Pevností bez obav 
z toho, že zvýšená vlhkost naPáchá 
v objektu zbytečné škody.

hového topení, pomáhají totiž dodržet přes-
né rozteče mezi trubkami. Trubky tak lze 
montovat jen v daných roztečích, nejčastěji  
100–150 mm.
Výšková úroveň takzvaných trojnožek, do je-
jichž úrovně se potěr později nalévá, se na-
staví pomocí hadicové vodováhy nebo lase-
ru. Toto nastavení zajišťuje dokonalou rovinu 
a rovnoměrnou výškovou úroveň v celé plo-
še podlahy. Trojnožky se umisťují zpravidla 
v roztečích dva metry. Také je možné výšku 
potěru určovat během lití pomocí přenosné-
ho stavebního laseru a odrazové tyče.
Takto vypadá místnost připravená pro po-
kládku lité podlahy. Výšku, do jaké se po-
těr nastavený trojnožkami lije, volíme podle 
vlastností litého potěru (pevnostní třída 
v tlaku a v tahu za ohybu), v případě plovou-
cích potěrů i podle tloušťky a stlačitelnosti 
izolační vrstvy pod litou podlahou (tepelná 
izolace a kročejová izolace) a na základě po-
žadavku na celkovou únosnost, respektive 
zatížení podlahové konstrukce. 

3. Příjezd techniky a doPrava 
materiálu na stavbu
Litý potěr CEMFLOW se vyrábí na betonár-
nách a na stavbu se dopravuje v čerstvém 
stavu autodomíchávačem. Využití autodomí-
chávače oproti mobilnímu silu je výhodné, 
protože autodomíchávač není nenáročný na 
místo (nepotřebuje manipulační prostor pro 

plnění a zdvih 
sila, pouze pří-
stupovou ces-
tu) a nevyža-
duje připojení 
ke zdroji vody 
ani elektřiny. 

www.cemflow.czin
fo

tip:  minimální tloušťku podlahy 
z cementového litého potěru cemfloW 
pomůže navrhnout „kalkulátor tloušťky 
litého potěru“, pomocník umístěný na 
stránkách www.lite-smesi.cz.

http://www.cemflow.cz/
http://www.lite-smesi.cz/
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Na stavbě navíc nezůstává žádný odpad. Do 
velkého autodomíchávače se vejde až osm 
kubíků samonivelačního potěru.

4. kontrola kvality litého Potěru 
cemfloW na stavbě
Před litím směsi do konstrukce se kontroluje 
konzistence směsi rozlivem. Zkoušku konzis-
tence rozlitím provádí při přejímce zpracova-

tel směsi, tím je 
realizační firma. 
Na požádání ji 
může provést 
obsluha výrob-
cem dodaného 
čerpadla nebo 
jiný zástupce 
výrobce smě-
si. Měřením 

konzistence materiálu při přejímce kontrolu-
je zpracovatel deklarovanou kvalitu potěru. 
Konzistence cementového potěru se měří na 
navlhčené a setřené rozlivové desce pomocí 
maltového kužílku (Haegermannův kužel – 
dle ČSN EN 1015-3), anhydritové potěry se 
testují na suché desce. Konzistenci lze upra-
vit i na stavbě na přání zákazníka.
Optimální rozliv cementové lité směsi se 
pohybuje na úrovni 22–26 cm pro tloušťku 
potěru do 8 cm a 20–24 cm pro tloušťku 
nad 8 cm. Maximální povolený rozliv litého 
cementového potěru je 28 cm. 

5. čerPání 
l itého Potěru 
v místě stavby
Do konstrukce se 
litá směs cemen-
tového potěru do-
pravuje mobilními 
pístovými čerpadly přes násypku autodomí-
chávače gumovými hadicemi o průměru licí 
hadice 50 mm. Maximální dopravní vzdále-
nost pístovým čerpadlem činí 150 m vodo-
rovně nebo 30 m svisle.

6. aPlikace 
litého 
Potěru – l ití
Aby se dosáh-
lo rovnoměrného 
rozmístění smě-
si, ukládá se litý 
potěr postupným 

naléváním kývavým pohybem z hadic na ne-
nasákavý podklad, a to až do výšky vyznače-
né trojnožkami. 

7. litý Potěr Před nivelací 
Směs se lije vždy tak, aby se zamezilo její-
mu vniknutí pod separační vrstvu. Hodnoty 
teplot vnějšího prostředí i prostředí stavby 
při ukládce a tři dny po uložení se musí po-
hybovat mezi hodnotami 5–25 °C.

8. hutnění – hrubé urovnání  
lité směsi
Nalitá plocha se pomocí speciálních ni-
velačních hrazd zpracovává takzvaným 
vlněním. Účelem vlnění je usnadnění rozli-
tí a zatečení směsi do všech míst a dutin, 
například v rozích, pod podlahovým topením 
apodobně, a dále odvzdušnění nalité směsi 
v celé její tloušťce. Plocha se nejprve rozvlní 
v jednom směru, při tomto „prvním vlnění“ je 
nutné s hrazdou pracovat větší silou a pono-
řovat tyč do celé tloušťky uložené vrstvy – až 
na podklad.

9. nivelace – urovnání Povrchu  
lité směsi  
Následně se plocha rozvlní ve druhém, kol-
mém směru. Při tomto druhém vlnění se 
hrazda ponořuje zhruba do poloviny tloušťky 
uložené vrstvy, tedy o něco jemněji. Vlnění 

se musí provádět bezprostředně po nalití 
plochy (uložení), dokud je směs maximálně 
zpracovatelná. Touto cestou dochází k za-
hlazení nerovností na povrchu potěru.

10. ošetřování
Kvalitní a dů-
kladné ošetřová-
ní litého potěru 
může významně 
ovlivnit jeho ko-
nečné vlastnos-
ti, ale i rychlost 
jejich dosažení. 
Pro omezení 
smrštění z vysy-
chání a vzniku 
trhlin je u ce-

mentových potěrů nutné ihned po znivelo-
vání jejich povrch ošetřit ochranným postři-
kem, který je součástí dodávky lité směsi. 
Průměrné dávkování postřiku je 0,1 l/m2. 
Konkrétní dávkování, případně vynechání, 
závisí na podmínkách v místě ukládky, ze-
jména na rychlosti vysychání potěru. Potěr 
je třeba první tři dny po položení chránit 
před průvanem i přímým slunečním zářením 
a prudkou změnou teplot.

Litá podlaha je pochozí po 24–48 hodinách 
po ukončení pokládky, částečně zatížitelná po 
zhruba třech dnech (při teplotách 15–20 °C).  
V případě, že na litou podlahu bude poklá-
dána lepená nášlapná vrstva, je třeba po-
vrch potěru ještě přebrousit a zkontrolovat 
zbytkovou vlhkost potěru. Před pokládkou 
na vytápěné potěry se musí provést náto-
pová zkouška systému, která je popsána 
v technickém listu potěru.
Litý potěr CEMFLOW se vyrábí v betonár-
nách skupiny Českomoravský beton s plně 
automatizovaným systémem řízení dle spe-
ciální a ověřené receptury. 
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Dům se zašívárnou

Dvoupodlažní, jednogenerační, částečně bezbariérový dům stojí na svažitém 
pozemku na okraji původní venkovské zástavby. V přízemí se nacházejí 
společné obytné prostory orientované do zahrady s krásným výhledem na 

vzrostlý ořech. Dále je v přízemí bezbariérové zázemí pro návštěvy, v patře pak ložnice 
rodičů a pokoje dětí. Ve vrcholu sedlové střechy vzniklo třetí minipodlaží přístupné 

z dětských pokojů, komplikovaně přístupné 
pro přepadovou kontrolu ze strany rodičů, ale 
o to oblíbenější u mladších členů domácnosti. 
Světlé omítky v exteriéru i interiéru jsou 
prostřídané teplým režným zdivem všude 
tam, kde jsou tyto povrchy exponované na 
otěr. Prostor chodby, podobně jako jedna 
z koupelen, jsou během dne prosvětleny 
světlovody. Přestože jde o stavbu zděnou, je 
tepelně izolovaná difuzně otevřenou skladbou 
z přírodní foukané celulózy, protože si 
investor přál bezpečnou a trvanlivou skladbu 
pasivního domu. 

Typ domu: pasivní

Projekt: individuální

zastavěná plocha: 89 m2

užitná plocha: 116,82 m2

Dispozice: 5+kk

Konstrukční systém / izolace: zděný; masivní 
vápenopískové cihly – izolace foukanou celulózou 
Climatizer+ pod DVD s difuzně propustnou omítkou; 
izolace základů – štěrkové pěnosklo

zdroj energie: akumulační zásobník teplovodního 
solárního ohřevu doplněný elektro akumulací s přípravou 
na krbová kamna  

vytápěcí systém: teplovzdušné vytápění

větrání: řízené s rekuperací tepla jednotkou ATREA

autor studie a projektu: Akad. arch. Aleš Brotánek,  
Jan Praisler, ABateliér

realizace: Miroslav Michálek, Alfapasiv s. r. o.

Fotoe ditorial
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Foto archiv aBateliér



Nezávislost na distribuovaných energiích je přáním mnoha 
lidí. Komín s krbem a topení dřevem jako sekundární zdroj 
vytápění poskytne jistotu tepla za každé situace. Dřevo 
je přitom nejen levné a snadno dostupné, ale pohled na 
oheň praskající v krbu zvyšuje atraktivitu bydlení. Unikátní 
komínový systém Schiedel Absolut umožňuje lehce pořídit 
krb i v pasivním domě. Na rozdíl od jiných systémů přitom 

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

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

I PASIVNÍ DŮM 
MŮŽE MÍT SVŮJ KOMÍN



Úspory na topení
Schiedel Absolut vytváří podmínky pro instalaci spotřebičů 
pro doplňkové topení k hlavnímu topnému systému. Podle 
četnosti využití krbu a druhu hlavního topného zdroje s ním 
lze ušetřit až 30 % nákladů na vytápění. Komín kromě odvo-
du spalin zajišťuje přívod spalovacího vzduchu do spotřebiče. 
Konstrukce vzduchového průduchu je taková, aby povrchová 
teplota jeho pláště nebyla nižší než 17°C. Tím splňuje nejen 
požadavek na vyloučení kondenzace na povrchu pláště, který 
je dán hodnotou min. 12,6°C, ale nabízí uživatelsky komfort-
ní povrchovou teplotu podle kritérií tak, jak je zformuloval 
například německý Passive Haus Institut Darmstadt. Komín 
tak při dotyku nevyvolává nepříjemný pocit chladu. Tím se 
zamezuje situaci, kdy lidé často zbytečně přetápěli dům kvůli 
pocitu zimy táhnoucí se od konstrukce. 

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

Schiedel ABSOLUT disponuje také mnoha prvky, které 
zamezují vzniku tepelných mostů. Příkladem mohou být 
speciální termoizolační tvárnice pro průchod stropní a 
střešní konstrukcí. 

BlowerDoor komponenty
Schiedel Absolut patří mezi 
dvousložkové komíny. Jeho 
základ tvoří vnitř-
ní tenkostěnná kera-
mická vložka, poté 
následují sendvičové tvár-
nice, které v jednom 
konstrukčním prvku spo-
jují několik důležitých 
funkcí: tepelně izolační, 
těsnící a nosnou. Pro za-
chování vysoké těsnosti 
je komín vybaven ještě 
dalšími doplňky a to na-
příklad speciální Blower-

Door čelní deskou a dvířky. Tím se řeší 
nejkritičtější místa, tedy otvory do komínu, tak, aby systém 
vyhovoval náročným BlowerDoor testům, jimiž se ověřuje 
těsnost konstrukce. 

Více informací naleznete na www.absolutnikomin.cz 

Part of the BMI Group

http://www.absolutnikomin.cz/
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Foto Martin ZeMan

Oříškem návrhu domu bylo vyrovnat 
se s pozemkem odkloněným od jihu 
a přesto splnit přání klientů otevřít 

prostor právě jižním směrem a navrhnout dům 
jako pasivní. Výrazně převýšené sklo v čele 
domu – sluneční trychtýř nabírá v maximální 
míře světlo a slunce z jihu a nechává ho 
neopakovatelným způsobem proplynout celým 
domem až k velkoformátovému prosklení 
směrem do zahrady, kde se mísí s náladou 
severního světla. Koncept trychtýře zároveň 
umožnil využít ve velké míře sluneční energii. 
Dřevěné panely posloužily jako velkorozponové 
nosníky, díky kterým bylo po troše počítání 
a statiky možné překonat rozpětí pod nosnou 
stěnou až osm a půl metru bez podpory a také 
vytvořit výrazné horizontální okenní otvory. To 
by bylo v klasickém zděném systému poměrně 
komplikované a nákladné.

FOTOE DITORIAL

Dům s trychtýřem
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typ domu: pasivní

Projekt: individuální

Zastavěná plocha: 129,6 m2 (RD) + 19,1 m2 (kryté parkování) = 147,8 m2

Užitná plocha: 158,8 m2 

Dispozice: 5+kk

Konstrukční systém / izolace: CLT panely NOVATOP z křížem vrstveného, 
lepeného masivního dřeva

Zdroj energie: tepelné čerpadlo

Vytápěcí systém: tepelné čerpadlo; topení podlahové vodní 

Větrání: řízené s rekuperací ATREA

Autor projektu: Jan Kalivoda a Vojtěch Kaas, PROGRES ATELIER

realizace: hrubá stavba – 3AE s. r. o. + externí subdodavatelé
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adve rtorial

První vyústky, které propojují 
funkčnost s designem

Vzduchotechnika je stydliVá dáma. o čistý a zdraVý Vzduch se 
stará z poVzdálí, ukrytá za zdmi Vašeho domu nebo bytu.  Víte 
o ní jen díky sVěžíu Vzduchu, který do prostoru přiVádí. až na 
několik malých detailů. ale nezáleží často práVě na nich? 

Vyústka; Ventil; difuzor. 
řeč je o koncovém, posledním prvku vzduchotechniky a zároveň 
jediném prvku, který je v obytném prostoru viditelný.

příjemný a zdraVý Vzduch
Vyústky jsou v objektu s rekuperací nutnou sou-
částí. Jsou to právě vyústky, přes které je do 
prostoru přiváděn čistý, zdravý vzduch, nebo je 
naopak vzduch odváděn zpět do rekuperační 
jednotky.

promyšlená konstrukce
Řešení pro ventilaci musí být spolehlivé, trvanlivé a musí vyžadovat 
minimální údržbu. Vyústky Climecon finského výrobce mají nejen oso-
bitý design, ale také důležitá technická vylepšení, která celý reku-
perační systém pozvednou na vyšší úroveň.

HlaVní 
konstrukční 
VýHody
■ jedinečný směšovací poměr 
■ tichý spolehlivý provoz bez průvanu 
■ snadné, rychlé a přesné nastavení
■ požárně odolné kvalitní materiály
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www.evora.cz        www.climecon.czin
fo

Návrhový software Vent. X v češtině

Vent. X je rychlý a snadný webový nástroj pro výběr 
difuzorů vzduchu, který odborní-
kům usnadňuje volbu a porovnání 
nejvhodnějších produktů pro jejich 
současný projekt.

Podklady v MagiCloud a MagiCAD

Projektanti mohou do svého projektu snadno 
vyhledávat a stahovat produkty společnosti 
Climecon již během návrhu! Produkty v Ma-
giCloudu obsahují rozměry a přesné technické 
informace.

CLIK 

 Nejlepší přívodní difuzor na trhu 
 Vhodný pro prostory s malým prouděním vzduchu
 Lehce vyměnitelný čelní kryt pro snadnou údržbu
 Dvě možnosti instalace
 5 různých barevných variant
 Dimenze: Ø 100 / Ø 125 mm
 Výkon: 18–80 m3/hod
 Rozměry: 273 × 169 × 52 mm

RINO

 Stropní difuzor s jedinečným designem 
 Vhodný pro prostory s malým prouděním vzduchu
 Varianty pro odtah a pro sauny
 5 různých barevných variant
 Dimenze: Ø 100 / Ø 125 / Ø 160 mm
 Výkon: 18–162 m3/hod
 Průměr: 206 / 206 / 246 mm
 Výška: 28 / 37 / 46 mm

TOP produkty

climecon myslí i na profesionály

součást větrání 
s rekuperací, bez 

které se neobejdete.

http://www.evora.cz/
http://www.climecon.cz/
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Foto Michal VaněkDům se skleníkem

Objekt 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. 

FOTOE DITORIAL
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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



18 katalog pasivních domů

DELTA® chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort.

S fóliemi DELTA® uspoříte  
energii i na Vaší dřevostavbě!

■ DELTA®-VENT ROLL PRO
větrací pás hřebene a nároží

■ DELTA®-FOXX PLUS 
 fólie na bednění

■ DELTA®- 
VENT S PLUS 
fólie na bednění 

■ DELTA®-LUXX
parobrzda

■ DELTA®-REFLEX
parobrzda

■  DELTA®- 
VENT N PLUS 
fasádní pás  
(uzavřené spáry)

■ DELTA®-FASSADE 
fasádní pás otevřené 
spáry

■ DELTA®-
MULTI-BAND

■ DELTA®-THENE
samolepicí hydroizolace

■ DELTA®-THAN  
(exteriér)
DELTA®-TIXX  
(interér)  
lepidlo v kartuši

■ Protivlhkostní  
zábrany DELTA®

Dörken s.r.o. · Nad Vinným potokem 2 · CZ-101 11 Praha 10-Vršovice · www.dorken.cz

Člen skupiny Dörken

M_17-0564_AZ_Holzbau_235x280_CZ.indd   1 15.12.17   12:17

http://www.dorken.cz/


vylepšená klimatická 
difuzně otevřená 
konstrukce ATRIUM
ORIGINÁL POUZE U FIRMY ATRIUM

katalog zdarma na tel.: +420 373 712 812
www.atrium.cz

vizualizace a návrh AHTE studio, s. r. o | Ing. arch. Eva Kutišová, pasivní dům Jubileum Profi 81

pasivní dům Jubileum PLZEŇ 

+420 373 712 812
http://www.atrium.cz/
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Fotoe ditorial
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Foto AlexAndr Hudeček / dOMY ATreA

Moderní dřevostavba pro mladou rodinu citlivě 
zasazená do stávající zástavby historické obce – 
dnes okrajové městské části hlavního města Prahy. 

Jedná se o dva objekty; hlavní, prostornou a vzdušnou 
obytnou budovu doplňuje hospodářský objekt, který 
majitelé překřtili na „seník“. V něm jsou umístěny 
sklady, dílna a dvě parkovací stání. Výrazným prvkem 
obou stavení je fasáda z obkladů ze sibiřského modřínu. 
Dalším, bezesporu zajímavým architektonickým prvkem 
jsou dřevěné sloupy podepírající terasu a zastřešení 
vstupu do domu navržené v různých úhlech, jež domu 
dodávají dynamiku a eleganci. Pro fungování domu jsou 
přednostně využívány lokální obnovitelné zdroje energie 
s inteligentním řízením provozu (fotovoltaika a tepelné 
čerpadlo), včetně možnosti nabíjení elektromobilu.

Dům u seníku
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Typ domu: nulový

Projekt: individuální 

Zastavěná plocha: 102 m2 (pouze dům)

užitná plocha: 160 m2

Dispozice: 6+kk

konstrukční systém / izolace: skeletová dřevostavba  
(stavební koncept DOMY ATREA); celulóza, dřevovláknité desky

Zdroj energie: tepelné čerpadlo země-voda ATREA TCA 3.1, 
fotovoltaická elektrárna 7,8 kWp, akumulační zásobník  
ATREA IZT 650 – záložní elektro patrony

Vytápěcí systém: teplovzdušné vytápění + otopné žebříky 
a podlahové vytápění v koupelnách (elektro) 

Větrání: řízené s rekuperací tepla, větrací a vytápěcí jednotka 
ATREA DUPLEX RA4 

Autor studie a projektu: Ing. arch. Jana Jasinek (návrh), Symbiosa 
– ateliér architektů a Ing. Stanislav Kroulík (projekt), SK ateliér

Realizace: Daniel Petříček (v licenci DOMY ATREA)
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PROJEKCE
Návrhy a projekty pasivních domů
Zpracování dílenské dokumentace

REALIZACE
Realizace pasivních staveb

Technické dozory a inženýring 

 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Optimalizace dle TNI

Komplexní zpracování posudku

 

TECHNICKÁ PODPORA
Odborná konzultace

Založení systému
 

INOVACE A DISTRIBUCE
Vývoj stavebního systému

Výhradní dodavatel systému

Asting CZ Pasivní domy s.r.o.
 

Tovární 1112, 537 01 Chrudim
T: 469 622 448 | M: 777 176 014
www.medmax.cz | www.asting.cz

 
pobočka Olomouc

Jeremenkova 9, 779 00 Olomouc
(budova ČD) | M: 776 176 196

www.medmax.cz | www.asting.cz

Profil firmy | Od roku 2005 navrhujeme a realizujeme domy výhradně na prin-
cipu energeticky pasivního standardu dle PHPP a domy s velmi nízkou energe-
tickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů dle TNI. 

Návrhy a realizace | Vše vytváříme od základní architektonické koncepce až 
po detailní zpracování dokumentace. Optimalizujeme jak energeticky, tak eko-
nomicky. Cílem je jít s projektem i do realizační fáze, takže buď jsme dodavate-
lem stavby nebo - v případě svépomoci - technickou podporou v průběhu celé 
stavby. Komplexně od A do Z. 

Inovace systému | Systém MED a MAX nepře-
tržitě inovujeme na základě zkušenosti z praxe 
a způsobů moderní výstavby. Jsme výhradním dis-
tributorem. Systém vhodně kombinujeme s řadou 
jiných konstrukčních prvků, které jsou na trhu.

http://www.medmax.cz/
http://www.asting.cz/
http://www.medmax.cz/
http://www.asting.cz/


HLAVNÍ VÝHODY SYSTÉMU
· jednoduchý a variabilní systém
· exkluzivní tepelně-izolační vlastnosti 
   U= až 0,05 W/(m2K)
· subtilní nosná konstrukce s velkou 

únosností
· bez tepelných mostů od kotev
· „zdí“ se a „zatepluje“ v jednom kroku
· přilnavost izolantu na betonové jádro 

min 8t/m2

· maximální variabilita vnitřního 
a vnějšího izolantu

· systém vhodný pro svépomocnou 
výstavbu

 
TECHNICKÉ ÚDAJE

TEPELNÁ IZOLACE STĚNY
STĚNOVÉ DÍLY Z NEOPORU®

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

Rozměry tvarovky:  
 (tl.) x 1200 x 250 mm
Šířkový modul:  50 mm
Výškový modul:  250 mm
 Lambda deklarovaná: 0,031W/m2K
 Objemová hmotnost: ≥ 28kg/m3

Nasákavost: ≤ 5%
Reakce na oheň:  třída E
 

SYSTÉMOVÁ PROPOJKA
POLYMERNÍ MATERIÁL

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

Systémová spojka nejen spojuje  
dané díly k sobě, ale tvoří i nosný 
a distan ční prvek pro výztuž.
 

NOSNÁ ČÁST STĚNY
ŽELEZOBETON

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

Každá monolitická konstrukce si  
vyžaduje individuální posouzení  
statikem na konkrétní objekt. 
 

SYSTÉMOVÉ BEDNĚNÍ
PLAST

TL. 20 mm

Opakovatelně použitelné speciál-
ní systémové bednění, které lze po  
zatvrdnutí betonu jednoduše de-
montovat.

www.medmax.cz

Systém variabilního stěnového ztraceného bednění z tepelné izolace neopor® 
(max) a EPS (med) na vnější straně nebo na vnější i vnitřní straně.

Systém stěnového ztraceného bednění z tepelné izolace neopor® na vnější 
i vnitřní straně. Optimální skladba stěny umožňující variabilitu izolačních dílů. 

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

http://www.medmax.cz/
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Foto archiv aBateliér

Přízemní rodinný dům na náhorní 
plošině s širokým výhledem 
k západu, kam je orientovaná 

výhledová terasa. Ústředním motivem 
domu se má stát treláž popnutá vinnou 
révou, která bude od jara do podzimu 
chránit pobyt na terase. Vinná réva je 
schopná transformovat letní sluneční 
žár v podzimní úrodu hroznů a po 
její sklizni ostříhané výhony nebrání 
zimnímu slunci prostupovat proskleným 
nárožím a zásobovat dům energií 
i optimismem. Přístup do domu přes 
nevytápěné závětří, vstup přímo do obytného pokoje. Prostor 
od vstupu se rozevírá a nadechuje díky klínovitému tvaru 
střechy i obloukovému tvaru příčky s příjemným detailem 
struktury z recyklovaných cihel. Logické umístění technické 
místnosti v centru dispozice minimalizuje technické rozvody. 
Dřevostavba založená nad terénem je doplněná o hmotu 
v pomocných konstrukcích pro tepelnou stabilitu (hliněné 
omítky, beton v podlaze, VPC příčky) a vegetační střechu. 

FOTOE DITORIAL

Přírodní dům s vinicí
Typ domu: téměř nulový

Projekt: individuální 

Zastavěná plocha: 120 m2

Užitná plocha: 97 m2

dispozice: 4+kk

Konstrukční systém / izolace: dřevostavba; 
izololace foukanou celulózou Climatizer+; jílové 
omítky – místní zdroj 

Zdroj energie: krbová kamna na dřevo Hoxter; 
elektro ohřev z vlastního zdroje fotovoltaických 
panelů o instalovaného výkonu 2,4 kWp 

vytápěcí systém: nezávislý teplovodní systém 
s odděleným větráním (individuální nastavení 
teplot), teplovodní panely s regulačním ventilem 
umístěné nad vstupními dveřmi každé místnosti 

větrání: řízené v kaskádovém režimu jednotkou 
ATREA DUPLEX 380 ECV s rekuperací; dvě čidla 
CO2 pro výměnu vzduchu v obytném prostoru, 
v noci nadřazené čidlu v ložnici

Autor studie a projektu: Akad. arch. Aleš 
Brotánek a Jan Praisler, ABateliér

realizace: EP Stavby s. r. o.
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Proč Kaye Künzela, zakladatele „prostoru 
pro architekturu“ v německém Wachtber-
gu jižně od Bonnu a certifikovaného pro-
jektanta pasivních domů naleznete právě 
v této rubrice? Protože je nefalšovaným 
(a dobrým) zákazníkem firmy ISOCELL. 
Nová kancelářská budova je nejlepším pří-
kladem pro stavbu a sanaci ohleduplnou k 
životnímu prostředí. Osmdesát metrů čtve-
rečních velká budova postavená v roce 1954, 
byla v roce 2009 kompletně sanována právě 
Kayem Künzelem.
„Okna z osmdesátých let, tapety ze se-
dmdesátých let, nebyl důvod je zachovat. 
To jsme věděli a proto jsme vystavěli celý 
komplex znovu. K zateplení jsme použili 
foukanou celulózu firmy ISOCELL, u stře-
chy v mocnosti čtyřicet cm. Nepoužili jsme 
žádný obyčejný systém vytápění, přemýšlet 
nad peletami nebo plynem by vyšlo draho. 
Veškeré naše finance šly do obálky domu.“

Že se to vyplatilo dokazuje potřeba ener-
gie na vytápění. Budova je vytápěna malým 
topením s maximálním přísunem energie 
450 wattů, fixní náklady koncem měsíce dě-
lají 36 euro. 
To, že Kay Künzel zatepluje celulózou od za-
čátku své kariéry v roce 2000, má mnoho důvo-
dů. Jedním z nich je kvalita. Celulóza neizoluje 
pouze v zimě, umí také skvěle zacházet s teplem 
a vlhkostí.
„Na začátku mé éry byla většina lidí vůči mate-
riálu skeptická. I já jsem to zažil, když jsem v 25 
letech směl vyprojektovat svůj první dům. Byl 
pro zemědělce, kterého jsem zvládl přesvědčit 
o dřevu jako výborném stavebním materiálu. 
Stavbyvedoucí argumentoval tím, že celulóza 
hoří. Takže si nechal vyrobit tři kostky –  z ka-
menné vlny, minerální vaty a celulózy. Zapnul 
hořák a mohli jsme vidět pozitivní vlastnosti 
celulózy. Na kostce byla vidět malá zuhelnatělá 
vrstva, tak deset nebo dvacet cm široká, nic víc. 

Další dvě byly už dávno spálené na uhel. Dal-
ší předsudek, že foukaná izolace sesedá, jsme 
otestovali tím, že jsme po několika týdnech od-
šroubovali větší desku. Celulóza držela na svém 
místě, nevypadávala. Od té doby jsem o tomto 
materiálu přesvědčen. Nejsem za své přesvěd-
čení placen, vzniklo díky rokům zkušeností. 
Dělám to s vášní, protože je to vážně dobrý 
produkt.“

www.isocell.com

Když dům dobře zateplím, nehraje 
už technika žádnou roli.

Sází na pasivní domy i energeticky úsporné stavění a je 
státem uznávaným expertem na zvukotěsnost a tepelnou 
izolaci. Kay Künzel nechápe otázku „Odkdy se to začne 
počítat?“, kterou lidé často při stavbě domu kladou. „Když 
si jdu koupit kalhoty, přece si ji také nekladu.“

Foto: Isocell

ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
A-5202 Neumarkt am Wallersee
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at
www.isocell.com

P Ř I R O Z E N Ě  I Z O L O V A T
V Z D U C H O T Ě S N Ě  S TAV Ě T

Praví Isocelláci
Náš sympatický tým rádi označujeme jako „Isocelláky“. V naší 
společnosti bereme člověka takového, jaký je. Důležité je pro 
nás individuální nasazení každého z našich kolegů. Organizační 
struktura firmy nám umožňuje rychle se rozhodovat. 

Michael Kubicek 
obchodně - technický manažer
Česká republika

http://www.isocell.com/
mailto:office@isocell.at
http://www.isocell.com/


SE
RY

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

GERMAN QUALITY

PERFEKTNÍ VOLBA.    
ZAMBELLI TO 
DOKÁŽE. 

Ins_DEW_tschechisch_235x280_161212.indd   1 12.12.16   10:03

http://www.zambelli.cz/
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Dům s výhleDem

Cílem architektonického návrhu bylo 
vytvořit za použití minimálních 
výrazových prostředků hodnotné 

bydlení s optickou a provozní vazbou na 
exteriér. Architektonický výraz budovy 
vychází z klasického objektu s valbovou 
střechou doplněného o provozní a technické 
zázemí s plochou střechou, které tvoří 
druhou hmotu. Oba objekty obepíná 
dřevěný prstenec, který obě části spojuje. 
V prstenci je zároveň ukrytý zaatikový 
žlab. Plochá střecha je osazena intenzivní 
zelení. Přáním investora bylo situovat hlavní 
perspektivu z denní části a z terasy na 
jihovýchod, odkud je výhled na panorama 
Blanského lesa s dominantou hory Kleť.

Fotoe ditorial
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Foto archiv aSTiNG cZ

Typ domu: pasivní

Projekt: individuální

Zastavěná plocha: 231 m2 (dům včetně tech. zázemí)

Užitná plocha: 146 m2 ( + TZ 32,3 m2, krytá terasa 13 m2)

Dispozice: 5+kk

Konstrukční systém / izolace: zděný; obvodové zdivo MEDMAX 450N  
(TI tl. 300 mm + železobetonová monolitická konstrukce tl. 150 mm); 
 podlaha TI EPS 150/200S tl. 220 mm, stropní konstrukce ŽB 
monolitická s TI MW tl. 460; zastřešení dřevěné vazníky

Zdroj energie: termické solární panely + IZT 

vytápěcí systém: podlahové a dodatkové teplovodní topení

větrání: rekuperační jednotka ATREA

Autor studie a projektu: Asting CZ PASIVNÍ DOMY s. r. o. (ing. Rajhel)

Realizace: Asting CZ PASIVNÍ DOMY s. r. o. + externí subdodavatelé
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T echnicky vzato – vzduchotěsnost 
obálky budovy je určena kombinací 
dílčích netěsností, které vznikají ne-

plánovaně a druhotně vlivem chyb během 
návrhu a zejména v průběhu výstavby bu-
dovy. 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.

Příč iny a důsledky
Vzduchotěsnou obálku budovy tvoří různé 
materiály – membrány, fólie, deskový materi-
ál a podobně. Pokud dojde k porušení mate-
riálu nebo nedokonalému spojení a neopraví 
se to včas, pak v tom místě dojde ke kon-
vekci a zejména v zimním období se v izolaci 
vytvoří vlhkostní pole. Říká se, že teplo uniká 

Vzduchotěsnost   
nutnost i řešení na 100 let

Pro obálku moderní 

budovy je vzduchotěsnost 

rozhodujícím  

kritériem kvality

PŘiPraVil: Michal FlOSMan, ciUr a. S.



vlhkostí. Voda je skutečně dobrý tepelný vo-
dič a mokrá izolace ztrácí svoji funkci! a po-
kud 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) správ-
ně 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 izola-
ce climatizer® Plus, hlavně kvůli jejím výji-
mečným vlastnostem přírodního materiálu. 
celulóza díky své struktuře zajišťuje aktiv-

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

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

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

ní transport molekul vlhkosti, a tím přispívá 
k bezpečné funkci obvodové konstrukce 
dřevostaveb. Pokud se aplikuje skrz vzdu-
chotěsnou rovinu – OSB nebo parozábra-
nu –  je zapotřebí vzduchotěsně ochránit 
prostupy. Slouží k tomu ucelený systém 
pásek a záplat pro clima®.
Mezi určující detaily pro zajištění dokona-
lé funkčnosti vzduchotěsných a parobrz-
dných 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 mi-
nimálně padesát let.
Poměr mezi počáteční lepivou silou a ko-
nečnou pevností je u lepicích pásek pro 
clima® perfektně vyvážen. například pás-
ka pro clima® Tescon Vana lepí všechny 
druhy dřevěných materiálů, kovy, plasty, 
látky, omítky a dokonce i neopren. Příklad 

špičková technická úroveň lepených spojů 
ušetří provozní náklady a prodlouží životnost 

i bezpečnost konstrukce.

91
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za všechny: Tescon Vana je pod vodou 
slepena s podstřešní pásovinou Solitex 
Mento. Při následujícím zátěžovém testu 
se trhá textilie podstřešní pásoviny (selhání 
podkladu), ale lepený spoj drží. Spoje musí 
dle Din 4108-7 dokázat absorbovat běžné 
pohyby ve stavbě. Optimální pak je, když 
je lepený spoj silnější než materiál, který je 
jím slepován. Tento parametr lepicí pásky 
pro clima dokáže splnit bezezbytku, tím 
zajistí špičkovou technickou úroveň lepe-
ných spojů a následně i testy požadovanou 
vzduchotěsnost obálky domu. Je to řešení, 
které v průběhu let dokáže ušetřit mno-
hé provozní náklady, prodloužit životnost 
a bezpečnost stavební konstrukce i zlepšit 
komfort bydlení.
Firma ciUr nabízí zaškolení v oblasti mon-
táže systému pro clima, protože i sebe-
špičkovější produkt za nemalé peníze může 
neodborný lidský zásah změnit v nefunkční 
vitrínu do ulice.

Blower door test jako nástroj…
Jak můžeme ověřit kvalitu vzduchotěsné 
obálky budovy? nechat si změřit průvzduš-
nost obálky budovy – takzvaným Blower 
door testem. Při stavbě rodinného domu se 
doporučuje provedení testu dvakrát.
Poprvé v průběhu stavby po dokončení 
vzduchotěsné obálky budovy. V této fázi je 

Aplikace foukané izolace Climatizer® Plus skrze parobrzdu 

pro clima® Intello

Při zafoukání izolace Climatizer Plus do prostoru střechy 

vzniká několik otvorů, které je třeba vzduchotěsně 

a parobrzdně ošetřit

Vzduchotěsný systém s lepicí páskou pro 

clima® Tescon VANA pro zajištění všech 

otvorů po aplikaci izolace a ošetření spojů 

parozábrany

Univerzální lepicí páska pro clima® Tescon 

VANA s lepidlem s velmi vysokou přilnavostí 

a pevností spoje

Technický detail napojení šikminy, obvodové 

konstrukce a konstrukce stropu se 

vzduchotěsností zaručenou na 100 let

Ke zdivu dokonale přilne páska pro clima® 

CONTEGA PV pomocí integrované perlinky, 

kterou snadno vmáčkneme do lepidla. Spojení 

OSB desek zajistí UNI TAPE se speciálním 

papírovým nosičem. Samolepka pro clima® 

TESCON VANA Patch zvládne vzduchotěsně 

zajistit i otvory větších rozměrů
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možné najít a změřit netěsnosti a navrhnout 
řešení, jak je funkčně a trvale opravit, do-
kud jsou ještě přístupné.
Závěrečný test metodou 2 (B) se provádí 
v budově po dokončení, tedy v podstatě za 
běžného provozu.

a jak se PřiPraVit na Blower door 
test?
Musí být dokončená vzduchotěsná obálka / 
hlavní vzduchotěsná vrstva 
a) u masivních staveb dokončena omítka
b) u ostatních staveb
■ těsná fólie, prolepená a přichycena 

latěmi
■ OSB – přelepená perodrážka 

a přelepené spoje
■ vzduchotěsně osazená okna a dveře 

v obvodové konstrukci
■ dokončena elektroinstalace (rozvaděč 

i krabice)
■ těsně ošetřené prostupy v podlaze 

(chráničky pro přívod vody, elektro, 
plynu a podobně)

■ ošetřený prostup vzduchotechniky 
(nádech i výdech)

■ těsné veškeré rezervní prostupy (solár, 
anténa, a podobně.)

■ dokončený začištěný komín
■ nejlépe před montáží vnitřního souvrství 

podlahy

Spolehlivé pásky s extrémní životností…

Před montáží pásky je vždy zapotřebí připravit správně podklad. Očistit ho, zbavit 

prachu a nečistot, v případě velmi savých povrchů napenetrovat. Jen při dodržení 

těchto podmínek bude spoj trvalý

Prostup trámu skrze fólii nebo desku vyřešen s páskou 

pro clima® TESCON Profil

Díky velmi vysoké pružnosti pásky můžeme snadno 

prolepit i velmi členité detaily

Nepřítelem Blower door 

testu je silný vítr…

Blower door test je 
vhodné provést poprvé 

už v průběhu stavby, kdy 
jsou problémová místa 

ještě přístupná.

http://www.pro-clima.cz/
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J iž více než 10 let se snažím propagovat vlastnost staveb, 
která významně posouvá JeJ ich kvalitu a energetickou 
potřebu na vytápění a větrání. celé ty roky prosazuJi 
názor, že ucelená obálka obytné budovy, která má chránit 
své obyvatele před nepřízní počasí Jak v zimě, tak i v létě, 
má být natolik těsná, Jak Je to Jen technicky a ekonomicky 
možné. snažím se, a neJsem v tom zdaleka sám, aby větrání, 
Jako důležitá funkce obydlí, se nedělo nahodilými defekty 
stavby, ale bylo k němu užito zařízení k tomu určené. 
ostatně zkušenosti prezentované k ovzduší tříd našich 
škol, kvalitou velmi podobné pracovišti hlubinného 
dobývání nerostů, nám dávaJí za pravdu, že v tomto ohledu 
Je na prostorách našich vzdělávacích institucích co dělat.

www.asociaceblowerdoor.czin
fo

shodněme se tedy, že větrat se má když 
ne okny, tak v nepříznivém počasí me-
chanickým zařízením nejlépe s rekupe-

rací tepla. Pro tento účel a pro příjemné klima 
v obydlí s nízkými náklady na vytápění je třeba 
obálku obydlí vytvořit do jisté míry vzducho-
těsnou. V každé stavbě obydlí lze definovat 
tzv. hlavní vzduchotěsnící vrstvu (dále HVV). 
Ta je pokud možno blíže interiéru, je celist-
vá, trvalá a její funkce ověřitelná. Mimo svo-
ji energetickou funkci a podporu účinného 
mechanického větrání plní důležitou úlohu 
chránit konstrukci obydlí před devastací kon-
denzující vodní párou (viz obr.1).
Tato HVV může být u každého stavebního 
systému různá. Příkladně u staveb zděných 
z různých stavebních bloků a tvarovek, často 
zámkového provedení, je tato vrstva tvořena 
interiérovou omítkou. Tu, vzhledem k její per-
foraci nepominutelnou elektroinstalací, je 
obtížné provést těsně. Co je ale s podivem, 
že některé realizační firmy se nechají zlákat 
vidinou zjednodušení prací na úpravě interi-
érových povrchů zdiva a nahradí ji bodově 
nalepenými deskami sádrové technologie. 
Takové krytí nejenže oddělí interiér od bla-
hodárného akumulačního zdiva, ale VŮBEC 
neplní funkci HVV. Není divu, že se tato po-
mýlená technologie užívá, když jí na svých 

informačních médiích 
prezentují výrobci 
zmíněných desek. Ná-
sledky takové instala-
ce na vzduchotěsnost 
a tepelnou bezpeč-
nost jsou katastrofální (viz obr.2).
V oboru staveb lehkých, zpravidla dřevěných, 
není rezignace na HVV jako v předchozím 
případě, tak častá. Stává se sice, že správ-
ně navržená a do jisté míry dobře provedená 
bariéra HVV například z PE folie je následně 
navazujícími profesemi při kompletaci obydlí 
poškozena, ale zpravidla ne neopravitelně. 
Častým problémem dřevostaveb, které se 
posunuly kvalitativně výše a mají oboustran-
ně difuzně otevřený, bezpečnější systém 
a jejich HVV tvoří OSB, je ale kvalita těchto 
desek pro účely vzduchotěsnosti (viz obr.3). 
Snad posunem ve složení zdrojového mate-
riálu, snad našimi stále se zvyšujícími nároky 
na těsnost pasivních domů je, že z mnoha 
výrobků na českém trhu vyhovují pro potřeby 
pasivních domů pouze dva.  
To vše a mnohé další otázky v oboru vzdu-
chotěsnosti musí řešit projektant. Tomu 
může být nápomocen technik vzduchotěs-
nosti znalý problematiky jak po materiálové, 
tak po koncepční stránce. Léta zkušeností 
ve vývoji pasivních domů, nástrahy slepých 
uliček za tu dobu vyzkoušených, dávají zku-
šenému diagnostikovi možnost doporučit 
ověřená řešení. I sebelépe navržená a pro-
vedená HVV je ale třeba podrobit ověření 
funkce pomocí Blower Door testu. A to jak 
v právě jen dokončené HVV mezioperačním 
kontrolním testem metodou „2“ dle ČSN 
EN ISO 9722 nebo certifikačním testem 

metodou „1“ popřípadě pro potřeby NZU 
metodou „3“ zmíněné normy.
Zkoušku vzduchotěsnosti tzv. Blower Door 
test zvláště pro účely dotačního programu 
NZU hrazeného z veřejných financí roz-
hodně ale nemá dělat technik, který není 
schopen prokázat způsobilost k takovému 
měření. Kompetentní technik je schopen 
prokázat úspěšné splnění podmínek systé-
mu kontroly kvality své práce a svého zaří-
zení. Systémem kontroly kvality může být 
ten, který nabízí Asociace Blower Door CZ  
nebo akreditace ČIA, která pro udělení své-
ho osvědčení využívá služeb Asociace Blo-
wer Door CZ. Systém používaný Asociací 
Blower Door CZ je založený na mezinárod-
ních technických normách (konkrétně ČSN 
ISO 5572) a mezinárodní organizací Tight-
Vent Airtightness Associations Committee 
(TAAC) je uznáván jako jeden ze systémů 
kontroly kvality používaných v Evropě.

Mgr. Stanislav Paleček 
předseda Asociace Blower Door CZ

stavíte 
pasivní dům? 
A jAk to víte?

Obr. 1

Obr. 2 Obr. 3

http://www.asociaceblowerdoor.cz/


STAVÍTE PASIVNÍ DŮM?
A JAK TO VÍTE ?

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

DIAGNOSTIKU SVÉHO DOMU SVĚŘTE 
ZKUŠENÝM S DVACETILETOU PRAXÍ

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

vzduchotěsnosti budov

MÁTE SPRÁVNÉ ČÍSLO 
na vašeho diagnostika?

604 834 531
E/ info@diagnostika-palecek.cz

mailto:info@diagnostika-palecek.cz


Po otevření okna FPP-V preSelect výklopným způsobem získáte v podkroví dodatečný prostor, pohodlný přístup  
k oknu a neomezený výhled ven. Kyvná funkce slouží k umytí zasklení a stažení markýzy. Další výhody?

Vysoká odolnost
a funkčnost
Patentovaný systém kování a závěsů, 
rozdělující výklopnou a kyvnou funkci, 
zaručuje otevření pouze jedním vybraným 
způsobem.

Zdravé mikroklima
v podkroví
Automatická ventilační klapka V40P 
zajišťuje přísun optimálního množství 
vzduchu a úsporu energie.

Bezpečnost a ochrana 
proti vloupání 
Inovativní systém topSafe významně 
zvyšuje ochranu proti vloupání a užitkovou 
bezpečnost budovy.

DVA ZPŮSOBY OTEVÍRÁNÍ
MNOHO VÝHOD

VÝKLOPNĚ-KYVNÉ STŘEŠNÍ OKNO Fpp-v preSelect

www.fakro.cz

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

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

www.conversio.cz

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

www.ciur.cz

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

www.pro-pasiv.cz

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

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

■ Měření a diagnostika staveb 
a průmyslových aplikací

■ Měření termokamerou
■ Blower door test
■ Klimatizace, tepelná 

čerpadla, regulace
■ Izolační systémy

■ Blower door test
■ Měření termokamerou
■ Pasivní komponenty

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

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

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

rozsáhlých objektů

www.test-blowerdoor.cz

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

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

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

www.martinek-rekuperace.cz 

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

■ Certifikační instituce
■ Blower door test a diagnostika staveb – akreditovaná zkouška
■ Termovize

www.drevarskyustav.cz 

www.blowertest.cz

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

■ Termodiagnostika budov  
Diagnostika radonu od roku 1996

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

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

Základní formotvornou okolností rodinného domu bylo na začátku 
uspokojení zdánlivě protichůdných požadavků investora – umenšit 
velikost užitné plochy na nezbytně potřebné minimum, ale přesto 

umožnit realizaci bohatého společenského života rodiny. Celá obytná část 
je realizovaná v přízemním kvádru, nad kterým se vznáší plocha ozeleněné 
vegetační střechy, mírně se zvedající k jihu a s výrazným asymetrickým 
přesahem nad terasu. Tento jednoduchý koncept pojímá dům jako základnu, 
ze které může život rodiny expandovat do chráněného okolí teras od jara do 
podzimu, kdykoli je to příjemné. Východní terasa se ráno nastavuje slunci, 
ale je chráněna stínem v odpoledním letním žáru. Jihovýchodní orientace 
kryté terasy ji chrání od severozápadního proudění větrů a je proto příjemná 
i za mírně nepříznivého počasí. Nevýhody pozemku v severním svahu 
eliminuje koncepce konstrukčního řešení. Přízemní rodinný dům je založený 
nad terénem, částečně na pilířkách a částečně na podstavě z nevytápěného 
zázemí, které dům pozdvihuje ke slunci, ale provozně obytná část domu 
zůstává přízemní. Nevytápěné zázemí pod domem s dílničkou a malou 
bourárnou masa dává prostor otci rodiny realizovat své gurmánské a vývarové 
radosti tak, aby to neobtěžovalo běžný chod rodiny.

Typ domu: pasivní

Projekt: individuální

Zastavěná plocha: 124 m2

Užitná plocha: 90 m2

Dispozice: 5+kk

Konstrukční systém / izolace: dřevostavba; 
fošinková konstrukce; podlaha a střecha I nosníky

Zdroj energie: tepelné čerpadlo vzduch-voda 
Hokkaido HCKI538X/HDSW500X o výkonu 5,7 kW, 
COP 3,4 (pro A2/W35) a zatím nerealizovaný FV 
systém 2 kWp

Vytápěcí systém: teplovodní podlahové vytápění

Větrání: kaskádové řízené s rekuperací jednotkou 
Zehnder Comfoair 350 V Luxe EVR 

Autor studie a projektu:  
Akad. arch. Aleš Brotánek, ABateliér a Jan Márton

Realizace: Alfapasiv s. r. o.

FOTOE DITORIAL

Dům s DílnoU
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CERTIFIKOVANÉ KOMPONENTY 
PRO PASIVNÍ DOMY JSOU 
KOMPONENTY, KTERÉ 
I V NEJTĚŽŠÍCH PODMÍNKÁCH 
DOKÁŽÍ USPOŘIT NÁKLADY NA 
VÝROBU TEPELNÉ ENERGIE. 
PŘI CERTIFIKACI V NĚMECKÉM 
PASSIVHAUS INSTITUT 
V DARMSTADTU DOSÁHLY PŮDNÍ 
SCHODY WIPPRO VYNIKAJÍCÍCH 
HODNOT. 

PŮDNÍMI SCHODY 
WIPPRO  

t e p l o  n e u n i k n e

Otevřené 

spodní víko 

s pohledem na 

rozšířený falc 

a dvojitý falc

Půdní schody KLIMATEC 160 jsou dokonalou variantou 
pro pasivní dům a zaručují pohodlí, komfort a funkčnost. 
Šířka a  hloubka nášlapů zajišťuje bezpečný výstup do 
půdního prostoru; stejně tak i poslední nášlap umístěný 
v tubusu schodů. Jednoduché otvírání a uzavírání scho-
dů je zajištěno pomocí pružin a  teleskopického madla. 
Výšku schodů je možné nastavit na požadovanou výšku 
místnosti. Spodni viko obsahuje tepelnou izolací slože-
nou z 16 cm silné vrstvy XPS polystyrenu a tří úrovní 
těsnění. Tubus z OSB desky vysoký 48 cm uzavíra a chrá-
ní stropní konstrukci.

Zavřené spodní víko s rozšířeným falcem, 

který překrývá rám schodů

PŮDNÍ SCHODY KLIMATEC 160

■ zkouška vzduchotěsnosti třída 4
■ koeficient prostupu tepla U = 0,34 W/m²K 

(měřeno po osazení do stropní konstrukce)
■ patentovaná konstrukce spodního víka, 

rozšířený falc překrývající rám

■ dělené tepelné mosty v obvodovém rámu
■ 160 mm izolace ve spodním víku
■ EI₂30 protipožární zkouška
■ možné provedení s horním víkem

100

pŮDnÍ SCHoDY kliMAteC 160
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P Ů D N Í S C H O DY G M4 I S OT E C 200  

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

Splňuje vYSoké nárokY nA izolACi 
A požADAvek StAbilnÍ konStrukCe

pŮDnÍ SCHoDY GM-4 iSoteC 200
■ zkouška vzduchotěsnosti Třída 4
■ koeficient prostupu tepla U = 0,17 W/m2K
■ s horním víkem: U = 0,13 W/m2K
■ 200 mm izolace ve spodním víku
■ EI230 protipožární zkouška
■ s horním víkem EI2120 protipožární zkouška

■ izolační pozinkované víko na střechu 
s obvodovým rámem

■ obvodový kovový rám, který se vyrábí dle 
naměřených rozměrů na stavbě

■ uzavření ze strany interiéru je zajištěno 
standardně půdními schody GM-4 Eurostep

■ spodní víko o síle 65 mm se zhutněnou 
izolační vlnou

■ zavírací mechanika s kuličkovým ložiskem 
odolná proti opotřebení

■ posuvné madlo se skrytým odlehčujícím 
pérem, které zajišťuje plynulý a lehký chod 
rozkládání schodů

■ stupně 36 cm široké a 12 cm hluboké 
s bezpečnostními protiskluzovými výlisky, 
nosnost stupňů 250 kg

E F E KT I V N Í Ř E Š E N Í VÝ L E z U N A ROV N O U S T Ř E C H U S Oz N Ač E N Í M F DA

101

Půdní schody GM-4 Isotec 200 patří mezi špičky v nabídce firmy. Pro použití v pasivních domech 
je předurčují jejich speciální vlastnosti, především výborná vzduchotěsnost a tepelná izolace.
Složení obvodového rámu schodů z kovové a vysoké dřevěné obložky zajišťuje přerušení tepel-
ného mostu a tím zabraňuje srážení kondenzované vody. Dostatečnou tepelnou izolaci zajišťu-
je spodní víko schodů o síle 20 cm. Jeho jádro tvoří zhutnělá kamenná vlna, která má vysoké  
izolační vlastnosti.
Hodnota koeficientu prostupu tepla schodů činí U = 0,17 W/m2K. Pomocí doplňku izolač-
ního horního krytu s izolačním obvodovým rámem může být tato hodnota snížena až na  
U = 0,13 W/m2K u zabudovaných schodů v interiéru. Schody jsou samozřejmě protipožární a mají 
certifikaci EI230 podléhající nejpřísnějším evropským normám.

http://www.wippro-schody.cz/
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Jen správný proJekt  
vám ušetří peníze a nervy

Kvalitní projeKt je jedním ze záKladních pilířů úspěšné realizace. 
jeho úKolem je sKloubit všechny prvKy domu a vytvořit z nich 
chytrý ucelený systém, Který vám bude sloužit a starat se o zdravé 
a Komfortní prostředí pro příjemný život ve vašem domě. je to všaK 
právě projeKt, Který bývá nejpodceňovanější fází přípravy. jaKá 
riziKa může špatný projeKt přinést? a jaK taKový projeKt poznáte?

novostavba
Kdy začít přemýšlet o správném fungování domu? 
O způsobu vytápění, vzduchotechnice a dalších prvcích 
moderního bydlení? Nejlépe hned na začátku, v době příprav 
architektonického návrhu. To je ideální postup, který přináší 
ty nejlepší výsledky, a navíc ušetří mnoho starostí a nákladů 
s dodatečnými úpravami. 

reKonstruKce
Nacházíte se již v procesu výstavby nebo se chystáte na 
rekonstrukci? Žádné obavy. V Evora jsme zvyklí naskočit 
do rozjetého vlaku. Na úpravu a modernizaci bydlení není 
nikdy pozdě. Poskytujeme zákazníkům služby v jakékoli 
fázi výstavby.

ať už plánujete novostavbu nebo rekonstrukci, vždy se můžete spolehnout na naše služby 

hlavní důvody, proč zvolit firmu, která vyřeší celý systém:

záruční, pozáruční,
opravy...

SERVIS

od proškolených
montérů

REALIZACE
A UVEDENÍ 

DO PROVOZU

PROJEKT
nejlepšího řešení

na míru

není projeKt jaKo projeKt
Říká se, že papír snese všechno. A my vám 
z praxe můžeme potvrdit, že tomu tak bohužel 
skutečně je. 

Správný projekt musí mít:
■ Dostatečně promyšlený koncept návaznosti 

na další profese
■ Popsání stavební připravenosti
■ Detailní specifikaci všech použitých prvků
■ Systematické rozvody s ohledem na ostatní 

profese
■ Vyřešenou čistitelnost/hygienu rozvodů
■ Správné dimenzování vzduchu do/z místností
■ Kótování instalačních výšek vedení
■ Naprojektovány tlumiče hluku
■ Vyřešenou požární bezpečnost

Kvalitní projeKt je záKlad 
realizace
Vše, co se v projektu zanedbá, 
se pak projeví při realizaci. Díky 
správnému projektu pak naši 
zákazníci:
■ Nemají vícenáklady na následné 

změny a opravy
■ Mají dodržené termíny
■ Nemají hluk z potrubí
■ Jsou bez stresů a rodinných 

sporů

správné nedimenzování systému znamená
■ Delší životnost systému
■ Méně servisních zásahů

máte zájem o Kvalitní projeKt a bezproblémovou realizaci?
Postaráme se o obojí. Abychom se mohli pustit do práce, potřebujeme znát vaše představy, plány i finanční možnosti. Od nás čekejte návrhy 
i námitky. Stavíme na mnohaletých zkušenostech. K naší práci přistupujeme poctivě a bez kompromisů. Jen tak může vzniknout správný projekt 
vám na míru, který povede ke správné realizaci.

                                                                           vše na jednom místě. 
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www.spravnyprojekt.cz
www.evora.czin

fo

vzduchotechnika

zdravotechnika

vytápění / chlazení

fotovoltaika

ohřev teplé vody

centrální vysavače

Správný projekt Špatný projekt

Společnost Evora vznikla v roce 
2010, nyní má 25 zaměstnanců 

a spolupracovníků, je členem CPD, CHKT 
a CAFT, registrovaným dodavatelem dotace 

Nová zelená úsporám a je certifikována od předních 
výrobců technologií pro větrání, vytápění a chlazení budov. 
Posledními nejvýznamnějšími úspěchy našich realizací je 
ocenění odborné poroty v soutěži Pasivní dům roku 2016 
a Certifikovaný pasivní dům dle PHI.

Návrhů i realizací pasivních domů mám za sebou několik 
desítek. Každý z těch domů je jiný, tak jako jsou klienti 
s různými požadavky na užití a ovládání systémů TZB. Na 
spolupráci s Evora CZ oceňuji, že také ke každému klientovi 
přistupuje individuálně a ve spolupráci navrhujeme systém 
šitý na míru. To umožňuje široké portfolio dodavatelů 
systémů jejichž výrobky společně navrhujeme a Evora CZ 
poté realizuje a zajišťuje i následný servis.

Radek Peška

jednatel Evora CZ

Ing. Michal Hučík

atelier.hucik@gmail.com
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby ČKAIT
certifikovaný projektant pasivních domů CEPH
podporující člen Centra pasivního domu
energetický expert 

co umíme:

http://www.spravnyprojekt.cz/
http://www.evora.cz/
mailto:atelier.hucik@gmail.com
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Fotoe ditorial

Prostý dům
realizace domu s Pragmatickým názvem 
House 1 na Polském venkově je Pokusem 
vyPořádat se Ponovu s arcHetyPem domu 
klasickéHo „áčka“ se štítovou střecHou. 
Protože se nacHází na výjimečném místě, 
obkloPen lesy cHráněné oblasti natura 2000 
a na doHled okru a Hnědi okolnícH Polía luk, 
byly Přírodní asPekty výcHozím bodem Pro 
výběr vHodnýcH materiálů. měkce a tePle se 
tak dům nesnaží konkurovat Prostředí, ale 
naoPak čerPá co nejvíce z jeHo důležitýcH 
rysů a vytváří dialog s okolím. 
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Zděný dům o délce sedmadvacet metrů je umístěn tak, 
aby poskytoval nejlepší expozici slunci. Spolu s garáží se 
nachází v centrální části pozemku. Rozložení dvou kolmo 

umístěných budov je odkazem na typickou zástavbu polského 
venkova. Vertikálně uložené fasádní borovicové lamely získají 
časem šedou vznešenost, které bude dobře sekundovat střecha 
z pálených, červených tašek. 
Vzhledem k jedinečnému okolí bylo cílem architektů 
maximálně otevřít centrální část domu. Dvě velká posuvná 
okna po bou stranách domu umožňují vytvořit další obytný 
prostor v zahradě. Dvě terasy, jedna slunná, druhá stinná, 
poskytují pohodu po celý rok. Posuvné okenice ve stylu vrat 
do stodoly pak dodávají pocit intimity. V létě lze mít okna 
otevřená a okenice zavřené, čímž lze vytvořit stíněný a zároveň 
přirozeně větraný centrální prostor. Všechna okna v domě 
byla pečlivě uspořádána tak, aby pohled přes ně byl vždy 
velkolepý, čemuž dopomáhají dřevěné okenní rámy v odstínu 

šedé. Okenní parapety pak zároveň slouží jako lavice k sezení. 
Symetrické uspořádání odráží životní styl majitelů. 
Manželé zralého věku se chtěli vyhnout architektonickým 
překážkám a rozhodli se pro jednopodlažní dispozici 
bez prahů a schodů. Nový domov měl být co nejmenší 
a nejkompaktnější, což činí energetickou účinnost 
hospodárnou. Soukromou zónou je pouze ložnice; té 
společenské, otevřené do zahrady na obě strany posuvnými 
dvěřmi, dominuje oboustranný betonový krb.
Dům je navržen tak, aby splňoval požadavky pasivního 
standardu, což se ve výsledku neukázalo jako nákladná 
záležitost, i díky tomu, že bylo využito ke stavbě 
místních zdrojů. I to bylo jedním z důvodů, proč porota 
architektonické soutěže SARP ocenila v roce 2016 architekty 
ze studia GAB za myšlenku archetypální stručnosti, jasné 
formy, zdrženlivosti a jednotnosti realizace rodinného domu 
v otevřené krajině, kde je největším bohatsvím jeho prostředí.

PřiPravila Dana Jakoubková   Foto anna b. GreGorczyk a krzysztof Ślachciak 
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Fotoe ditorial

Typ domu: pasivní 

Projekt: individuální 

zastavěná plocha: 232 m2

dispozice: 4+kk

konstrukční systém / izolace:  
zděný; dřevěná fasáda

autor studie a projektu: Piotr Grabowski 
a Katarzyna Osipowicz, studio GAB
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Naše domy

 slaví úspěch,

oslovte nás

a splňte si svůj sen.

774 488 411 www.lucern.cz

http://www.lucern.cz/
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D o pasivního standardu lze 
rekonstruovat i bytové domy. Sanace 
šestnáctipodlažního domu Buggi 50 

z roku 1968 v německém Freiburgu cílila 
na dosažení 80% úspory ve spotřebě 
energie. Toho bylo dosaženo mimo jiné 
i výměnou 800 oken za okna ze systému 
REHAU GENEO PHZ.

Typ domu: sanace BD do pasivního standardu

Projekt: individuální 

Zdroj energie: plynový kotel

Vytápěcí systém: centrální plynová kotelna

Větrání: nucené větrání s rekuperací (centrální)

Realizátor stavby: Kneer-Südfenster/ město 
Freiburg

Fotoe ditorial

BytoVý dům 

Foto REHAU
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Foto archiv aBateliér

D ům pro čtyřčlennou rodinu stojí 
na mírně svažitém pozemku na 
okraji menší obce, kde se dům 

vynořuje vlnou ozeleněné střechy z 
jižního svahu v kontextu krajiny tak, že 
původní zástavbě nekonkuruje. Začlenění 
podtrhuje i koexistence s významnou 
dominantou obce, kterou je v rohu 
pozemku stojící kamenný kříž. Jedná se 
o progresivní řešení u přízemní formy 
stavby, které potlačuje dojem z celkové 
půdorysné velikosti domu. Od jihu 
má dům výstup na pobytovou terasu 
chráněnou přesahem střechy. Hlavní 
vytápěná část domu je založená na 
vrtaných pilotkách nad terénem. Šetrné 
hospodaření s vodou v krajině řeší zelená 
střecha i přírodní koupací jezírko. Na 
obytnou část domu navazuje nevytápěná 
zděná část se závětřím, úložnými prostory 
a přístřeškem pro dvě parkovací stání. 

Typ domu: pasivní

Projekt: individuální 

Zastavěná plocha: 160 m2

Užitná plocha: 137,5 m2

Dispozice: 5+kk

Konstrukční systém / izolace: 
dřevostavba; izolace foukanou 
celulózou Climatizer+, která díky 
masivním hliněným omítkám a 
cihelným příčkám vykazuje vlastnosti 
stavby zděné 

Zdroj energie: krbová kamna 
Hoxter 13/10 a teplovodní kolektory 
s akumulací IZT 

Vytápěcí systém: teplovzdušné 
vytápění

Větrání: řízené s rekuperací tepla 
jednotkou ATREA

Autor studie a projektu: Akad. arch. 
Aleš Brotánek, ABateliér; Jan Márton

Realizace: svépomocí

FOTOE DITORIAL

Dům U moDRého KřížKU 
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Stylové domy šité na míru
Od návrhu po realizaci, kvalitně a rychle.
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Pokora k Práci Předchozích generací 
a snaha ProPojit staré s novým co 
nejcitlivěj i – Právě díky tomu usPěla 
venkovská Přístavba nacházející se 
Padesát kilometrů od Prahy v soutěži 
Česká cena za architekturu 2017. 

Původně starý, venkovský dům, dnes 
moderní obytný prostor s duší. Třípod-
lažní stavba stojící ve městě Hoštka 

navazuje na tradici zděných a dřevěných 
stavení. Při její obnově se ale použily i mo-
derní technologie umožňující zvýšení kvality 
života obyvatel.
Autor projektu – Elan Neuman Fessler 
z kanceláře Emergenative Architecture 
zachoval stávající zdivo původního stavení 
z pískovce a cihel. Místní řemeslníci pak při 
práci používali tradiční tesařské techniky. 

dům Pro 
sPisovatelku 
v Čechách



www.velux.cz     in
fo

Nové materiály byly zvoleny tak, aby dosaho-
valy co nejnižší uhlíkové stopy a zároveň měly 
dlouhou životnost. Dominuje mezi nimi dřevo 
z okolních lesů, bambus a bílý hliník. V zimě je 
severní zeď domu zahřívána sluncem a fungu-
je jako pasivní tepelná stěna. Sálavé vytápě-
ní přemísťuje teplo do ostatních stěn. Nízkou 
tepelnou ztrátu zabezpečují i okna s trojsklem 
včetně střešních od společnosti VELUX. Nové 
stěny jsou montované oboustranně a mají níz-
kou prostupnost. Hybridní cirkulace vzduchu 
minimalizuje výskyt vlhkosti.

Otevřený interiér cíleně pracuje s denním 
světlem a efektivně jej distribuuje do všech 
podlaží. Právě díky tomu získala tato stavba 
mimořádnou cenu za nejlepší práci s den-
ním světlem v soutěži Česká cena za archi-
tekturu 2017. Výhledy z domu do zahrady 
a na oblohu podtrhují úzké sepětí s venkov-
ským prostředím.
Kombinace původního a nového je cenově 
efektivním a energeticky úsporným řeše-
ním, které obyvatelům domu v Hoštce za-
jišťuje příjemné a zdravé bydlení. 
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602 625 625, 0100@0100.cz, info@0100.cz, www.0100.cz 

Rekuperace na klíč 
Realizujeme rekuperace od fáze plánování, přes přípravu projektu, montáž vzduchotech-
niky po vyladění a servis jednotky. Dále zajišťujeme pravidelnou výměnu filtrů, čištění    
a servis jednotek po celé ČR a SK. Provozujeme eshop se vzduchotechnikou. 

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

http://www.0100.cz/
mailto:0100@0100.cz
mailto:info@0100.cz


BLOWER DOOR TEST 
Test vzduchotěsnosti obálky - zjištění netěsností v obvodovém plášti budovy. 

Netěsnost obálky může způsobovat: 
■ velké tepelné ztráty 
■ kondenzaci vody ve vnitřních konstrukcích 
■ špatné fungování vzduchotechniky  
■ možné poddimenzování vytápění 

Proč provádět Blower Door test? 
■ pro kontrolu správně provedené nové stavby a odhalení vad 

díla, které zapříčiňují netěsnost 
■ pro získání informací o stavbě určené k rekonstrukci 
■ výsledky testu je možné použít jako podklad pro přípravu 

energetického štítku a pro dotaci NZU 

Včasné odhalení nedostatků šetří váš čas a investice a proto si nechte          
udělat test i v průběhu stavby. 

TERMOGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA 
Zjištění nedostatků v konstrukci obvodového pláště sledovaného objektu způsobujících tzv. tepelné mosty. 

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

Doporučujeme u staveb provádět jak Blower Door test, tak   
termografickou diagnostiku pro neinvazivní zjištění případných 
problémových oblastí stavby. 

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

Měření provádíme po celé ČR. Kontaktujte nás pro cenovou nabídku. 

http://www.0100.cz/
mailto:0100@0100.cz
mailto:info@0100.cz
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Foto Jakub Moravec

Slaměný dům

Stavba je usazena do starší zástavby a původně 
využívané zahrady. Charakteristickým rysem 
je maximální využití přírodních materiálů, 

které se propisuje do dřevěné konstrukce také 
navenek. Propojení interiérů se zahradou je zajištěné 
velkoformátovým zasklením, příjemně prosvětluje 
dům a poskytuje solární zisky, díky kterým končí 
topná sezóna již v únoru. Slaměné balíky zajišťují 
nadstandardní tepelnou izolaci. Interiéry jsou 
doplněné hliněnými omítkami a “okénkem pravdy”, 
vedoucími do slaměné stěny. Dům byl realizován 
díky šikovnému stavebníkovi, který dal na dva 
roky výpověď v práci. Celostní energetické řešení je 
doplněno promyšleným vodním režimem se zpětným 
využitím dešťové vody. Z tohoto důvodu je ozeleněná 
pouze pohledová část střechy. Dům byl prezentován 
na semináři Příběhy domů 2017 o přírodním 
stavitelství, pořádaném spolkem Ekodům. 

Typ domu: pasivní

Projekt: individuální

Zastavěná plocha: 122 m2 + 35 m2

Užitná plocha: 159 m2, terasa 27 m2

dispozice: 5+1

Konstrukční systém / izolace: dřevostavba na crawl space; I nosníky 
+ dřevěná sloupková konstrukce zavětrovaná OSB deskou; izolace 
slaměnými balíky a foukanou celulózou; přesahy střech z dřevěných trámků, 
provětrávané mezery

Zdroj energie: solární a vnitřní tepelné zisky, krbová vložka se samotížným 
teplovodním výměníkem zapojená do akumulační nádoby 1000 l, FV 
elektrárna 5 kWp (z důvodu získání vyšší dotace z programu NZÚ)

Vytápěcí systém: krbová vložka a mini radiátorky, v přízemí napojené na 
zpátečce do podlahového vytápění; koupelny s teplovodními topnými žebříky

Větrání: řízené ATREA, řešené kaskádově

autor projektu: Ing. arch. Jan Márton, Nature Systems

Realizace: konstrukce – Čanda s. r. o., ostatní svépomocí 

FOTOE DITORIAL
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PROJEKTY PASIVNÍCH DOMŮ
RODINNÉ DOMY S DOTACÍ

! VÍCE INFORMACÍ O RODINNÝCH 
DOMECH S DOTACÍ NAJDETE NA 

WWW.RODINNEDOMYSDOTACI.CZ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Máte možnost průchodu interiérem domu.

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

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

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

....již jsme 
vyprojektovali přes 

80 pasivních domů

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


GS PASIV 2 
Celková užitková plocha 173,5 m2

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

GS PASIV 11 
Celková užitková plocha 86,9 m2

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

GS PASIV 15 
Celková užitková plocha 130,5 m2

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

GS PASIV 3 
Celková užitková plocha 125,1 m2

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

GS PASIV 12  
Celková užitková plocha 71,5 m2

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

GS PASIV 17  
Celková užitková plocha 218,3 m2

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

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

GS PASIV 20  
Celková užitková plocha 154,1 m2

Obytné místnosti 4+1
Orientační cena stavby* 5 024 000 Kč
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POTŘEBUJETE POMOCT S VÝBĚREM DOMU ČI NEVÍTE, 
JAK POSTUPOVAT? ZAVOLEJTE NA ZÁKAZNICKOU 
LINKU 236 160 333 ZARUČENĚ VÁM PORADÍME! 
NEBO PŘIJĎTE NA BEZPLATNOU KONZULTACI

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

TYPOVÝCH PROJEKTŮ 
NA ČESKÉM TRHU

1. UMÍME I INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY

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

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

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

GSERVIS
P R O J E K T Y  A  D O M Y

http://www.rodinnedomysdotaci.cz/
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Projekty a realizace

Pasivní, nulové,  aktivní domy 2018
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EUROLINE Bohemia s. r. o.
Pražská 810/16, 102 21  Praha 10
www.euroline.cz

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

AKTIV 2022

Hlavní zdroj energie: tepelné čerpadlo

Doplňkový zdroj energie: fotovoltaické články

Vytápěcí systém: tepelné čerpadlo, krb

Způsob větrání a výměna vzduchu: řízené větrání

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ

1. NP

PAsIVNí, NULOVé,  aKTIVNÍ DOMy 2018

2. NP

http://www.euroline.cz/
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EUROLINE Bohemia s. r. o.
Pražská 810/16, 102 21  Praha 10
www.euroline.cz

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

VILA 1351 EDP

Hlavní zdroj energie: tepelné čerpadlo

Doplňkový zdroj energie: fotovoltaické články

Vytápěcí systém: tepelné čerpadlo, krb

Způsob větrání a výměna vzduchu: rekuperace

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ

paSIVNÍ, NULOVé,  aKtIVNí dOMy 2018

http://www.euroline.cz/
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Asting CZ Pasivní domy s. r. o.
Tovární 1112, 537 01 Chrudim, 
s pobočkou v Olomouci
www.asting.cz

EPD R iZAlit OPAtOviCE





Tovární1112,Chrudim,53701

tel./fax.469/622448,www.asting.cz
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typ domu: pasivní

Konstrukční systém:

zděný; obvodová konstrukce MAXPLUS 500N, 
vnitřní MAXPLUS 250N a VPC zdivo, stropní 
konstrukce ŽB monolitická deska; izolace 
pěnosklo 600 mm + EPS 50 mm (podlaha), 
systémový  EPS Neopor tl. 350 mm (obvodový 
plášť) minerální vata tl. 100 mm + pur/pir  240 
mm (střecha)

Stručný popis/
charakteristika domu:

Novostavba v pasivním standardu vychází 
z předpokladu, že hlavní vstup bude situován na 
severní stranu objektu. Projekt je svým sedlovým 
zastřešením a jednoduchým půdorysným 
tvarem navržen do klasické venkovské zástavby. 
Hlavní architektonická dominanta je tvořena 
rizalitem na jižní straně objektu. Ze slunné části 
rodinného domu je vyústění do zahrady přes 
otevřenou terasu. Dispozice vychází ze základních 
požadavků většiny investorů.

Autor projektu: Ing. Filip Rajhel / ASTING CZ Pasivní domy s. r. o.

Realizátor stavby: svépomocná výstavba pod kontrolou autora 
projektu

Zastavěná plocha: 149,50 m2

Užitná plocha: 147,85 m2

Cena hrubé stavby: 1,1–1,4 mil. Kč bez DPH

Cena na klíč: 4,5–5,6 mil. Kč bez DPH

Cena na klíč včetně 
základové desky: ano

Celkové roční náklady 
na provoz: 

cca 7 000 Kč (vytápění a TV), cca 10 000 Kč 
(ostatní provoz)

1. NP 2. NP

Hlavní zdroj energie: tepelné čerpadlo země-voda

Doplňkový zdroj energie: el. energie připojena na FV elektrárnu

Vytápěcí systém: teplovodní – podlahové topení a radiátory

Způsob větrání a výměna vzduchu: řízené s rekuperací tepla a předehřevem v zemním 
výměníku tepla

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ

paSIVNÍ, NULOVé,  AKTIVNí DOMy 2018

http://www.asting.cz/
http://www.asting.cz/
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LUCERN stav s.r.o.
Na Vyhlídce 319 
267 01, Levín u Berouna 
www.lucern.cz 

Typ domu: pasivní

Konstrukční systém: dřevostavba; skeletová

Stručný popis/
charakteristika domu:

Vzorový dům plně ovládaný vyspělou inteligentní 
automatizací, včetně centrálního vysavače. 
Klienti si zde mohou prohlédnout jak vypadá 
naše kvalita provedení, osahat si všechny 
standardní materiály, popřípadě si vybrat z 
různých nadstandardních prvků, který náš 
vzorový dům ozvlášťňují. Vzorový dům je ideálně 
umístěný na pozemek s velkými prosklenými okny 
orientovanými na jih a postavený podle principů 
feng shui – proto atmosféra, která na vás dýchne, 
zanechá příjemný pocit. 

Autor projektu: LUCERN stav s. r. o. 

Realizátor stavby: LUCERN stav s. r. o.

Zastavěná plocha: 90 m2

Užitná plocha: 133 m2

Cena hrubé stavby: 2 190 000 Kč

Cena na klíč: 4 000 000 Kč

Cena na klíč včetně 
základové desky: 4 250 000 Kč

Celkové roční náklady 
na provoz: 12 000 Kč

VZoRoVý dům LUCERN 151 

Hlavní zdroj energie: tepelné čerpadlo vzduch-voda Mastertherm

doplňkový zdroj energie: vestavěný elektro kotel

Vytápěcí systém: teplovodní podlahové vytápění REHAU

Způsob větrání a výměna vzduchu: řízené větrání s rekuperací PAUL

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ

1. NP 2. NP

PaSIVNÍ, NULoVé,  AKtiVNí doMy 2018

http://www.lucern.cz/
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ARCHCON atelier, s. r. o., Národní obrany 826/31,  
160 00 Praha 6 – Bubeneč
DŘEVOSTAVBY BISKUP, s. r. o., Studené 106,  
254 01 Jílové u Prahy
www.archcon.cz, www.drevostavbybiskup.cz 

FOTO: MarTin ZeMan

Typ domu: pasivní

Konstrukční systém:
dřevostavba – stěnový systém z masivních 
šroubovaných panelů DEKpanel D – difuzně 
otevřená konstrukce, dřevovláknité izolace

Stručný popis/
charakteristika domu:

Individuální dřevostavba rodinného domu. Vlastní 
dům s půdorysem obdélníku je jednopodlažní 
s částečně využitelným podkrovím a strmou 
sedlovou střechou. Citlivě kopíruje svažitý 
terén, což vytváří dvě rozdílné výškové úrovně, 
které se propisují i do venkovních zpevněných 
ploch. Hlavní hmota je doplněna kompaktním 
pomocným objektem, který obsahuje garáž 
s úložnými prostory, kryté stání s prostorem pro 
vstup do domu suchou nohou a krytou terasu. Obě 
stavby jsou propojeny lehkou konstrukcí částečně 
zakrytou proti dešti sklem. Tato konstrukce 
přechází v subtilní pergolu, která budou během 
letních měsíců chránit interiér domu před 
přehříváním.

Autor projektu: ARCHCON atelier, s. r. o.

Realizátor stavby: DŘEVOSTAVBY BISKUP, s. r. o.

Zastavěná plocha: 111,5 m2

Užitná plocha: 153,7 m2

Celkové roční náklady 
na provoz:

elektřina – 16 000 Kč (spotřebiče, světlo, TUV, 
vytápění)

Dům nA VěTRném KOPCI  
střední Čechy

Hlavní zdroj energie: kompaktní jednotka Nilan Anaconda AW (tepelné čerpadlo vzduch voda + 
větrací jednotka, integrovaný ohřev TUV 180l)

Vytápěcí systém:
splitový systém tepelného čerpadla AC Heating Convert AW – 9 s frekvenčním 
měničem a topným výkonem 2,9–10,1 kW, podlahové vytápění + radiátory + 
kombinované žebříky

Způsob větrání a výměna vzduchu: aktivní rekuperační jednotka součást komplexní technologie domu

TECHnICKÁ ŘEŠEnÍ

1. nP 2. nP

PASIVnÍ, NUlOVé,  AKTIVNí DOmY 2018

http://www.archcon.cz/
http://www.drevostavbybiskup.cz/
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ARCHCON atelier, s. r. o., Národní obrany 826/31,  
160 00 Praha 6 – Bubeneč
DŘEVOSTAVBY BISKUP, s. r. o., Studené 106,  
254 01 Jílové u Prahy
www.archcon.cz, www.drevostavbybiskup.cz 

FOTO MarTin ZeMan

Typ domu: pasivní

Konstrukční systém:

dřevostavba – stěnový systém z masivních 
šroubovaných panelů DEKpanel D – difuzně 
otevřená konstrukce, minerální / dřevovláknitá 
izolace

Stručný popis/
charakteristika domu:

Jedná se o individuální dvoupodlažní objekt 
rodinného domu. Dům je navržený v pasivním 
standardu a je určen k trvalému bydlení 
čtyřčlenné rodiny. Vzhled domu vychází 
z požadavků pro pasivní standard. Je orientován 
co nejvíce na jih a současně je obytný prostor 
v přízemí propojený s terasou a zahradou. 
Z praktických i estetických důvodů je pro obklad 
terasy použitý modřín. Sytě červená barva 
vstupních dveří příjemně doplňuje elegantní bílo-
antracitovo-dřevěnou kombinaci fasády. Součástí 
výstavby byl i samostatný objekt krytého stání 
a skladu umístěný u vjezdu na pozemek. Dům 
získal vítězství v soutěži Pasivní dům roku 2016.

Autor projektu: ARCHCON atelier, s. r. o.

Realizátor stavby: DŘEVOSTAVBY BISKUP, s. r. o.

Zastavěná plocha: 143,7 m2

Užitná plocha: 145,5 m2

Celkové roční náklady 
na provoz:  ještě není známo

Dům POD SmRKEm
  střední Čechy

Hlavní zdroj energie: FV systém na střeše, elektřina

Doplňkový zdroj energie: krbová kamna – vložka JOTUL, bez napojení na otopnou soustavu

Vytápěcí systém: lokální se zdrojem v každé vytápěné místnosti elektrickým sálavým stropním 
panelem nebo elektrickým podlahovým vytápěním

Způsob větrání a výměna vzduchu: aktivní rekuperační jednotka Nilan VPL 15K TOP

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ

1. NP 2. NP

PASIVNÍ, NULOVé,  AKTIVNí DOmY 2018

http://www.archcon.cz/
http://www.drevostavbybiskup.cz/
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3AE s. r. o.
Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4 – Braník 
www.3ae.cz | www.novahome.cz 

Typ domu: pasivní

Konstrukční systém: dřevostavba – masivní dřevěné panely Novatop

Stručný popis/
charakteristika domu:

Jednopodlažní stavba s vytápěným podkrovím na 
půdorysu 21,75 × 6,59 m zastřešená sedlovou 
střechou. Tvarem, výběrem materiálu fasády 
i výplní dům reflektuje tradiční hospodářská 
stavení této lokality. Za vstupními dveřmi se 
nachází hala, ze které je přístup do obývacího 
pokoje, ložnice hostů a technického zázemí. 
Zároveň je zde umístěno schodiště na půdu 
a z haly lze projít na terasu. Jedna velká místnost 
zahrnuje kuchyňský kout, jídelní prostor, pracovní 
stůl a obývací prostor se sedací soupravou, 
TV a krbem. Obývací pokoj je zhruba z jedné 
třetiny otevřen průhledem do podkroví, které je 
otevřenou galerií se samostatným pokojem. Na 
obývák navazuje druhá ložnice s koupelnou a WC.

Autor projektu: Zbyněk Krulich, MgA. Květa Slavíčková

Realizátor stavby: 3AE s. r. o.

Zastavěná plocha: 143,30 m2

Užitná plocha: 194,70 m2

Cena hrubé stavby: na dotaz u 3AE s. r. o.

PaSivní dům vySočina

Hlavní zdroj energie: tepelné čerpadlo vzduch-voda

doplňkový zdroj energie: krbová kamna

vytápěcí systém: teplovzdušný

Způsob větrání a výměna vzduchu: řízené s rekuperací tepla, Atrea DUPLEX RK4-EC

TECHniCKÁ ŘEŠEní

1. NP

2. NP

NOVAHOME

PAsivNí, NULOVé,  AKTiVNí DOMy 2018

http://www.3ae.cz/
http://www.novahome.cz/
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3AE s. r. o.
Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4 – Braník 
www.3ae.cz | www.novahome.cz 

Rodinný dům Rožmitál

Hlavní zdroj energie: tepelné čerpadlo

doplňkový zdroj energie: není

Vytápěcí systém: teplovzdušný

Způsob větrání a výměna vzduchu: řízené s rekuperací tepla, Atrea DUPLEX RK4-EC

tECHniCKá ŘEŠEnÍ

NOVAHOME

typ domu: pasivní

Konstrukční systém: dřevostavba – masivní dřevěné panely NovAtoP

Stručný popis/
charakteristika domu:

Přízemní rodinný dům je určen pro čtyřčlennou 
rodinu. Má velmi nízkou spotřebu energie a 
dosáhl na dotaci z programu NZÚ. Je realizován 
z masivních dřevěných panelů NovAtoP, které 
jsou na většině míst ponechány jako pohledové. 
Interiér tím získává příjemné vnitřní klima 
a harmonické prostředí. 
teplo domova zajišťuje tepelné čerpadlo 
a vzduchotechnická jednotka. Fasádní obklad 
je zvolen z přírodního nenatíraného sibiřského 
modřínu, který časem získá šedostříbrnou barvu, 
nebude tak na sebe upozorňovat a zapadne 
do okolní krajiny. Do domu se vstupuje ze 
západní strany do zádveří, ze kterého lze projít 
do technického zázemí se šatnou. Dále v domě 
nejdete dva pokoje a ložnici s vlastní šatnou. 
obývací pokoj, který je centrem domu, je spojen 
s jídelnou a kuchyňským koutem. Prostor 
obývacího pokoje je propojen se zahradou  
přes venkovní terasu.

Autor projektu: Ing. arch. Lukáš Pejsar

Realizátor stavby: 3AE s. r. o.

Zastavěná plocha: 149 m2

Užitná plocha: 110 m2

Cena hrubé stavby: na dotaz u 3AE s. r. o.

pASiVnÍ, NULové,  AKtIvNí DoMy 2018

http://www.3ae.cz/
http://www.novahome.cz/
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ATREA s. r. o. | DOMY ATREA
Československé armády 5243/32
466 05 Jablonec nad Nisou
www.domyatrea.cz

Typ domu: pasivní

Konstrukční systém: skeletová dřevostavba (koncept DOMY ATREA)

Stručný popis/
charakteristika domu:

Dům s permakulturní zahradou pro japonsko-
český manželský pár. Návrh nenásilně spojuje 
kulturní aspekty obou národů a zohledňuje 
polohu ve svažité krajině v bezprostřední 
blízkosti lesů Jizerských hor. V přízemí domu je 
autentická „japonská“ místnost v tradičním stylu, 
avšak „vyrobená“ převážně z českých materiálů 
českými řemeslníky. Obě podlaží propojuje 
galerie. Interiér je hodně provázaný: galerie 
– kuchyně – jídelna – čtecí koutek – japonská 
místnost s chodbou a navazuje na terasu 
a zahradu.

Autor projektu: Ing. Tomáš Krupa a Ing. David Chudoba, Symbiosa 
– ateliér architektů

Realizátor stavby: Daniel Petříček (v licenci DOMY ATREA)

Zastavěná plocha: 145 m2

Užitná plocha: 178 m2

Rodinný dům atRea l ibeRec

Hlavní zdroj energie: tepelné čerpadlo vzduch-voda ATREA TCV 4,8

doplňkový zdroj energie: krbová vložka s výměníkem

Vytápěcí systém: teplovzdušný + otopné žebříky v koupelnách

Způsob větrání a výměna vzduchu: řízené s rekuperací tepla ATREA DUPLEX RK4

tecHnicKÁ ŘeŠenÍ

1. NP

2. NP

paSiVnÍ, NULOVé,  AKTIVNí DOMY 2018

http://www.domyatrea.cz/
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ATREA s. r. o. | DOMY ATREA
Československé armády 5243/32
466 05 Jablonec nad Nisou
www.domyatrea.cz

Typ domu: pasivní

Konstrukční systém: skeletová dřevostavba (koncept DOMY ATREA)

Stručný popis/
charakteristika domu:

Vzorový dům je součástí unikátního souboru 
třinácti pasivních domů a vzdělávacího střediska 
v obci Koberovy (CHKO Český ráj). Využijte 
jedinečnou příležitost takzvaného bydlení na 
zkoušku přes víkend v pasivním domě. Inspirujte 
se současnými trendy bydlení a otestujte si 
nastupující technologie. Nebo si dumluvte 
individuální konzultaci, případně odborné 
poradenství zaměřené na komfortní a energeticky 
úsporné stavby ohleduplné k životnímu prostředí.

Autor projektu: Ing. Petr Morávek, CSc., Zdeněk Hlavatý, 
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.

Realizátor stavby: BAK a. s. (v licenci DOMY ATREA)

Zastavěná plocha: 88 m2

Užitná plocha: 131 m2

VZoRoVý dům ATREA KobERoVy

Hlavní zdroj energie: tepelné čerpadlo vzduch-voda ATREA TCV 4,8

doplňkový zdroj energie: krbová vložka s výměníkem, solární panely

Vytápěcí systém: teplovzdušný + otopné žebříky v koupelnách

Způsob větrání a výměna vzduchu: řízené s rekuperací tepla ATREA DUPLEX RB5

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ

1. NP

2. NP

pASIVNÍ, NULOVé,  AKTIVNí DOMY 2018

http://www.domyatrea.cz/
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ATRIUM, s. r. o.
Strakonická 1056
341 01 Horažďovice 
www.atrium.cz

Typ domu: pasivní

Konstrukční systém: dřevostavba, difuzně otevřená konstrukce ATRIUM 
DifuTech® CLIMA PASIV

Stručný popis/
charakteristika domu:

Variabilní vzorový dům je rozdělen na dvě 
samostatné bytové jednotky spojené prostorným 
zádveřím. Podkrovní část a část bungalovu může 
fungovat společně i odděleně jako dvougenerační 
dům pro potřeby domácího podnikání. JUBILEUM 
PLZEŇ je zajímavý designový rodinný dům, který 
je vybaven nejmodernějšími technologiemi, jako 
je tepelné čerpadlo, inteligentní elektroinstalace, 
systém větrání se zpětným ziskem tepla a 
podobně. Vzorový dům je navržen v difuzně 
otevřené konstrukci DifuTech® CLIMA PASIV. 

Autor projektu: Ing. arch. Simona Brezovanová

Realizátor stavby: ATRIUM, s. r. o.

Zastavěná plocha: 170 m2

Užitná plocha: 216 m2

Cena hrubé stavby: 4 500 000 Kč

Cena na klíč: 6 600 000 Kč

Cena na klíč včetně 
základové desky: 7 140 000 Kč

Celkové roční náklady 
na provoz: cca 25 000 Kč

JUBILEUM PLZEŇ

Hlavní zdroj energie: tepelné čerpadlo vzduch-voda

Doplňkový zdroj energie: není

Vytápěcí systém: podlahové topení

Způsob větrání a výměna vzduchu: decentrální systém větrání se zpětným ziskem tepla

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ

2. NP

1. NP

PaSIVNÍ, nULoVé,  AKTIVní DoMy 2018

http://www.atrium.cz/
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Natura Space CZ s. r. o.
Račiněves 145, 413 01  Račiněves
www.natura-space.com

Typ domu: nulový

Konstrukční systém: montovaná panelová dřevostavba

Stručný popis/
charakteristika domu:

Natura Level XL je navržen pro větší, náročnější 
rodiny jako nulový dům v dispozici 4 + kk 
s galerií, podlahovou plochou 145 m2. Jedná 
se o dvoupodlažní kompaktní dům s velkými 
možnostmi úložných prostor. V přízemí nabízí 
tento rodinný dům luxusní obývací prostor  
55 metrů, velkou kuchyň a samostatné WC, kam je 
možné umístit pračku a sušičku. Velkoformátová 
okna dodávají domu dostatek světla a z obývacího 
pokoje je možné bezbariérově vstoupit na terasu. 
Díky výšce domu jsou v horním patře navrženy 
tři ložnice, prostorná koupelna a velká galerie, 
která slouží jako herna pro děti. Tento prostor 
je variabilní a zmenšením herny nabízí možnost 
zvětšit dva pokoje až do velikosti  
17,5 m2 podlahové plochy.

Autor projektu: Natura Space CZ s. r. o.

Realizátor stavby: Natura Space CZ s. r. o.

Zastavěná plocha: 78,75 m2

Užitná plocha: 145 m2

Cena hrubé stavby/ 
cena na klíč: 3 083 863 Kč

Cena na klíč včetně 
základové desky: 3 600 000 Kč

Cena na klíč včetně 
základové desky: ano, dům je realizován na zemních vrutech

Celkové roční náklady 
na provoz: 23 000 Kč (celková roční spotřeba 7,53 MWe)

 NATurA LeveL XL

Hlavní zdroj energie: tepelné čerpadlo

Doplňkový zdroj energie: krbová kamna

Vytápěcí systém: podlahové topení

Způsob větrání a výměna vzduchu: řízené s rekuperací

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ

2. NP

1. NP

paSiVNí, NuLové,  aKT iVNí DoMy 2018

http://www.natura-space.com/
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PENATUS s. r. o.
Sportovní 845/20, 101 00 Praha 10
www.penatus.cz

Typ domu: pasivní

Konstrukční systém: dřevostavba Two by Four

Stručný popis/
charakteristika domu:

Pasivní dům dle individuálního návrhu. Celkové 
uspořádání domu z požadavků a představ 
stavebníka, včetně na dům navazující domácí 
kanceláře a nevytápěné garáže. Obvodové 
konstrukce domu jsou navrženy jako difuzně 
otevřené s použitím tepelné izolace z foukané 
celulózy. Stavba je vybavena teplovzdušným 
vytápěním s rekuperací tepla, jako zdroj tepla 
instalované tepelné čerpadlo vzduch-voda. 
Doplňkovým zdrojem tepla jsou kamna na dřevo.

Autor projektu: Petr Škvor

Realizátor stavby: PENATUS s. r. o.

Zastavěná plocha: 159,73 m2

Užitná plocha: 201,73 m2

Cena hrubé stavby: 4 833 278 Kč

Cena na klíč: 5 657 321 Kč

Cena na klíč včetně 
základové desky: ano

EPD Dolní BřEžany

Hlavní zdroj energie: tepelné čerpadlo vzduch-voda

Doplňkový zdroj energie: krbová kamna, elektrické topné rohože

Vytápěcí systém: teplovzdušné vytápění

Způsob větrání a výměna vzduchu: řízené větrání s rekuperací tepla

TECHnICKÁ řEŠEní

1. NP 2. NP

PASivNí, NUlOvé,  AKTivNí DOmy 2018

http://www.penatus.cz/
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adve rtorial

KompaKtní 
rekuperační 
jednotKy pro 
pasivní domy
rakouská preciznost  
a smysl pro detail

rakouská značka pichler přišla na český trh se svými 
rekuperačními jednotkami teprve před dvěma lety, ale už 
si získala řadu spokojených zákazníků a její produkty jsou 
srdcem pasivních domů pyšnících se certifikáty a oceněními.

Řeč je o rodinné tradiční společnosti Pichler, která je prověřená 
již více jak 50 lety své existence. Má sedm poboček v Rakousku, 
střední a jihovýchodní Evropě, přibližně 170 odborných a vysoce 
motivovaných zaměstnanců a hlavně jedinečné produkty 
certifikované Passivhaus Institut Darmstadt, které nemají na 
českém trhu konkurenci. Jejich vlajkovou lodí je řada kompaktních 
rekuperačních jednotek s označením Pichler PKOM4.

systÉmy pro rodinnÉ domy, Byty, BazÉny, školy a školky

srdce pro váš pasivní dům 
kompaktní rekuperační jednotka pro pasivní domy pichler pkom4

 lBe 250/500
zvlhčovač

  lG 150
2016 1254/2014
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

LG 150 A

 A

39 
dB

150 m³/h

 A++

 A++A+
A
B
C
D
E
F
G

2016 1254/2014
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

LG 150 A

 A

39 
dB

150 m³/h

 A++

 A++A+
A
B
C
D
E
F
G

  lG 250a
2016 1254/2014
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

LG 250 A

 A

43 
dB

250 m³/h

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

 A-80%

 A-60%

 A-40%

 A-20%+A+
A
B
C
D
E
F
G

2016 1254/2014
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

LG 150 A

 A

39 
dB

150 m³/h

 A++

 A++A+
A
B
C
D
E
F
G

  lG 500 (p)
2016 1254/2014
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

LG 500 P

 A

42 
dB

445 m³/h

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

 A-80%

 A-60%

 A-40%

 A-20%+A+
A
B
C
D
E
F
G

2016 1254/2014
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

LG 150 A

 A

39 
dB

150 m³/h

 A++

 A++A+
A
B
C
D
E
F
G

52 dB

0 dB

1112 kWh/annum

1112 kWh/annum

1112 kWh/annum

 A

 A-80%

 A-60%

 A-40%

 A-20%

 A+++

 A++

 A
 A
 B
 C
 D
 E
F
G

+
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

L

2015 812/2013

                        PKOM4.S/F

Jedna jednotka, 4 funkce větrání vytápění chlazení ohřev vody

Technická data:
■ Vzduchový výkon 85–300 m³/h
■ Objem zásobníku teplé vody až pro 5 osob (212 l)
■ Příjemný letní komfort díky chlazení až 1.3 kW
■ Certifikovaná dle PHI pro -15 °C
■ Topný výkon až 1.3 kW pokryje většinu topné 

sezóny
■ Levný ohřev teplé vody pomocí samostatného 

tepelného čerpadla 
■ Topný výkon ohřevu teplé vody až 1.6 kW
■ Kompaktní rozměr velikosti větší lednice  

(d × š × v) 741 × 734 × 2012 mm
■ Kvalitní filtrace F7 pro zdravé mikroklima  

již v základu

Volitelné příslušenství:
■ Lze doplnit o systém se zpětným získávaným 

vlhkosti (entalpický výměník)
■ Vzduch lze i řízeně zvlhčovat pomocí unikátního 

adiabatického zvlhčovače do potrubí (PICHLER 
LBE 250) s řízením výstupní teploty a vlhkosti 

Proč doporučujeme rekuperační jednotku 
Pichler:

dvě  
samostatná 

tepelná  
čerpadla

záruka 5 let 
na kompletní 

zařízení

Účinnost 
rekuperace  

větší než 88 % 
dle phi

snadná cesta  
k získání dotace 

nová zelená 
úsporám
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www.pichlerluft.czin
fo

„Z mých zkušeností zjišťuji, že dnes vysoké procento 
klientů upřednostňuje jednoduché řešení TZB bez nutností 
propojení několika systémů a jejich složité regulace. Nejraději 
mají vše pod jedním ovládacím panelem, který si vyzkouší, 
nastaví si režim a posléze již systém nechávají běžet ´svým 
životem´. Právě toto umožňuje jednotka Pichler PKOM4.
Dříve jsme navrhovali kompaktní jednotku jiného výrobce 
(NILAN VP18 compact), která je však vývojově cca 15 let 
stará a čas ukázal na její slabiny v běžném provozu pasivního 
rodinného domu. Ve chvíli, kdy se na trhu objevila jednotka 
Pichler PKOM4, byl jsem velmi příjemně překvapen, že právě 
slabiny eliminuje sofistikovanějším návrhem a vybavením. 
Právě možnost zapojení FVE, dvou nezávislých tepelných 
čerpadel, většího zásobníku TV, možnost přitápění či 
přichlazení přívodního vzduchu jej udělala dle mého názoru 
favoritem výběru mezi kompaktními jednotkami na trhu.
V rámci návrhu domů s využitím dotací Nová zelená úsporám 
je díky lepším COP faktorům pak potřebná menší doplňková 
FVE (o cca 2–4 panely) pro snížení požadované hodnoty 
měrné neobnovitelné primární energie. Tím nám celý systém 
TZB nevychází dráž než u systémů s předchozími typy 
kompaktních jednotek.“

„Kompaktní jednotky Pichler PKOM4 navrhujeme do pasivních 
domů velice často. Již v první naší realizaci certifikovaného 
pasivního domu v Podlesí došlo v průběhu stavby ke změně ze 
zemního tepelného čerpadla na tuto jednotku. Důvodem byla 
jednoduchost celého TZB systému, výrazně menší požadavky 
na prostor a jednotka splní více funkcí než klasický systém. 
Zároveň lze v domě upustit od instalace teplovodních rozvodů 
a stavbu zlevnit, zásadně zjednodušit a výrazně omezit údržbu 
a poruchovost.
V případě, že uživatelé domu nepreferují jako hlavní zdroj 
tepla biomasu (dřevo, pelety), pak má jednotka jednoznačné 
výhody. Na půdorysu větší chladničky obstará větrání s vysokou 
účinností rekuperace tepla, ohřev teplé vody a vytápění ohřevem 
přiváděného vzduchu. Navíc jednotka umí i chladit, což je 
znatelné vylepšení letního komfortu: ačkoliv je výkon celkem 
malý, tak při správném návrhu pasivního domu s účinným 
stíněním je dostatečný. Obdobné je to i s topným výkonem: 
jednotka je určena do pasivních domů podle mezinárodních 
měřítek. Tyto stavby mají ztrátu pod 2 kW a výkon jednotky 
PKOM4 pokrývá přes 80 % potřeby. U horších staveb je tato 
jednotka již nevhodná, protože většinu tepla do domu pak 
dodává přímá elektřina. Při návrhu stavby je potřeba mít tyto 
návaznosti na zřeteli.“ 

Ing. Michal Hučík
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby ČKAIT,  
certifikovaný projektant pasivních domů CEPH a podporující člen  
Centra pasivního domu, atelier.hucik@gmail.com

Ing. Jiří Čech 
(ateliér pasivních domů www.100passive.com) 
projektant certifikovaného pasivního domu dle PHI v Podlesí

Přehledný jednoduchý dotykový ovladač v českém jazyce:
■ Automatický zimní / letní 

provoz
■ Funkce dovolená
■ Individuální nastavení 

vzduchového množství
■ Časový a týdenní program
■ Regulace podle CO2 

a vlhkosti

rozhovory s projektanty a uživateli

Zeptali jsme se: 
„Proč doporučujete kompaktní jednotku PKOM4 od firmy Pichler?  
V čem je jiná než konkurenční kompaktní jednotky pro systémové větrání 
pasivních rodinných domů?“

„Po roce bydlení v našem pasivním domě a celoroční zkušenosti i s jednotkou Pichler PKOM4 oceňuji: 
1. její kompaktnost (jedno zařízení pro větrání, topení, chlazení i ohřev TUV)
2. úsporný provoz (pro řízení teploty klimatu v domě i pro ohřev TUV využívají dvě 
nezávislá tepelná čerpadla malých výkonů v období duben až listopad využívá právě jen 
PKOM4 a přitápění jiným způsobem je potřeba jen v nejchladnějších měsících roku),
3. jednoduchost ovládání (prakticky plná automatika bez nutnosti zasahovat do  
provozních režimů).“

FOTO: J. PICHLER GEsELLsCHAFT m.b.H.

Jaroslav Veselý
majitel Pasivního 
domu roku 2016, 

Brno

Je možné se 
rozhodnout 
mezi dvěma 
alternativami:

PKOM4 classic: 
Provedení se 
zásobníkem teplé vody

PKOM4 trend: 
Provedení bez 
zásobníku teplé vody

http://www.pichlerluft.cz/
mailto:atelier.hucik@gmail.com
http://www.100passive.com/


V Poradenském středisku pro úsporné vytápění a větrání, které je  

ve vzorovém úsporném domě GAMA 100 v Národním stavebním centru 

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

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

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

věnovat a poradí vám, co bude pro vás nejvýhodnější

Mnoho lidí by si přálo, aby neMuseli platit za nakupované 
energie, které v rodinnéM rozpočtu hrají značnou roli. 
říkají s i – být tak energeticky nezávislý, to by bylo! věřte 
nebo nevěřte, dosáhnout toho už není žádná utopie! Úroveň 
současných technologií uMožňuje takový důM nejen nově 
postavit, ale také zrekonstruovat.

Podstatou pasivních domů je skuteč-
nost, že se v nich nemusí prakticky vů-

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

vypouštíme tepelnou energii doslova „pá-
nubohu do oken“, ale řízeným způsobem 
větrat, což znamená znehodnocený vzduch 
vypouštět z domu, ale nejprve z něj odebrat 
teplo, kterým se ohřeje přiváděný čerstvý 
vzduch. Mnozí už o tom slyšeli, jedná se 
o rekuperační větrání, zkráceně – rekupe-
raci. Až 90 % tepla odcházejícího z domu 
s odváděným znehodnoceným vzduchem 
se dá tímto způsobem získat zpět do domu 
a mít doma čerstvý vzduch.
Když k tomu přidáme „domácí“ výrobu elek-
trické energie v malé „domácí fotovoltaic-
ké elektrárně“ a tu pak využijeme jednak 
k pohonu tepelného čerpadla, rekuperace 
a dalších domácích spotřebičů, když se to 
správně navrhne a nainstaluje, velmi se při-
blížíme právě tomu „nulovému domu“.
Teď vás napadá, to přece musí být všech-
no strašně drahé. Kde na to vezmu? Velmi 
důležitá otázka. Ve skutečnosti, díky rozvoji 
výroby zařízení využívajících obnovitelných 
energií (OZE), výrazně poklesly ceny těchto 
energií a už neplatí, že jsou tak drahé, že se 
nevyplatí je instalovat. To platilo ještě nedáv-

no, řekněme před 
pěti lety, ale dnes 
v řadě případů 
klesly ceny až na 
polovinu. Samo-
zřejmě to něco 
stojí, nic není za-

darmo, ale jednak jsou nižší ceny a lepší pa-
rametry, na straně druhé jsou dotační progra-
my, kterými se podporuje snížení emisí CO

2 
a s jejich využitím lze celou takovou investici 
pořídit ještě levněji.
Co je podstatné? Dosaženými úsporami za 
nákup různých energií se prvotní náklady 
na pořízení uvedených technologií „umoří“ 
v řádu několika let, takže se i vyplatí pení-
ze si vypůjčit, protože výnos z dosažených 
úspor je mnohem vyšší než úroková sazba 
u stavebních a podobných půjček.

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

Lepší  
než pasivní 

je nulový

více informací je na www.termokomfort.cz nebo  
www.dimplex.cz., kde naleznete také mapku,  
jak se na místo dostanete.
své dotazy můžete zaslat na info@termokomfort.cz.
provozní doba ve vzorovém domě je od 10 do 17 hod, 
po domluvě i v sobotu nebo neděli. 

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

BRAMAC STAR
NOVÁ GENERACE 
STŘEŠNÍCH TAŠEK

EXKLUZIVNÍ BARVY
CLASSIC STAR

kaštanová mocca 
metalic

terracotta granit 
metalic

TEGALIT STAR

granit 
metalic

terracotta

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

přehřívání střechy.

• Výjimečně hladký a atraktivní povrch.

• Zvýšená ochrana před usazením nečistot, 
   mechů a řas.

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

• Optimalizace předního řezu tašky.

www.bramac.cz Part of BMI Group

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

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

Až o 7 stupňů nižší teplota v podkroví
Střešní taška s technologií STAR se vyznaču-
je perfektně hladkým a napohled atraktivním 
povrchem. Do povrchu tašky jsou integrované 
speciální pigmenty, které odrážejí třikrát více 
infračerveného záření než běžné tašky. Celá 
střešní skladba Bramac Cool udržuje v pod-
kroví během horkých dnů příjemné klima a sni-
žuje teplotu až o 7 stupňů. Tašky navíc přináší 
zvýšenou ochranu před usazováním nečistot 
a dlouhodobou ochranu původní barevnosti.

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

Tropických dnů v roce bude podle vědců v na-
šem klimatickém pásmu přibývat. Možná i pro-
to bychom měli o ochraně podkroví během 
letních měsíců více přemýšlet a hledat dlou-
hodobě efektivní řešení.  Bramac Cool patří ke 
stavebním opatřením bez nároků na spotřebu 
energie a s pozitivním dopadem na komfortní 
a zdravé bydlení.

Bramac Cool:
Bramac STAR
Clima Plus 2S
BramacTherm

http://www.bramac.cz/
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Uvažujete o stavbě pasivního domu? Inspirujte se příběhem 
mladé rodiny, která si svůj vysněný dům postavila v Dobříši. 
Do dřevostavby se přestěhovali z malého panelového bytu, 
protože jim po narození druhého dítěte přestal vyhovovat. 
Architekt Ondřej Kaluš jim navrhl moderní dům s čistým 
designem a dnes si užívají krásny výhled na brdské lesy.

pře dstavuj e m e

PřiPravila RED Foto JaRoslav HEJzlaR a PEtR FiliP

DesIgnOvý rODInný 
Dům zA 4,5 mIlIOnU?  

I to je možné!

ssOUznění s mAjItelI I OKOlní KrAjInOU
Mladí manželé chtěli dětem dopřát zahradu i čerstvý 
vzduch a od samého počátku rodina uvažovala o pasiv-
ní stavbě. Rodinný přítel i architekt ondřej Kaluš připra-
vil citlivý návrh, který zrcadlil potřeby majitelů a zároveň 
krásně zapadl do dané lokality. Realizaci stavby pak svěřili 
společnosti Chytrý dům, která se postarala o její hladký 
průběh od a do z. 
Pozemek se nachází na špičce terénní vlny s výhledem na 
rybník a Brdské lesy. 
„sladit výhledy s nízkoenergetickým konceptem byla 
opravdu radost. Neméně důležitý byl ale také dojem 
z obydlí při pohledu zvenku. Je skvělé, když se povede 
navrhnout dům, jenž odráží osobnost majitele a zároveň se 
nepere s okolím,“ říká ing. arch. ondřej Kaluš. 
„Pro sedlovou střechu jsme se rozhodli právě proto, že se 
výborně hodí do okolní krajiny. zároveň tím vznikl prostor 

pod štítem, odkud máme přes velké okno krásny výhled na 
louku,“ doplňuje majitel Jan.
Jedním z důvodů pro dřevostavbu byla rychlost celkové 
realizace – zemní práce a základová deska byly hotové 
za dva měsíce, dalších šest trvala samotná stavba včetně 
technologií, řemesel a instalace nábytku vyrobeného na 
míru od místních truhlářů. 
„Požadavek majitelů, aby dům spotřeboval malé množství 
energie a byl ekologický, vyústil v návrh pasivní dřevo-
stavby. zároveň splňoval požadavky dotačního programu 
Nová zelená úsporám. Jelikož bylo nutné skloubit mnoho 
požadavků jednotlivých profesí, od tepelné techniky přes 
vzduchotěsnost až po vytápění, bylo pro nás i investora vý-
hodou, že jsme všechny projekční fáze zajištovali u nás ve 
firmě, kde máme potřebné ‘know how’ z tohoto segmentu 
a také zkušenosti z realizací,“ vysvětluje ing. Petr Filip, ve-
doucí zakázky pro Chytrý dům.
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DOstAteK místA I úlOžných prOstOr
Rodina se rozhodla pro fasádu z modřínu a tmavě 
šedou plechovou střechu. v interiéru byly použité 
smrkové palubky s jednou vrstvou bílé lazury a bílý 
sádrokarton. Podlahy jsou z dubových třívrstvých 
dřevěných lamel. Dům poskytuje pohodlné bydlení 
pro čtyřčlennou rodinu – je zde obytný prostor s ku-
chyní, obývacím pokojem a jídelnou, pracovna, kou-
pelna, dvě toalety, půda a dětský pokoj. ten je ře-
šený tak, aby ho později bylo možné rozdělit na dva. 
„Protože dům stojí na skále, nebylo možné vykopat 
sklep. Proto jsme na úložné prostory vyhradili hod-
ně místa a přistavěli i velkou půdu a přístřešek na 
auto,“ komentuje stavbu majitel Jan.
Pasivní dřevostavba má rekuperační jednotku s ma-
lým tepelným čerpadlem, které využívá energii z od-
padního vzduchu. Pro nejchladnější dny jsou v po-
kojích nástěnné infrapanely. 
„technologie nás mile překvapila, hlavně fotovoltai-
ka s výkonem 3,7 kW. Pokud není úplně zataženo 
a nízká, hustá oblačnost, dodává dostatečný výkon 
na provoz lednice, vinotéky a myčky,“ pokračuje Jan.
Celá stavba vyšla majitele na 4,5 milionů korun. 
za ně získali dům s obytnou plochou 130 metrů 
čtverečních, dalších 40 metrů terasy plus kůlnu 
a dílnu o rozloze 20 metrů čtverečních. Rodina se 
do nového domu stěhovala na podzim 2016 a své-
ho rozhodnutí rozhodně nelituje. Na domě by Jan 
s manželkou neměnili nic, získali totiž krásné výhle-
dy a čistý interiérový i exteriérový design.

typ domu: pasivní; v létě aktivní

Konstrukční systém: dřevostavba

potřeba energie na vytápění: 11 kWh/m2

Domovní technika: větrání, ohřev TV – Nilan kompakt; 
vytápění – elektrické desky, fotovoltaika 3,7 kWp

zajímavost: fotovoltaika pokryje 62 % celkové spotřeby 
domu, v letních měsících vyrobí více, než dům spotřebuje

Architektonický návrh: Ing. arch. Ondřej Kaluš

projekt a realizace stavby: Chytrý dům s. r. o.
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Tepelná izolace nové generace

S e z n a m t e  S e  S  p o ly u r e t a n e m
SpolečnoSt pCC Morava-CheM Se zabývá výzkuMeM a vývojeM polyuretanů ve vlaStníM CheMiCkéM závodě.  
po MnohaletéM výzkuMu Se j í podařilo vyvinout Mnoho SyStéMů S vynikajíCíMi fyzikálníMi a izolačníMi 
vlaStnoStMi a vyrábí izolační deSky a SyStéMy pro Stříkané pěny. jej íM zaMěřeníM je výroba tepelněizolačního 
SyStéMu a jeho Správná aplikaCe, která je klíčová pro Správnou funkčnoSt a dlouhou životnoSt. jako zodpovědná 
SpolečnoSt provádí kontrolu aplikaCe SyStéMů i terMovizní Měření tepelněizolačního SyStéMu. rovněž zajiSťuje 
zpraCování projektové dokuMentaCe pro dotační prograM nová zelená úSporáM. SeznaMte Se S polyuretaneM. 

co je polyureTan
jedná se o polymery vzniklé reakcí 
vícefunkčního isokyanátu s polyalkoholy 
(polyoly), či jinak o exotermickou reakci, 
která vzniká při smíchání obou složek. 
pěny se dělí do dvou základních skupin 
– tuhé a měkké a lze je vyrábět ve formě 
desek nebo aplikovat přímo na stavbě 
formou stříkání.

aplikace polyureTanu
polyuretany ve formě desek lze využívat na mnoha místech v různých prostředích. desky jsou vlivem 
malé povrchové nasákavosti vhodné na izolaci soklové části. ideální na zateplení fasád starších 
objektů, kde je vyšší vlhkost podkladu. desky je možno aplikovat jako zateplení do konstrukcí stěn, 
střech, podlah a na mnoha místech. dá se říct, že desky lze využít na izolaci kdekoliv. vlivem vysokého 
tepelného odporu nedochází k navýšení tloušťky konstrukce. u plochých střech tak odpadá nutnost 
zvyšování stávajících atik. Součinitel tepelné vodivosti lambda  je u desek menší nebo roven  
0,022 W/mk. desky se velice dobře přizpůsobují – lehké řezání a broušení. díky své malé nasákavosti 
je lze využít k zateplení soklu a vlhčích míst, aplikovat na fasády, do konstrukcí, balkónů i teras.
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www.new-thermsystem.czin
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výrobky z polyuretanu

Desky jsou vyráběny řezáním z bloku pě-
něného do forem. Díky tomuto postupu 
je možno z bloku vyrábět desky o růz-
ných tloušťkách dle požadavku investo-
ra. Tloušťky desek jsou odstupňovány po  
10 milime trech a dodávají se v rozměrech  
1000 × 600 a 1200 × 2000 milimetrů.
Ve výrobních závodech firmy jsou však 
schopni uspokojit téměř každé přání. Vyrábí 
i spádové klíny i atypické prvky.

Jedná se dvousložkový polyuretanový sys-
tém pro přípravu polotuhé pěny s otevřenou 
nebo uzavřenou buněčnou strukturou. Apli-
kace systému se provádí stříkáním.

Proč si stříkanou izolaci vybrat
■ zajišťuje dokonalou těsnost, utěsnění 
dutin ve stěnách a stropech, dokonale 
odizoluje od mrazu, horka i hluku
■ polyuretan nepodléhá erozi 
a neuvolňuje žádné nebezpečné nebo 
zdraví škodlivé látky ani mikročástice 
prachu
■ izolace během času nesesedá ani 
neklesá, má tvarovou stálost a trvale 
neměnné izolační parametry
■ tvrdé PUR pěny neobsahují freony
■ rychlá aplikace
■ izoluje těžce dostupná místa

 
Stříkané izolace lze aplikovat do konstrukcí 
a na ploché střechy, kde je nutné provést 
ochranu izolace před povětrnostními vlivy. 
K těmto ochranám jsou dodávány speciální 
přípravky. Pro správný návrh a použití pěny 

je nutno kontaktovat dodavatele, který vám 
pomůže se správným výběrem komponentů. 
Pro zpracování stříkacích polyuretanových 
systémů se používají zařízení zvlášť urče-
ná pro tento účel, která fungují následují-
cím způsobem: odebírají oba komponenty, 
ohřívají je a pak je míchají v hlavici stříkací 
pistole. Pak výslednou hmotu rozprašují do 
vzduchu a směrují na ošetřovaný povrch. 
Aplikace probíhá pod tlakem. Při zpracování 
je samo sebou nutné striktně dodržovat po-
kyny výrobce zařízení.

Díky svým vlastnostem jakou je malá povr-
chová nasákavost, vynikající tepelný odpor, 
pevnost v tlaku a mnoho dalších vyniká tento 
materiál nad jinými. Díky těmto vlastnostem 
je možné materiál umístit na mnoha místech 
s rozmanitou povrchovou úpravou.
V nabídce je i certifikovaný tepelněizolační 
systém, který je držitelem certifikátu ETA 
– záruky kvality.  Systém je testován pa-
rametry, které simulují minimální životnost 
systému na 25 let a zároveň po této době 
při běžném užívání nedojde k výrazné ztrátě 
vlastnosti systému. 
V případě, že hledáte jiné možnosti povr-
chových úprav a chcete, aby se vaše fasáda 
odlišovala od ostatních, můžety zkusit desky 

1. izolační desky pCC Morava-CheM

2. Stříkaná izolace  pCC Morava-CheM

pro obkladové pásky. Ty jsou opatřeny zám-
ky a drážkami pro lehčí aplikaci obkladu bez 
nutnosti vkládání křížů. Desky jsou kotveny 
k podkladu a obklady lepeny přímo na desky 
bez nutnosti aplikace výztužné vrstvy.
Zajímavá je i povrchová úprava ve formě ka-
mínků, které lze velmi jednoduše aplikovat 
jak na zateplení, tak přímo na fasádu jako 
obklad soklového zdiva, obklad kolem oken 
a na mnoha dalších místech.  

http://www.new-thermsystem.cz/
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PřiPravila Lucie Němcová ■ Foto e.oN

Dům ve 
vnitrobloku 

Oáza mezi 
činžáky

mezi Dvěma cukrárnami a za zvuku projížDějící 
tramvaje vstoupíte Do choDby jeDnoho z letenských 
Domů, protáhnete se Dlouhou choDbou a vynoříte 
se v jiném světě. ve světě jeDnoho pražského 
vnitrobloku. najeDnou zavláDne kliD a obklopí vás 
překvapivé množství zeleně s pozaDím rozmanitě 
poskláDaných činžovních Domů. jejich fasáDy tu 
skryté pohleDům z ulice vytvářejí úplně jinou 
mozaiku. o pár kroků Dál vás naDšeně vítá velký pes 
a moDerní přízemní Dům obložený Dřevem. jeho majitel 
v pruhovaném námořnickém tričku vás srDečně zve 
Dál. useDáte k černému čaji a začíná vyprávění…

j■ jak člověk přijDe k takovému místu 
uprostřeD zástavby téměř v centru prahy?
Jako slepý k houslím. K tomu se váže docela zajímavá his-
torka. Nebavilo mě bydlet v bytě, dohadovat se s předsed-
kyní v družstvu a podobně. Tak jsem hledal a posílal mojí 
milé různé „ruiny“ poblíž Prahy, až mi jednou napsala, že 
jestli chci někdy stavět, tak jedině na Letné. Tím považo-
vala celou záležitost za vyřešenou. Za čtrnáct dní jsem 
šel ke svému zákazníkovi, který si postavil domek ve vni-
trobloku na Pankráci. ohromně se mi to líbilo a říkal jsem 
si, co kdyby se tak něco prodávalo na Letné? Ještě ten 
den jsem shodou náhod na internetu našel tento pozemek. 
Realitní kancelář i majitelka měly pocit, že je téměř nepro-
dejný. Bylo zde vydáno stavební povolení, ale majitelka na 
dlouho onemocněla a po sedmi letech si myslela, že stavební 
povolení už dávno propadlo. Slovo dalo slovo, kápli jsme si 
do noty a dohodli se, že zkusím všechny související záležitosti 
zjistit. Byl problém s přípojkami, dopravou materiálu a dalšími 
detaily. Na všechno bylo třeba nalézt řešení. Dohodli jsme se, 
že když to klapne, pozemek koupíme. 
Zdržení v podobě různých vyřizování pro nás bylo v té době 
výhodou, protože jsme neměli připravené finance. Až později 
jsme prodali byt a získali potřebné zdroje. Rok a půl trvalo 
vyřizování a v mezičase jsme připravili projekt. S architektem 
vaškem odvárkou jsme vymysleli asi patnáct variant. Díky do-
statku času se podařilo všechno dobře do detailu vychytat.

■ byly stanoveny nějaké l imity pro stavbu? 
přeDpokláDám, že stavět na takovém místě není 
jen tak…
Stavební povolení bylo vydáno, takže hmota domu byla daná. 
v rámci změn stavby před dokončením jsme na navrženém 
přízemním objektu udělali pár změn. Změnili jsme okna, při-
dali atrium, obložení, zvýšili stropy, takže jsme museli dům 
trošku zakopat, abychom se vešli do dané výškové hladiny. 
Bylo odvezeno třistašedesát tun hlíny, což je hurónský výkon. 
Zabývám se kořenovými čistírnami a domluvil jsem se s na-
ším spolupracovníkem na kořenovkách, mistrem stavebních 
strojů, panem Hamralem. Pro něj to bylo dobrodružství. velmi 
promyšlený mechanismus a souhra několika pomocných stro-
jů. Přímá doprava na naši parcelu totiž není možná, je třeba to 
řešit přes vedlejší, o tři metry níže položený pozemek.

■ jak Dlouho trvala realizace?
Zhruba jedenáct měsíců. Prvního června jsme začali a další 
rok prvního května jsme se stěhovali.
Dům je postaven z vápenopískových bloků o tloušťce sedm-
náct a půl centimetru. Na nich je čtyřicet centimetrů minerální 
izolace mezi dřevěnými nosníky a modřínová fasáda. Stropní 
konstrukce i světlík jsou z lepených dřevěných nosníků a na 
nich je šest centimetrů betonové desky z vláknobetonu. Nad 
většinou půdorysu je deska prošroubovaná s trámy, aby spo-
lupůsobily. 

Ing. michal Šperling

majitel domu, odborník na kořenové čističky

http://e.on/
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■ hneD na začátku jste přizvali architekta?
S vaškem jsme už předtím společně navrhovali nějaké reali-
zace, které se nakonec neuskutečnily. Tam jsme se poznali. 
Pak nám pomáhal navrhovat byt na Letné a následně tento 
dům. Je příjemné, že do procesu nepotřebuje cpát svoje 
ego. Koncepce domu je v zásadě moje – dispozice, umístění 
oken... Ale vašek moje nápady domýšlel a navrhoval nábytek. 
ideální spolupráce. umí věci dotáhnout do reality.

■ jaké byly priority pro Dispozici?
Jsme tři, takže velký obývák, ve kterém trávíme nejvíc času, 
a pak zbytek, kde se akorát spí – ložnice dospělých a dětský 
pokoj. Plocha domu je šestadevadesát metrů čtverečních. Je 
to takový byt. moc nechápeme, proč má někdo potřebu sta-
vět pro rodinu třeba tři sta metrů čtverečních. možná by tady 
mohla být navíc pracovna, ale pracuji v obýváku a vyhovuje 
mi to.
Světlá výška v celém domě je tři metry třicet. Byli jsme zvyklí 
na tuhle výšku z letenského bytu, tak jsme ji chtěli zachovat. 
Byl by to pro nás krok zpět a strop by na nás pocitově padal.

■ co je zDrojem tepla Domu?
Přes léto se v akumulační nádrži nahřívá užitková voda foto-
voltaikou. Na střeše je osm panelů. Pak je zde plynový kotel, 
který případně nádobu dohřívá. voda je podle potřeby vede-
na do radiátorů.
máme vzduchotechniku s rekuperací, která je napoje-
ná na čtyřicet metrů dlouhý zemní výměník rozvedený  
v zahradě. Ten tedy funguje až neuvěřitelně zajímavě. Když 
bylo například mínus deset, z výměníku šel vzduch o teplotě 
deset stupňů celsia. Úprava vzduchu před vstupem do domu 
je značná. v létě například stáhne teplotu z pětadvaceti na 
zhruba patnáct stupňů.
Rekuperace nám běží pořád. Je nastavená tak, že na noc 
vypíná, protože chceme větrat okny, a přes den jede na ten 

myšlenka bydlet 
v rOdinném dOmě uprOstřed 
vnitrOblOku mě nadchla.
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nejméně intenzivní režim – výměna vzduchu osmdesát ku-
bíků za hodinu. večer využíváme intenzivnější větrání, třeba 
když se vaří.

■ měli jste nějaký záměr z hleDiska 
energetického stanDarDu?
vždy jsem chtěl být v pasivním baráku, od začátku jsme tak 
dům koncipovali. Splnil i požadavky pro státní dotaci. Balanc 
tvoří tepelné zisky okny, něco udělal zemní výměník, dobrá 
okna, silná izolace…
Zrovna přišel účet za plyn a ten je sedm tisíc za rok. Skvělé 
je, že zhruba od května do září jsme kotel nezapnuli, fotovol-
taika ohřála veškerou užitkovou vodu. 

Rekuperace je bezvadná v tom, že člověk okna otevírat 
může, ale nemusí. Doporučil bych to teď už každému do no-
vého domu. Například v bytě, kde jsme bydleli, byla vyměně-
ná okna, a přestože jsme dvakrát denně pořádně větrali celý 
byt, tvořila se v rohu plíseň. Říkám, že nový dům bez vzdu-
chotechniky by se neměl dělat. Člověk není schopen pořád-
ně vyvětrat jen okny. Je vidět, kolik vody v interiéru vznikne. 
Z výdechu vzduchotechniky v zimě šla spousta páry a pod 

ní na zemi narostl ledový krápník. A to ani není veškerá voda 
obsažena ve vnitřním vzduchu.
co se týče vlhkosti uvnitř, netrápí nás ani příliš mnoho, ani 
příliš málo. máme tady takovou sušící skříň, ve které jsou vě-
šáky na mokré prádlo a vzduch krásně zvlhčí. výborně suší, 
nikde nemusíme mít sušáky ani sušičku, což jsou další pení-
ze a spotřeba navíc.

■ také střecha není jen tak leDajaká, že?
Ano, je to mokřadní střecha – kořenová čistička na stře-
še. Je tam patnáct centimetrům substrátu se zasazenými 
mokřadními rostlinami. odpadní voda z domu se přečistí 
v septiku, čerpá se, provzdušní, vede na střechu, dodává 

živiny rostlinám, přetéká do zásobní nádrže a pak se používá 
na splachování a zavlažování. 

■ nebyl problém se schválením této střechy  
na úřaDě?
Zelená střecha tam byla už původně navržená, jak přesně, to 
už na úřadě neřešili. Je určitě dobrá pro dům, protože tepelně 
stabilizuje. výpar z rostlin také pomáhá klimatu. už loni po 

nOvý dům bez vzduchOtechniky s rekuperací by se neměl stavět.
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sázení rostliny kvetly a lítali sem včely, čmeláci a motýli.
Je zde navíc dobře zachováno vsakování. voda, která přepa-
dá nebo zbyde, je zavedená drenáží k zemnímu kolektoru. Je 
efektivnější, když je kolem něj něco dobře vodivého, což voda 
splňuje. Když jsme stavěli, bylo zde hodně sucho a prašno. 
věřím, že se to díky tomuto řešení trošku provlhčilo.

■ co si na Domě užíváte?
Pro mě je super, že v létě, když tady pracuju, otevřu dveře a jsem 
v zásadě venku. chtěl jsem kontakt s venkem, s hlínou. v bytě 
jsem se cítil zavřený. Člověk má svůj prostor. Hned první rok 
jsme zde vypěstovali hromady rajčat a dýní. To je prostě paráda.

■ neruší vás okolní souseDé a Domy?
v reálu mají lidé opravdu jiné věci na práci, než nás z okna 
špehovat. Pokud někdo chce, ať si kouká, ale ta orientace 
domů je taková, že sem reálně zase tolik vidět není. Se sou-
sedy, se kterými se vidíme, máme přátelské vztahy. interakce 
s okolím je příjemná. myslím, že třeba v nějakém satelitu si 
lidé do talíře koukají mnohem víc. Domy jsou blízko u sebe 
a ještě třeba uprostřed pozemku.

■ uDělali byste Dnes něco jinak? 
Ani ne, myslím, že je to plus mínus dobré.

Děkuji za rozhovor, ať se krásně byDlí.

zastavěná plocha: 133 m2

užitná plocha: 96 m2

Dispozice: 3+kk

konstrukční systém: vápenopískové 
bloky, lepené dřevěné nosníky spřažené 
s vláknobetonem

skladba stěny: 17,5 cm vápenopískový 
blok; 40 cm minerální izolace  
ve STEICO nosnících

měrná potřeba tepla na vytápění 
(výpočtová):  
20 kWh/(m2.rok) dle vyhl. č. 78/2013 Sb.

teplo a větrání: akumulační nádrž 
napájená fotovoltaikou, plynovým kotlem 
a nízkoemisní krbovou vložkou, řízené 
větrání s rekuperací tepla a se zemním 
výměníkem

součinitel prostupu tepla stěnou:  
U = 0,111 W/(m2.K)

projekt: Ing. Pavel Minář – EKOSTEP s. r. o.

realizace: František Hamral, Vít Klásek 
– stavitelé

tento chytrý dům s květinovou střechou získal nejvyšší ocenění v soutěži 
e.on enery globe čr za rok 2017. je unikátní v těchto ohledech: šetrné 
zasazení ekologické stavby do činžovního vnitrobloku; mokřadní čistička na 
střeše; stavba minimalizuje dopady své existence na okolí a chytře využívá 
vyprodukovanou energii.

http://e.on/
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Vegetační střechy se bezesporu 
stáVají tématem, o kterém se čím 
dál Více mluVí, a V současné době 
se objeVuje stále Více příkladů, 
že se od sloV začíná přecházet 
k činům. zaznamenáVáme stále Větší 
zájem o zelené střechy i ze strany 
státních institucí, které mají snahu 
jej ich VýstaVbu podpořit dotačními 
programy jako noVá zelená úsporám. 
zásadní noVinkou, kterou tento 
program přináší, je rozšíření nabídky 
doposud podporoVaných opatření 
pro rodinné i bytoVé domy. na zelené 
střechy je poskytoVána podpora Ve 
Výši až 500 kč/m2 půdorysné plochy 
Vegetačního souVrstVí zelené střechy.

Dalším příkladem je i důležitá aktivi-
ta Svazu zakládání a údržby zeleně, 
kterou bylo zpracování publikace 

Standardy pro navrhování, provádění 
a údržbu zelených střech. Tuto iniciativu 
podpořilo Ministerstvo životního prostře-
dí. Architekti, stavební a realizační firmy 
nebo přímo zájemci o vegetační střechy 
tu mimo jiné naleznou důležité informace 
o požadavcích na střešní konstrukce, na 
jednotlivé vrstvy vegetačního souvrství 
a údaje o následné péči a údržbě.
Základní dělení zelených střech je na 
střechy intenzivní a extenzivní. Intenzivní 
zelená střecha je vlastně plnohodnotnou 
zahradou, která vyžaduje adekvátní péči 
a zavlažování. Vrstva substrátu začíná ko-
lem 20 cm a leckdy dosahuje mnohoná-

zelené střechy 
v současnosti

148

sobně více, pokud je střecha osazena keři 
a dřevinami. S tím je samozřejmě spojena 
nutnost zvýšení statické odolnosti celé 
konstrukce. Oproti tomu střechy exten-
zivní naopak vyžadují péči minimální. Sou-
vrství je výrazně nižší, lehčí a nejčastěji 
jsou osázeny suchomilnými, tučnolistými 
rostlinami, jako jsou rozchodníky a jiné  
sukulenty.

za z m í n k u u rč i t ě s toj í a l e s po ň 
pá r Vý h o d, kt e r é V e g e tač n í 
s t ř e c h y p ř i n á š e j í:
■ Výrazně redukují tepelné zisky a ztráty. 
Náklady na klimatizaci / chlazení jsou ob-
vykle vyšší než náklady na topení. Experi-
ment porovnání teplot na ploché střeše, 
kde je jedna část realizována jako střecha 



www.sedumtop.czin
fo

vegetační a druhá ponechána jako prostá 
střecha, ukazuje zajímavé výsledky. V let-
ních slunečných dnech se prostá plochá 
střecha zahřívá na 70 °C, zatímco na 
střeše vegetační byla naměřena teplota  
30 °C. Tyto teplotní rozdíly mohou zname-
nat signifikantní úspory nákladů zejména 
u dřevostaveb, které mají, díky svým vy-
nikajícím izolačním vlastnostem, tendenci  
se přehřívat.
■ Ochrana střešního pláště a konstrukce 
před teplotními výkyvy, extrémy 
a klimatickými vlivy. S tím je spojené 
prodloužení životnosti hydroizolace  
až na dvojnásobek.
■ Zadržení až poloviny vodních srážek, 
což představuje zajímavé možnosti úspor 
při odvádění srážkové vody do kanalizace 
a při budování vsakovacích nebo 
retenčních zařízení.
■ Zlepšení akusticky izolačních 
vlastností.
■ Odpařováním zadržené vody zpět do 
ovzduší se ochlazuje okolní prostředí,  
což značně přispívá i k redukci městských 
tepelných ostrovů (Urban Heat Islands).
■ Zlepšení mikroklimatu a snížení 
prašnosti.
■ Tvoří samostatný biotop, na němž může 
žít pestrá paleta živočichů.
■ A v neposlední řadě je nezanedbatelná 
estetická funkce zelené střechy.

Extenzivní zelené střechy se doposud re-
alizovaly hlavně metodou rozhozu řízků 
více či méně vhodných rostlin. To s sebou 
nese určitá rizika a nevýhody. Na značném 

Zelená střecha nemusí být vždy jen plochá 
Realizace firma Roagrotex s. r. o

jak funguje vegetační souvrství 

množství střech hrozí novým rostlinám 
nebezpečí větrné a vodní eroze. Aby do-
šlo ke správnému zakořenění a následné-
mu požadovanému vývoji řízků, musí být  
pravidelně a dostatečně dlouho zavlažo-
vány, což může být u řady instalací vý-
znamná obtíž.
Se stále vzrůstající popularitou extenziv-
ních zelených střech se v posledních le-
tech i v České republice začíná objevovat 
technologie rozchodníkových rohoží, která 
umožňuje zkrátit proces realizace funkč-
ní zelené střechy na minimum. Zároveň 
redukuje mnoho rizik, která jsou spojena 
s doposud obvyklou metodou rozhozu roz-
chodníkových řízků, u které je nutno plnit 
množství úkonů po dobu jednoho a půl 
roku až dvou let, například pravidelná zá-
vlaha, hnojení a pletí. Nezanedbatelnými 
riziky této technologie jsou také větrná 
a vodní eroze.
Firma Sedum Top Solution pěstuje roz-
chodníkové rohože před sklizní déle než 
rok. Jsou zavlažovány a hnojeny tak, aby 
měly pokrytí rostlinami minimálně 90 pro-
cent a v době expedice byly v perfektní 
kondici. Speciální pěstební substrát, kte-
rý toto umožňuje, byl pro tyto příležitos-
ti vyvinut, firmou BB Com, která dodává 
i substráty střešní. Veškerá produkce je 
vypěstována v České republice a je při-
způsobena místním klimatu. Samotná re-
alizace zelené střechy je proces, který je 
lépe svěřit odborníkům. Firma Roagrotex 
má za sebou více než 30 000 m2 insta-
lací vegetačních střech a patří tedy mezi  
nejzkušenější.

Finálního, estetického vzhledu zelené stře-
chy s rozchodníkovým kobercem je tedy 
možno užívat již od prvního dne po instala-
ci stejně tak, jako ostatních benefitů vege-
tačních střech.
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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.

pře dstavuj e m e

PřiPravila Eva Hromádková

Dům 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 pa-

sivní výstavby, nicméně majitel hleděl na neprůvzdušnost obálky. 
dům je řízen vlastním řídicím systémem, má kamerový systém, elek-
trickou požární (EPS) i bezpečnostní (EZS) signalizaci. Součástí 
domu je vnější zastřešený bazén 45 m2 s technologií (vyhřívání), fo-

Jak se žiJe 
v Domě, kTerý 
si vyrábí 
a sklaDuJe 
vlasTNí eNergii? 
Levně 
a s dobrým 
pocitem
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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 obno-
vitelných 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 po-
krytý solárními panely. 
„První část mojí malé elektrárny jsem si pořídil už před pěti lety, teh-
dy 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 potře-
ba spolehnout se na energii ze sítě. Proto se pan vydra rozho-
dl, že bude s energií hospodařit efektivněji. Jako jeden z prv-
ních 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 sobě-
stačně, a to bez ohledu na počasí. Na elektřinu běží tope-
ní, chlazení, veškeré spotřebiče i bazénové hospodářství. 
Navíc působím v oblasti IT a doma mám nonstop spuštěno ně-
kolik 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 osm-
desát 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 niž-
šího tarifu. Baterie plná energie navíc slouží jako záložní zdroj pro 
případ výpadku sítě. 
„když vypadne elektřina, například při nějaké bouři nebo kvůli údrž-
bě 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 dopra-
vě. 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. 

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 
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adve rtorial

Realizace základových desek 
na tepelně izolačním zásypu 
z keramického kameniva liapor 
Ground je inovativní a moderní způsob 
zakládání staveb, který přináší řadu 
výhod. velké oblibě se těší především 
v německu, rakousku a dalších 
západních zemích. 

základová deska s řadou výhod
Řešení základové desky na lehkém ke-
ramickém kamenivu je ideální pro stavby 
všeho druhu včetně nízkoenergetických 
a pasivních domů. Kromě výborných tepel-
ně izolačních vlastností a zamezení vzniku 
tepelných mostů v základech domu přináší 
i další výhody. Je to totiž také technologie 
vhodná i pro méně stabilní podloží. A neo-
pomenutelnou výhodou zakládání na Liapor 
Ground je i mnohem menší časová nároč-
nost stavby. Základová deska může být ho-

tová během jednoho týdne. Navíc na rozdíl 
od jiných moderních technologií, které po-
máhají snižovat tepelnou náročnost domu, 
ve finále nenavyšuje zásadním způsobem 
ani cenu stavby.

Další výhody
■ Systém založení na Liaporu je 

vhodný pro založení montovaných, 
monolitických i zděných staveb.

■ Další podlahová izolace není potřebná.
■ Mnoho referencí u nás i v celé Evropě

Výhody použití  

keramického kameniva  
při zakládání domu

Výkopové práce Zemnící pásek a drenáže po celém obovodu Zdravotechnika a prostupy pro ostatní

  inženýrské sítě

Pokládka geotextilie Návoz Liaporu Rozvoz těžkou techikou



Prohlédněte si
Video z realizace základové desky na Liapor Ground: 
https://www.youtube.com/watch?v=veeerqyirzu www.zakladani-domu.czin

fo

■ Rychlá stabilizace základové spáry
■ Jednoduchá montáž

jak probíhá realizace
Zakládání na tepelně izolačním zásypu z ka-
meniva Liapor je vhodné navrhovat na ro-
vinatém pozemku. V případě svažitého po-
zemku je nutné navrhnout terénní úpravy. 
■ Nejprve se provádí potřebné výkopové 

práce
■ Poté se připraví drenáže, 

zdravotechnika a prostupy pro ostatní 
inženýrské sítě 

■ Do připravené stavební jámy se pokládá 
geotextilie

■ Následuje navezení potřebné vrstvy 
tepelně izolačního zásypu – pro 
zakládání staveb se používá kamenivo 
Liapor Ground frakce 48 mm. 
Standardní výška násypu je 500 mm. 

Lze ale použít i násyp vysoký 750 mm 
či 1 000 mm

■ Na vrstvu kameniva se pokládá další 
geotextilie

■ Následně probíhá betonáž monolitické 
železobetonové desky

U tohoto typu realizace odpadají práce 
jako výkopy a betonáž základových pasů, 
stavba ztraceného bednění, jeho izolace 
a zateplení. Díky tomu se celý proces stav-
by zrychluje.

možnosti dodávek
Dodání materiálu + technická podpora 
a poradenství je ZDARMA. 
Základová deska na klíč s garancí kvality 
materiálu, technologického postupu i od-
borných prací přímo od výrobce.
Další informace o zakládání rodinných 
domů a dalších staveb na Liaporu najdete 
na webu. 

Urovnání, rozprostření Kontrola výšky a roviny Pokládka geotextilie

Bednění základové desky, výztuž, kari sítě Betonáž Hotová základová deska
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https://www.youtube.com/watch?v=VEEerqyiRZU
http://www.zakladani-domu.cz/
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přírodní 
a pasivní  

stavitelství

Seminář Příběhy domů prostřednictvím  
stavebníků a jejich architektů  

                               překonává předsudky, 

hledá souvislosti, nabízí inspiraci a vede 

                         k neotřelým řešením.  
Prožijte příběhy s námi.

EKODůM, z.s.  
pořadatel semináře Příběhy domů

existuje řada dobrých důvodů, proč  
             vyprávět  příběhy; 

          čeří emoce, vyjadřují pocity, posunují  
hranice. Dávají světu smysl a otevírají dveře  

                                      k novým myšlenkám.

www.sdruzeni-ekodum.czin
fo

http://www.sdruzeni-ekodum.cz/
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M PřiPravila red

Projekt Český ostrovní dům Čeří j iž 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 
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.

soběstaČné 
budovy 

kompletně 
promění způsob, 

kterým žijeme

■ můžete, Prosím, struČně nastínit, Čím se zabýváte?
Český ostrovní dům se nám trochu rozrůstá pod rukama. Provo-
zujeme 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 Soběstačné rodinné domy ze studentské 

soutěže projektu Český ostrovní dům

Tým projektu 

Český ostrovní 

dům na 

slavnostním 

večeru 

ocenění 

Energy Globe 

2017
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Pavel Podruh

zakladatel projektu  
Český ostrovní dům

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.

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

■ co vaše Plánované realizace?
Připravujeme nyní realizace dvou kompletně soběstačných, tedy os-
trovních budov. Úmyslně jsme zvolili tuto krajní variantu, protože vě-
řím, 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 zajíma-
vý 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, kte-
ré 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 chyt-
rých elektroinstalací a inteligentních řízení budov. Vodní hospodář-
ství 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 dis-
kuzí 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. 

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. 

Vítězný studentský návrh energeticky soběstačného domu 

s připojením na síť jako záložní zdroj  

Autoři: Matouš Juráň, Josef Konečný, Kristýna Ulrychová

Chystaná realizace projektu Český ostrovní dům bude fungovat 

kompletně bez potřeby inženýrských sítí

Autoři: Vojtěch Lichý, Petr Pávek a Jana Hořická

Projekty jsou k prohlédnutí na www.ceskyostrovnidum.cz  
a https://www.facebook.com/ceskyostrovnidumin

fo

Časopis DŘEVO&stavby 
je mediálním partnerem 

projektu Český ostrovní dům

http://www.ceskyostrovnidum.cz/
https://www.facebook.com/ceskyostrovnidum
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Čerstvý vzduch po celý den

Zdravé klima s minimem prachu a pylu

Optimální vlhkost vzduchu

ÚSPORA ENERGIÍ

Nižší náklady na vytápění

Náskok díky moderním technologiím

Výhodná investice do budoucnosti

MAXIMÁLNÍ KOMFORT

Snížení hluku

Důmyslně řešené interiéry

Okolí plné zeleně

ŠETRNOST K PŘÍRODĚ

Minimální zátěž životního prostředí

Obnovitelné zdroje energie

Ekologické stavby
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PřiPravil Státní fond životního proStředí Čr ■ Foto archiv Sfžp Čr

C elková výše podpory na jednu 
žádost je omezena maximálně 
na padesát procent doložených 

způsobilých výdajů a je vyplácena 
až po řádném dokončení realizace 
podporovaných opatření.

Jak požádat o podporu 
1. rozhodněte se, zda si můžete dovolit o dotaci 
žádat. Je s ní spojena finanční spoluúčast; část peněz 
půjde z vaší kapsy. dotace se vyplácí až po ukončení 
projektu, nejdříve tedy platíte celý projekt. orientační 
výši dotace si spočítejte na kalkulačce na stránkách 
programu.
2. najděte si projektanta a energetického specialistu, 
kteří vám zpracují odborný posudek. Skládá se z projek-
tové dokumentace a z energetického hodnocení budo-
vy. Seznamy autorizovaných osob jsou na internetových 
stránkách www.ckait.cz a www.cka.cz a naleznete je 
také v poradenském centru na stránkách programu.
3. podejte elektronickou žádost o dotaci prostřednic-
tvím interaktivního formuláře umístěného na webových 
stránkách programu nová zelená úsporám. na adresu 
některého z krajských pracovišť Státního fondu životní-
ho prostředí Čr pak do pěti kalendářních dnů dodejte 
všechny požadované materiály v listinné podobě včetně 
podepsaného výtisku elektronické žádosti.
4. pracovníci Státního fondu životního prostředí Čr 
zkontrolují formální a technickou správnost žádosti. to 
jim zabere čtyři až šest týdnů. pokud se ukáže, že je žá-
dost v pořádku, je akceptována. od této chvíle pak běží 
lhůta (9–24 měsíců), do jejíhož konce musíte navržená 
opatření realizovat a doložit jejich realizaci fondu.

program Nová zeleNá úsporám Je NeJefektivNěJším 
programem zaměřeNým Na úspory eNergie v budovách 
pro bydleNí. žádat o dotaci z NěJ mohou maJitelé 
či stavebNíci Jak rodiNNých, tak bytových domů. 
program podporuJe širokou škálu úsporNých 
opatřeNí, Například výměNu okeN a dveří, dílčí 
i celkové zatepleNí domu, výměNu elektrického 
zdroJe tepla za tepelNé čerpadlo, systémy řízeNého 
větráNí se zpětNým získáváNím tepla či solárNí 
a fotovoltaické systémy, přičemž JedNotlivé typy 
opatřeNí lze vzáJemNě kombiNovat. podporováNa Je 
i výstavba rodiNNých a bytových domů s velmi Nízkou 
eNergetickou NáročNostí, výstavba vegetačNích 
střech Nebo využíváNí tepla z odpadNí vody.

Nová zeleNá 
úsporám  
peníze 
pro váš 
dům

Petr Valdman

ředitel Státního fondu životního prostředí ČR

Dotační program Nová zelená úsporám je příkladem dobře 
fungujícího dotačního projektu na podporu úspory energií 
a zavádění obnovitelných zdrojů energie a také vzorem 
pro řadu evropských států. Program se nám podařilo 
nastartovat opravdu ve velkém. S vyplacenými více než 
2,5 miliardami korun patnácti tisícům příjemců patří dnes 
k nejefektivnějším a nejdostupnějším dotačním programům 
u nás. K velké oblibě programu přispívá mimo jiné fakt, 
že na dotaci dosáhnou i lidé, kteří plánují jen menší 
energetické úpravy domu, například výměnu oken či dveří 
nebo částečné zateplení, přičemž úspora může v závislosti na 
energetické úspoře dosáhnout až padesát procent z celkových 
výdajů. Každý žadatel si navíc může naplánovat čerpání 
peněz z programu podle svých potřeb a finančních možností 
a dotovaná opatření realizovat i na etapy. Na nás je, abychom 
všem žadatelům poskytli podrobné informace o programu, 
pomohli jim podat žádost a provedli je celým procesem 
administrace žádosti až k úspěšnému vyplacení dotace na 
jejich účet, a to vše s minimální administrativní náročností, 
transparentním způsobem a v co nejkratších lhůtách.

http://www.ckait.cz/
http://www.cka.cz/
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oblast podpory a
Snižování energetické
náročnosti stávajících
rodinných domů

oblast podpory b
Výstavba rodinných
domů s velmi nízkou
energetickou náročností

oblast podpory c
Efektivní využití
zdrojů energie

Výstavba zelených střech:
v kombinaci s oblastmi podpory A a B,
náklady cca 1 000 Kč/m2,
dotace 500 Kč/m2

Využití tepla z odpadní vody:
v kombinaci s oblastmi podpory A, B i C,

náklady cca 10 000 Kč,
dotace 5 000 Kč / jeden systém

Výměna zdroje tepla: 
podpora z programu NZÚ pouze v případě, 
kdy žadatel nesplňuje podmínky podpory 
z kotlíkových dotací nebo v případě výměny 
elektrického vytápění za tepelné čerpadlo,
dotace 15–100 tis. Kč.

Zateplení stropu 
a ostatních konstrukcí: 
náklady cca 900 Kč/m2, 
dotace 330–550 Kč/m2

Zateplení obvodových stěn: 
náklady cca 1 250 Kč/m2, 
dotace 500–800 Kč/m2

Zateplení střechy v podkroví: 
náklady cca 1 500 Kč/m2, 
dotace 500–800 Kč/m2

Výměna oken a dveří:
náklady cca 5 500 Kč/m2, 
dotace 2 100–3 800 Kč/m2

Zateplení podlahy na terénu: 
náklady cca 2 000 Kč/m2, 
dotace 700–1 200 Kč/m2

Odborný posudek:
oblast podpory A  –  

dotace max. 25 tis. Kč,
oblast podpory B  –  

dotace max. 35 tis. Kč,
oblast podpory C –  

dotace max. 5 tis. Kč

Instalace nuceného větrání 
se zpětným získáváním tepla: 

náklady cca 140 tis. Kč, 
dotace 75–100 tis. Kč

Solární systémy: 
náklady cca 70 tis. Kč za termický systém 
a cca 200 tis. Kč za fotovoltaický systém, 
dotace 35–150 tis. Kč

Bonus za použití materiálu 
s vydaným environmentálním 

prohlášením typu III (EPD): 
oblasti podpory A, B i C

Dům s velmi nízkou energetickou náročností: 
náklady od 3,3 mil. Kč při stavbě „na klíč“, 
dotace 300 tis. Kč

Dům s velmi nízkou energetickou náročností, 
s důrazem na využití OZE: 
náklady cca 3,5 mil. Kč při stavbě „na klíč“, 
dotace 450 tis. Kč

Uvedené náklady na realizaci opatření jsou orientační vč. DPH. Maximální výše podpory činí 50 % způsobilých výdajů.

50 %
Ze způsobilých výdajů 
dotace pokryje až

215
Průměrná výše 
dotace dosahuje

tis. 
Kč2021

Žádat o dotaci
můžete až do roku

Oblast podpory A 
Snižování energetické 
náročnosti stávajících 
rodinných domů 

Oblast podpory B
Výstavba rodinných 
domů s velmi nízkou 
energetickou náročností

Oblast podpory C
Efektivní využití 
zdrojů energie 
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5. než se pustíte do práce, musíte informovat přísluš-
ný stavební úřad. najděte si odborníka, který bude nad 
vaším projektem vykonávat technický dozor. po převzetí 
prací dejte dohromady všechny doklady týkající se do-
končené realizace (faktury, potvrzení o úhradě, předáva-
cí protokoly a další dokumenty) a doručte je na krajské 
pracoviště fondu.
6. vyčkejte na rozhodnutí o poskytnutí dotace a samot-
nou výplatu peněz. peníze obdržíte nejpozději do tří týd-
nů od doručení všech potřebných dokumentů o dokon-
čení projektu.

časté chyby
vyvarujte se nejčastějších chyb, které žadatelé dělají. 
největším problémem bývá nedostatečné seznámení 
žadatelů s podmínkami programu a výzvy a tím pádem 
předkládání chybných nebo nedostatečných podkladů 
k žádosti, byť je program administrativně nastaven co 
možná nejjednodušeji. problémům lze však velmi snad-
no předejít. v případě, že si nejste jisti správností své 
žádosti, můžete se obrátit na pracovníky Státního fondu 
životního prostředí Čr, kteří jsou vám k dispozici k tele-
fonickým, e-mailovým i osobním konzultacím.

formálNí Nedostatky
vždy pečlivě zkontrolujte kompletnost požadovaných 
dokumentů. nezapomeňte podepsat všechny listiny, 
které mají být podepsány.
■ Dodržování lhůt
Správně počítejte a dodržujte lhůty; kvůli špatnému vý-
počtu by musela být administrace ukončena pro nespl-
nění podmínek. Můžete požádat i o prodloužení někte-
rých lhůt.
■ Žádost nesplňuje základní podmínky programu
žádat o dotaci na rodinný dům, který není zkolaudován 
k trvalému bydlení, i když se již dlouhou dobu užívá, není 
možné.
■ Nesoulad informací v odborném posudku 
a krycím listu
v odborném posudku, který se skládá z projektové doku-
mentace a energetického hodnocení budovy, se objevu-
je nesoulad hodnot či parametrů. tento nesoulad může 
být způsoben tím, že každou část posudku zpracovala 
jiná autorizovaná osoba.

■ Při zateplování dochází ke kondenzaci vodní páry a vzniku plísní
naopak, zateplení objektu riziko kondenzace vodních par a vzniku plísní 
výrazně snižuje. Ke kondenzaci, respektive k následnému vzniku plísní 
na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí, dochází nejčastěji právě 
u nezateplených staveb. Je však nutné podotknout, že kromě správného 
návrhu a provedení konstrukcí zateplení objektu včetně důsledného ře-
šení detailů v rizikových místech (v místech tepelných mostů) je nezbyt-
né zajistit také dostatečné větrání místností a eliminovat tak nadměrnou  
vlhkost vzduchu v místnostech.

■ Pěnový polystyren v konstrukcích po časech „mizí“
tento mýtus se zakládá na technických a fyzikálních vlastnostech pěno-
vého polystyrenu, který ztrácí svou stabilitu při dlouhodobém vystavení 
teplotám vyšším než 70 °c a při kontaktu s organickými rozpouštědly. 
optimálním zabudováním pěnového polystyrenu lze však těmto nepřízni-
vým vlivům snadno předejít.

■ Na zateplovací systémy lze použít klasické omítky, jsou-li 
v dostatečné tloušťce
finální povrch zateplovaných konstrukcí je během roku vystaven velkým 
teplotním rozdílům. Je tedy důležité, aby byla na finální nátěr použita spe-
ciální omítka, která je k tomuto účelu navržena.

■ Je jedno, jakou tloušťkou zateplím
Z hlediska úspor hraje významnou roli energetické hodnocení budovy, 
z něhož vyplyne optimální tloušťka izolací pro jednotlivé konstrukce.  
finanční náročnost izolace není v porovnání s ostatními položkami nijak 
výjimečná, a proto zateplení poloviční tloušťkou polystyrenu neznamená, 
že poloviční budou i vaše výdaje.

■ Podání žádosti je složité a administrativně náročné
žádost a její přílohy lze rozdělit do dvou částí, a to na část „technickou“ 
(odborný posudek, výkresová dokumentace, krycí list), jejíž zpracování 
pro vás musí zajistit odborná osoba (energetický specialista, projektant), 
a na část „formální“, kterou tvoří formulář žádosti v listinné podobě, popří-
padě další dokumenty, jako je například plná moc, souhlasné prohlášení 
spoluvlastníků nemovitosti, doklad o právní osobnosti (subjektivitě) a po-
dobně. Samotné podání žádosti probíhá prostřednictvím elektronického 
formuláře žádosti, který je dostupný na webových stránkách programu. 
formulář žádosti je doplněn nejen o intuitivní pomůcky, které usnadní 
jeho vyplňování, ale také o automatickou kontrolu chybně zadaných 
údajů. Jeho vyplnění není tedy nijak složité. žadatelé, kteří nedisponují 
elektronickým zařízením pro samotné podání žádosti, mají možnost na-
vštívit kterékoliv z krajských pracovišť fondu, kde jim bude podání žádosti 
umožněno. v případě jakýchkoliv problémů se můžete obrátit rovněž na 
zelenou linku na telefonním čísle 800 260 500.

■ Zdlouhavá administrace a dlouhé čekání na vyplacení dotace
U žádostí podaných po realizaci podporovaných opatření, u kterých ne-
budou zjištěny žádné nedostatky, platí pravidlo 3+3+3 neboli: tři týdny 
na formální a specifickou kontrolu, tři týdny na kontrolu doložené realiza-
ce a tři týdny na vyplacení dotace.

Mýty a fakta kolem zateplování a dotací

zeptejte se, pomůžeme vám
Veškeré informace o programu jsou k dispozici na 
webových stránkách. Využít můžete také bezplatnou 
telefonní linku. Ve všech krajských městech máte navíc 
možnost osobních konzultací na krajských pracovištích 
SFŽP ČR.
www.novazelenausporam.cz
zelená linka: 800 260 500
info@sfzp.cz

in
fo

http://www.novazelenausporam.cz/
mailto:info@sfzp.cz


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

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

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

Specialista na větrání a rekuperaci tepla

SYSTÉMY PRO

RODINNÉ DOMY, BYTY A BAZÉNY ZDROJE TEPLA

větrací jednotka 
DUPLEX EC5

větrací a vytápěcí jednotka 
DUPLEX RB5

tepelné čerpadlo 
TCA 3.1

integrovaný zásobník tepla 
IZT-U

 A+  A  A++  B

+420) 483 368 111
mailto:rd@atrea.cz
http://www.atrea.cz/
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adve rtorial

Vítězem celostátní soutěže PasiVní dům roku 2016 se stal  
rd Ve Vraném nad VltaVou. majitelé a inVestoři noVého 
domu Paní natálie luPienská a Pan jan kukla j iž mnoho let 
Vlastnili Pozemek, na kterém dnes dům stojí. 

nejprve oslovili několik projekčních kanceláří, ale nakonec vy-
projektování domu svěřili Ing. arch. Janu Medkovi, který měl 
s projektováním domů už řadu zkušeností a neposlední řadě byl 

i jejich vrstevníkem. 

s materiály heluz zatePloVat nemusíte
„Zateplení jako takové mi lidsky nesedí, je to něco nalepeného na 
fasádě, což by mi nevyhovovalo i z mnoha dalších důvodů. Není to 
ani nic levného, něco stojí polystyrén, na jeho nalepení se musí po-
stavit lešení a pak znovu na fasádu. Také kotvící prvky jsou hodně 
drahé a jejich instalace na zakotvení polystyrenových desek také stojí 
spoustu peněz. A při tom pak dům ani pořádně nedýchá.
Dům bez dodatečné izolace je stavebně méně náročný, stačí jen dá-
vat cihlu k cihle a dům je postaven a může sloužit,“ řekl k volbě kon-
strukce domu Honza Kukla.
Jak říká paní Natálie „pojem pasivní dům“ byl pro ně z počátku opře-
den řadou záhad, ale když se blíže seznámili s jeho charakteristikou 
a technickými daty, všemi pro i proti, tak zjistili, že to zase není nic tak 
tajemného a nedosažitelného jak se povídá. 

na Počátku nízkoenergetický a PostuPně PasiVní dům
Vyřešením vytápění a větrání domu se zase posunuli k parametrům 
pasivního domu a k dosažení dotace Nová zelená úsporám, a tím 
i k tomu, že vložené investice se jim vrátí.
Při volbě zdiva se proto rozhodli pro HELUZ Family 2in1 50 cm, 
protože to byla garance na získání dotace i na dosažení standardu 
pro pasivní dům.
Díky všem technickým i technologickým opatřením a volbě vhodných 
zdicích materiálů HELUZ se dostali i na ta nejpřísnější kritéria pro 
pasivní dům a tím i získání dotace Nová zelená úsporám.

měl jsem Vymyslet a naVrhnout moderní i úsPornou 
chalouPku
„Zjednodušeně a velmi stručně řečeno, já jsem dostal od investora 
zadání vyprojektovat rodinný dům, který by svými parametry odpoví-
dal požadavkům nízkoenergetického domu. Je pravdou, že dům se 
postupně měnil a dík řadě úprav i dodaných technologií se přibližoval 
parametrům pasivního domu. Přispěla k tomu i již zmiňovaná správná 
volba stavebního materiálu HELUZ.
Od investora tu byl i požadavek aby se dům přibližoval svým vzhle-
dem jakési chaloupce se vším všudy, ale v moderním pojetí. Byť to 
bylo zadáno jen slovy ́ chceme chaloupku´, bylo nutné domýšlet, co si 
pod tím pojmem představují a jak to technicky udělat, aby to splňova-
lo tato investorova kritéria. Tím bylo vyloučeno i obvodové zateplení 
domu. Byl zvolen a využit vhodný zdící materiál HELUZ, který plně 
nahradil zateplení.
Objekt je vyprojektován na modul cihly, a když nemá zateplení, tak 
o to důležitější je pak využívat právě přesnosti zdiva, aby se nemuselo 

krásné, 
moderní 

a Pohodlné 
bydlení

skoro na samotě 
a taky u lesa

Oceněný 
pasivní dům 

rOku 2016 
z HeLuzu
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nic dořezávat. A to je pro vytvoření zdiva s parametry pasivního domu 
dost podstatné,“ říká architekt domu Jan Medek.

dobrá PeVnost,  Výborná akumulace tePla
„Dům nemá chodby, a tak aby hluk mezi místnostmi byl co nejmenší, 
byly na příčky použity cihly HELUZ AKU 17,5 MK, P20. Tyto cihly 
jsou také použity i na horní nosné zdi domu a dík své akumulaci nám 
pomáhají rozložit teplo v domě,“ doplňuje Medek k vlastnímu zadání, 
k přesnosti zdění i k tepelně a zvukově izolačním schopnostem zdiva 
HELUZ Family 2in1 a dodává: 
„Při projektování domu jsem využíval poradenských služeb společ-
nosti HELUZ. Především se to týkalo komínu, aby použitý materiál 
byl dostatečně těsný kvůli kritériím pasivního domu. Parametrově to 
odpovídalo, a proto bylo při stavbě domu použito komínové těleso 
HELUZ. Jinak je klasické zdivo HELUZ bezproblémové a nějaké další 
komplikace při stavbě i z tohoto hlediska nevznikaly.“

s materiálem od heluzu nejsou Při zdění 
Problémy
„My jsme nepoužili úplný Komplexní stavební systém  
HELUZ v celém domě, ale jen na zadaný koncept domu. 
Investor chtěl chaloupku a do ní se hodí trámové stropy. I když by pro 
nás bylo stavebně výhodnější použít celý Komplexní stavební systém, 
v případě stropů jsme to nevyužili, abychom zachovali přání investora. 
Obecně mohu říci, že s materiálem HELUZ nebyly po celou dobu 
výstavby žádné problémy,“ uzavírá své povídání Ing. arch. Jan Medek.
V říjnu 2014 poprvé kopli do země, hrubá stavba byla hotová ještě 
do konce téhož roku (20.12. 2014) a v srpnu 2015 se již stěhovali 
do hotové chaloupky.

chalouPka bude moderní i za sto let
Když jsme se nových majitelů domu ptali, jak se jim v chaloupce bydlí, 
jedním dechem nám řekli, že bezvadně, že se jim zde žije dobře, jsou 
zde spokojeni, není tu nic, co by jim ve spokojeném bydlení vadilo. 
„Chaloupka bezvadně funguje jak v létě, tak v zimě, dům se ani v těch 
největších vedrech nepřehřívá, je vyprojektován a postaven tak, že se 
nám v něm opravdu spokojeně žije,“ shrnuje na závěr své i Natálčiny 
pocity z bydlení v chaloupce pan Jan Kukla, investor domu.

Parametry budoVy:

název stavby: Novostavba rodinného domu Vrané 
nad Vltavou

Projektant:  Ing. arch. Jan Medek

stavební firma: Ing. Zdeněk Kodoň, Dolní Břežany

měrná roční spotřeba tepla na vytápění a teplou vodu:  
do 10 kWk/ m2 

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

zařazení: Pasivní dům

skladba konstrukce: Jednovrstvá, bez zateplení

Použitý materiál: HELUZ 

typ cihel na obvod: HELUZ Family 2in1 50

Příčky: HELUZ AKU 17,5 MK / P20 / HELUZ AKU 11,5 / HELUZ 11,5

Vnitřní nosné zdivo: HELUZ 24 broušená

keramické překlady: HELUZ s. r. o.

sPlněné PředstaVy inVestora i architekta
Dnes, když je dům již hotov, je možné poznat i ze slov architekta, že 
je s dosaženým výsledkem spokojen, že stavbou tohoto domu se na-
plnila jeho, ale i investorova představa o eko-
nomickém a zdravém bydlení. A potvrzením, 
že se dům opravdu povedl, je i ocenění, kte-
ré toto velmi zdařilé dílo obdrželo v celostát-
ní soutěži Pasivní dům roku 2016.

už od počátku jsem chtěl, aby dům byl zděný, ne žádnou 
dřevostavbu, chtěl jsem, aby to byla cihlová stavba. nechtěl 
jsem zateplovat a tak při výběru zdiva zvítězil heluz.
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L itvínovice –  
Jihočeský kraj
Výstavba rodinného domu 
s velmi nízkou energetickou 
náročností

Mělník – Středočeský kraj
Celkové zateplení domu 
a výměna neekologického kotle 
za efektivní ekologicky šetrné 
zdroje

Brušperk – 
Moravskoslezský kraj
Výstavba rodinného domu 
s velmi nízkou energetickou 
náročností

Dotace z programu nZÚ 
na výstavbu domu: 435 000 kč

Dotace z programu nZÚ: 
695 672 kč

Dotace z programu nZÚ 
na výstavbu domu: 475 000 kč

Dvoupodlažní novostavba kombinující dřevo, sklo a fasádní 
desky v barvě žuly využívá moderní technologie minimalizují-
cí ekologickou zátěž. Nízké energetické náročnosti dosahuje 
díky tepelnému čerpadlu země-voda, rekuperační jednotce 
a kvalitní izolaci. Obvodové stěny má z broušených cihel s in-
tegrovanou tepelnou izolací. Střešní konstrukce byla zateple-
na foukanou celulózou.

Obvodové zdi rodinného nízko-
energetického domu jsou vy-
zděny z vápenopískových cihel 
a opatřeny vnějším kontaktním 
zateplovacím systémem. Pro 
vytápění domu zvolil příjemce 
dotace klasická kamna na pali-
vové kusové dřevo. Jejich výkon 
je v případě potřeby doplňován 
elektrickými přímotopy a podla-
hovými rohožemi. Vodu ohřívá 
elektrický bojler s integrovaným 
tepelným čerpadlem.

Dvoupodlažní rodinný dům pro-
šel kompletní rekonstrukcí, v je-
jímž rámci byl vyměněn kotel 
na tuhá paliva za tepelné čerpa-
dlo vzduch-voda a instalován sys-
tém nuceného větrání se zpětným 
získáváním tepla. Majitel zateplil 
obvodové stěny, plochou střechu 
verandy a podlahy polystyrenem, 
pro zateplení stropů a střechy 
včetně vikýřů použil minerální vlnu. 
Měrná roční potřeba tepla na vy-

tápění domu 
po ukonče-
ní projektu 
klesla o 87 
procent.

ÚSpěšné realiZace
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ČeSké BuDěJovice – 
Jihočeský kraj
Komplexní renovace a zateplení 
domu s velkou úsporou tepla

koZMice –  
Středočeský kraj
Výstavba rodinného domu 
s velmi nízkou energetickou 
náročností

Dotace z programu nZÚ: 
292 920 kč

Dotace z programu nZÚ 
na výstavbu domu: 585 000 kč

PřiPravil StátNí fOND žiVOtNíhO PrOStřeDí Čr ■ Foto arChiV SfžP Čr

s dotací Nová zeleNá úsporám

Novostavba v pasivním standardu má 
dřevěnou sloupkovou konstrukci vypl-
něnou foukanou celulózovou izolací. Pro 
vnější stěny obvodových zdí byly použity 
dřevovláknité desky. izolaci podlahy tvo-
ří desky z pěnového polystyrenu, stro-
py jsou zateplené foukanou celulózou. 
Za zdroj tepla zvolil majitel domu krbová 
kamna na biomasu s teplovodním výmě-
níkem.

třípodlažní podsklepený dvojdo-
mek z třicátých let minulého sto-
letí prošel kompletní rekonstruk-
cí i zateplením. Byly vyměněny 
dveře a okna, zatepleny obvo-
dové zdi i podlaha nad sklepem 
a strop pod půdou. Jako izolační 
materiál použil majitel polystyren, 
minerální vlnu a foukanou celuló-

zu. Měrná roční potřeba 
tepla na vytápění domu 
po ukončení projektu 
klesla o 79,5 procenta.

ČeČelovice –  
Jihočeský kraj
Zateplení domu a výměna ne-
ekologického kotle za efektivní 
ekologicky šetrné zdroje

Dotace z programu nZÚ: 
352 976 kč

Ve dvoupodlažním rodinném domku byl 
instalován zplynovací kotel na dřevo 
s akumulační nádrží a tři solární panely 
na ohřev teplé vody a přitápění. Stře-
cha byla zateplena nadkrokevní izolací, 
obvodové zdi izolačním systémem. renovace zahrnovala také výměnu oken a vstupních dveří. 
Měrná roční potřeba tepla na vytápění domu po dokončení projektu klesla o 73 procent.
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kožušany –  
olomoucký kraj
instalace solárního termického 
systému pro ohřev vody 
a přitápění

Malý Bor – plzeňský kraj
rekonstrukce bývalého 
mlýna spojená se zateplením 
a výměnou neekologického 
zdroje tepla

oStrava – 
Moravskoslezský kraj
Novostavba s nízkou spotřebou 
energie a technologiemi 
využívajícími obnovitelné zdroje 
energie

Dotace z programu nZÚ: 
55 000 kč

Dotace z programu nZÚ: 
529 326 kč

Dotace z programu nZÚ 
na výstavbu domu: 640 000 kč

Majitel domu získal dotaci na instalaci 
a provoz solárního trubicového ko-
lektoru na ohřev teplé užitkové vody 
a přitápění. Systém je propojen s te-
pelným čerpadlem a elektrickou topnou spirálou na dohřev teplé vody, pracuje se zásobníkem vody na vy-
tápění o objemu 350 litrů a zásobníkem teplé vody o objemu 300 litrů. Celkový využitelný zisk solárního 
systému činí 3 184 kWh/rok.

Budova postavená na počátku mi-
nulého století prošla kompletní re-
konstrukcí. Někdejší mlýn, který nyní 
slouží jako rodinný domek, osadil ma-
jitel tepelným čerpadlem země-voda 
a obvodové zdivo zateplil použitím ci-
helných bloků vyplněných polystyre-
nem. Zateplil také střechu, podlahy, 
vyměnil okna i dveře a izoloval šikmé 
střechy vikýřů. Po ukončení projek-
tu klesla měrná roční potřeba tepla 
na vytápění domu o 88,4 procenta.

Nízkoenergetický rodinný dům je vystavěn z cihelných bloků s venkovní izolační vrstvou. Pro 
izolaci střechy byl využit izolační nástřik z tvrdé PUr pěny. Dům vytápí tepelné čerpadlo 
vzduch-voda, osazen je teplovodním podlahovým vytápěním v přízemí a otopnými tělesy 
v podkroví. Součástí podpory bylo i zpracování odborného posudku a zajištění měření prů-
vzdušnosti obálky domu.
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J inDřichův hraDec – 
Jihočeský kraj
Dřevostavba s velmi nízkou 
energetickou náročností

vrané naD vltavou – 
Středočeský kraj
Novostavba s minimálními 
nároky na vytápění

vyškov –  
Jihomoravský kraj
Celkové zateplení rodinného 
domu s výraznou úsporou

Dotace z programu nZÚ 
na výstavbu domu: 435 000 kč

Dotace z programu nZÚ 
na výstavbu domu: 585 000 kč

Dotace z programu nZÚ: 
267 124 kč

Jednopodlažní montovaná dřevo-
stavba se sedlovou střechou je kla-
sickou moderní nízkoenergetickou 
novostavbou. Objekt je vytápěn 
tepelným čerpadlem vzduch-vo-
da. Nosná konstrukce je izolována 
minerální vatou, která byla použita 
i pro zateplení vnějších předstěn 
domu, střechy a stropu, pro zatep-
lení podlahy byl použit polystyren.

Nízkoenergetický rodinný dům ctí ar-
chitektonickou tradici staročeských 
domů, ale přitom využívá nejmodernější 
technologie. Na domě jsou instalovány 
solární panely pro ohřev vody, interiér 
vytápí tepelné čerpadlo vzduch-voda. 
Samozřejmostí je systém nuceného 
větrání s rekuperací. Dům je dokonale 
izolován s minimálními nároky na vytá-
pění. Stavba získala hlavní cenu v sou-
těži Pasivní dům roku 2015.

rodinný dům s dispozicí 6+kk z roku 
1996 prošel kompletním zateplením. 
Pro zateplení obvodových stěn byl po-
užit fasádní polystyren, pro zateplení 
původní konstrukce střechy byla použi-
ta minerální vlna. Vyměněna byla střešní 
okna i vchodové dveře. U oken byla po-
užita izolační trojskla. Měrná roční potře-
ba tepla na vytápění domu po dokončení 
renovace klesla o 63 procent.
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Český výrobce dřevěných oken a dveří ze slavonic rozšiřuje svoji nabídku o nové modelové řady: alpino, clipper a blueline. 
novinky spojují splnění přísných izolaČních parametrů, kvality provedení a originálního řešení z hlediska designu. slavona 
dlouhodobě posouvá oČekávání zákazníků k novým možnostem a v souČasnosti uváděné novinky tomuto trendu odpovídají. 
majitelé se mohou otevřít oknům, která je ochrání před klimatickými výkyvy a dokonale vykreslí styl jej ich domova. i když 
tyto tři novinky spojuje moderní design a řada praktických vlastností, každá z novinek představuje jedineČné řešení.

novinky slavona pro pasivní dům
Dlouhá životnost, minimální úDržba, vynikající 

parametry

www.slavona.czin
fo

clipper
Okna oslavující krásu skla dávají jeho hladkosti a čistotě vyniknout v celé ploše. Rámy 
jsou z vnější strany schovány za smaltovaným sklem a počasí tak čelí jen odolné sklo. 
Proto je toto okno téměř věčné a bezúdržbové. V interiéru zůstávají dřevěné rámy 
zachovány a nabídka dřevin s možností jejich povrchových úprav je široká. Řadu 
doplňují skleněné dveře Clipper ve všech variantách provedení od vchodových, přes 
balkonové, až po posuvné.
Okna Clipper dosahují se standardním 
zasklením pomocí izolačního trojskla součinitele 
prostupu tepla Uw = 0,7 W/m²K a vyhovují tak 
požadavku pasivních domů. Zvolit lze i zasklení 
se solárními zisky, u kterého je celková 
propustnost slunečního záření vyšší až  
o 11 % (g = až 65 %).

Společnost Slavona se specializuje na 

výplně stavebních otvorů. Vyrábí moderní 

okna kombinující dřevo s několika dalšími 

materiály, které plně odolávají povětrnostním 

vlivům a nevyžadují údržbu. Reaguje na 

individuální přání stavebníků, umí řešit 

speciální požadavky designu a konstrukcí, 

realizuje vlastní montáže výplní stavebních 

otvorů. Intenzivně se věnuje vývoji oken 

a dveří, vlastní certifikace PHI na výrobky pro 

pasivní domy. 

alpino 

Okna, která myslí na nejhorší klimatické 
podmínky, tuto svoji vlastnost na první 
pohled neprozradí. Dřevohliníkové 
designové provedení působí decentně 
a každý z uvedených materiálů si plní 
svoji předem danou úlohu. Dá se říci, že 
na temperamentní neodolatelné dřevo 
dohlédne odolný hliník. Okno Alpino tak 
nabízí svým majitelům nejen teplo domova, 
ale také hliníkový plášť, který zajistí oknu 
velmi dlouhou životnost a minimální 
údržbu. Samotné okno však domu nestačí, 
a proto i u řady Alpino pamatovala 
Slavona na sestavení ucelené kolekce 
oken a dveří.  
Důležitým kritériem všech nových staveb 
je jejich energetická úspornost,  
ve které stavební výplně hrají nemalou roli. 
Součinitel prostupu tepla okna Alpino je 
Uw = 0,72 W/m²K.

blueline
Otevřít se můžete také oknům, která nemají za úkol se otevírat. Přesně to je 
případem modelové řady BlueLine. Zatímco u některých oken je žádoucí, aby se 
hladce otevírala, řešení BlueLine si stanovilo jiné priority. Díky pevným okenním 
tabulím se mohou obyvatelé oddávat nerušeným výhledům, do kterých nevstupují 
žádné rámy ani otevírací kliky. Pevné zasklení lze použít samostatně nebo 
v kombinaci s otvíravým křídlem. Řešení se přirozeně doplňuje s dřevěnými okny 
Inspiro nebo designovými novinkami Clipper a Alpino. Užitečným detailem může být 
v případě rozbití volitelná zasklívací lišta.
Součinitel prostupu tepla se standardním zasklením pomocí izolačního trojskla dosahuje 
u okna BlueLine hodnoty Uw = 0,69 W/m²K. Abychom v období jara, podzimu a zimy 
získali co nejvíce tepla ze slunečních paprsků, doporučuje se u obytných budov 
a rodinných domů solární faktor zasklení vyšší než 60 %. Okno BlueLine se solárním 
faktorem g = až 65 % propustí do interiéru až o 11 % více slunečních paprsků.

http://www.slavona.cz/


 předokenní rolety
sítě proti hmyzu
garážová vrata

Efektivní
stínění
Screenové clony

Ochrana proti
přehřívání interiéru

Úspora energie

Proti větru, hmyzu,
dešti a prachu

Regulace světla za stálého
kontaktu s okolím

Záruka 5 let

www.minirol.cz

http://www.minirol.cz/
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Provedení kvality stavby můžeme Posuzovat mnoha zPůsoby 
– v íce či méně komPlexně. Pro stavitele je důležité, aby 
Posouzení odbornou firmou bylo Provedeno komPlexně 
a Profesionálně techniky s Praktickými zkušenosti, kteří 
zároveň disPonují dostatečnými teoretickými znalostmi 
všech fyzikálních PrinciPů.
i Přes kvalitní Projekt vede k dobrému výsledku stavby 
dlouhá cesta a úroveň řemeslného zPracování stavebních 
detailů je v konečné fázi zásadní. je zde mnoho veličin, které 
mohou výsledek ovlivnit. 
vhodným zPůsobem, jak komPlexně Posoudit kvalitu 
Pláště stavby, je blower door test, oPtimálně současně 
s termografickým měřením.

nePrůvzdušná – Parotěsná vrstva
Skladba obálky současných domů obsahuje parotěs-
nou či parobrzdnou vrstvu, jejímž úkolem je zamezit (či 
zpomalit) úniku vzduchu z vnitřního prostředí přes ob-
vodové stěny a další konstrukce do exteriéru, a má tedy 
zásadní vliv na vzduchotěsnost celé budovy.
Parotěsná (parobrzdná) vrstva je u zděných staveb tvo-
řena vnitřní omítkou. V případě rámových dřevostaveb 
je většinou provedena přímo parotěsnou (parobrzdnou) 
fólií, bedněním OSB nebo jiným deskovým materiálem 
s dostatečně vysokým součinitelem difuzního odporu.

možné důsledky netěsnosti obvodové 
obálky budovy
Netěsnosti v obvodové obálce domu mají zejména dva 
následující důsledky:
■ zvýšené riziko kondenzace v obvodových 
konstrukcích
■ neřiditelné větrání a zvýšené úniky tepla
Skrze každou netěsnost dochází k proudění vzduchu na 
základě rozdílu tlaků mezi vnitřním a vnějším prostředím. 
Když vzduch z interiéru prochází v zimním období obál-
kou domu, snižuje se postupně jeho teplota s tím, jak se 
blíží k exteriéru. V určitý okamžik dosáhne teploty rosné-
ho bodu a dojde ke kondenzaci vlhkosti v tomto vzduchu 
obsažené. 
Tato vlhkost, kumulovaná po dobu několika týdnů, mě-
síců nebo i let vede ve výsledku ke ztrátě tepelněizo-

Poslední generace zařízení TEC Minneapolis Blower Door 

s pokročilými funkcemi ve výbavě Dřevařského ústavu. 

Umožňuje získávat online výsledky kontrolních měření při 

hledání netěsností a jejich oprav

Kontrola 
Kvality 

výstavby 
pasivních domů 

online

PřiPraVil: iNg. JaN DaViD, DřeVařSKý úSTaV
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lačních schopností obvodových izolací a v krajních 
případech také k napadení materiálů biotickými škůdci 
(většinou plísněmi či dřevokaznými houbami).
Například neutěsněnou spárou o délce jeden metr a šíř-
ce pouhý jeden milimetr v parotěsné fólii střechy může 
v konstrukci při vnější teplotě 0 °C a relativní vzdušné 
vlhkosti 80 % zkondenzovat přibližně 360 mililitrů vody 
za den. Při provádění Blower Door testu zkušeným tech-
nikem je riziko kondenzace bezpečně odhaleno díky sa-
mostatnému zaznamenávání vnitřní a vnější teploty a vlh-
kosti vzduchu v průběhu provádění měření.
Čím horší výsledek Blower Door testu, tím vyšší je hod-
nota průvzdušnosti obálky budovy, tedy objem vzduchu, 
který samovolně unikne z interiéru každou hodinu bez 
možnosti regulace. U pasivních domů je zde referenční 
hodnotou 0,6 h-1. Již při úrovni 1,5 h-1 jsou tepelné ztráty 
infiltrací přibližně dvaapůlkrát vyšší.
Při ceně 1,5 Kč/kWh elektřiny tak pro dům o podlahové 
ploše 150 m2 při hodnotě průvzdušnosti 1,5 h-1 za rok 
zaplatíme díky netěsnostem téměř 2 000 Kč.

zhodnocení netěsností a jej ich náPravy 
v reálném čase – tedy ihned
Jednou z výhod měřícího zařízení používaného Dřevař-
ským ústavem je dálkové ovládání a permanentní kontro-
la aktuálního stavu vzduchotěsnosti měřeného prostoru 
přes chytrý telefon. Díky této funkcionalitě můžeme v re-
álném čase pozorovat účinek utěsňování nalezených úni-
ků vzduchu na celkovou hodnotu průvzdušnosti obálky 
budovy. Této přednosti mohou využít také výrobní a rea-
lizační firmy pro kvantifikaci vlivu jejich výrobku, způsobu 
zabudování nebo konkrétního řešení stavebního detai-
lu na průvzdušnost celé stavby. Zjednodušeně řečeno 
mohou výrobci a stavitelé zjistit, které problematické 
konstrukční detaily a do jaké míry / podílu se negativně 
projevují na celkovém výsledku měření. Hledání těchto 
kritických detailů a jejich opravy jsou tedy možné ihned.
V konečném důsledku lze tak po několika takto důkladně 
provedených a zanalyzovaných měřeních v relativně krát-
kém čase dotáhnout celý systém vzduchotěsnících opat-
ření na úroveň, kdy budou následující realizace i pasivních 

Příklad 

nedostatečně 

přelepené 

parozábrany. 

Toto místo 

značně zhorší 

výsledek testu 

vzduchotěsnosti

domů procházet úspěšně Blower 
Door testem takzvaně „levou zadní“. 
inovovaný přístroj Dřevařského 
ústavu pro měření vzduchotěsnos-
ti umožňuje:
■ kombinaci Blower Door 
ventilátoru s velkokapacitním 
vyvíječem kouře pro rychlejší 
a dokonalejší identifikaci všech 
netěsností
■ možnost přesně kvantifikovat velikost netěsností 
změřením rychlosti toku vzduchu pomocí kalibrovaný 
anemometrů
■ samostatné zaznamenávání vnitřní a vnější teploty 
a vlhkosti vzduchu pro odhalení rizika tvorby kondenzátu

synergický efekt blower door testu 
a termovizního měření Pro Pasivní domy
V případě požadavku na komplexnější posouzení kvality 
pláště stavby je prováděn v zimním období Blower Door 
test společně s měřením termokamerou. Tím je zajištěna 
identifikace všech slabých míst v obvodové obálce, kudy 
by mohlo unikat teplo a kde by mohlo docházet ke kon-
denzaci vzdušné vlhkosti a následnému růstu plísní. Sa-
motné tepelné mosty, jež nemusejí být u pasivních domů 
příliš dobře rozpoznatelné při samotném měření termo-
kamerou, lze po zkombinování s Blower Door zařízením 
zvýraznit a tak i lépe identifikovat. U pasivních domů před-
pokládáme důkladně navržení a provedení konstrukčních 
detailů, které by měly maximálně eliminovat tepelné mos-
ty. Po kontrole pouhou termokamerou může vše vypadat 
v naprostém pořádku, nicméně ve skutečnosti tomu tak 
nemusí vždy být. Některé menší tepelné mosty nemusí 
být při aktuálních klimatických podmínkách patrné, i když 
tam ve skutečnosti jsou. a právě zapojením Blower Door 
zařízení při diagnostice stavby docílíme zvýšení rozdílu 
tlaku mezi vnitřním a vnějším prostředím a můžeme tyto 
„skryté“ tepelné mosty snáze odhalit. 
Test průvzdušnosti provádí velké množství firem, nicméně 
je radno z nich vybírat ty, které pomohou nejen kvalifikova-
ně zhodnotit úsilí a kvalitu odvedené práce při realizaci, ale 
současně umí v detailech dotáhnout stavbu ještě o něco 
dále a posunout pomyslnou laťku zase o něco výše.  
Technici z Dřevařského ústavu, kteří disponují mimo jiné 
poslední generací zařízení TeC Minneapolis Blower Door, 
mají s prováděním zkoušky vzduchotěsnosti mnohaleté 
zkušenosti. Právě dostatek zkušeností se mnohdy zásadně 
podílí na celkové kvalitě a přínosu tohoto způsobu kontroly 
výstavby, jež by kromě číselných hodnot na výstupu měla 
pomoci především maximálně eliminovat rizika spojená 
s tepelně-vlhkostní problematikou konstrukce. 

b lo o w e r  d o o r  t e s t –  test 
průvzdušnosti
Pro eliminaci zbytečných nákladů je důrazně doporučeno 
provádět test průvzdušnosti v té fázi rozestavěnosti domu, 
kdy jsou dokončené parotěsné vrstvy obvodové obálky, 
jsou osazena všechna okna a dveře a zároveň ještě nejsou 
hotové vnitřní finální povrchy. Použitím speciálního 
vyvíječe kouře a anemometru identifikují zkušení technici 
všechna místa netěsností a úniků vzduchu. díky tomu 
můžeme bez větších nákladů provést dotěsnění a vyhnout 
se tak případným komplikacím v budoucnosti.
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Mezi nízkoenergetickým a pasivním domem není z hlediska 
vnitřního komfortu a nákladů velký rozdíl.  
Nízkoenergetický stačí.

Pasivní dům nabízí promyšlený koncept, spojující zdravé pro-
středí, čerstvý vzduch a minimální tepelné ztráty. Když dobře za-
teplíte 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 ne-
chává se zpravidla na uživateli (takže buď jste v zimě hodně otu-
žilí 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 cí-
leně 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 ška-
tulce „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 stra-
ně se tu nebavíme o překomplikovaném systému na ovládání jaderné elek-
trárny. 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 ná-
vrhu 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. 

NeJčastěJší

obavy
týkající se 
pasivních domů

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 nej-
nižší 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, zjis-
títe 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 pa-
sivních domů víc ovlivňuje přání a požadavky in-
vestora 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 návr-
hem a návrhem v pasivním standardu vyšší než  
5–10 %, asi ten návrh nebude dobře připravený.
V každém případě s dotací na pasivní dům z pro-
gramu Nová zelená úsporám jsou tyto debaty 
akademické a vy máte unikátní možnost ušetřit 
jak na investičních, tak na dlouhodobých provoz-
ních nákladech.

PřiPravil LiBOr HrUBý, CENTrUM PAsiVNíHO dOMU
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Není přirozené žít v naprosto 
utěsněném domě a větrat řízeně pomocí složité 
(a drahé) vzduchotechniky namísto okny. 
Téměř každý nově postavený i rekonstruova-
ný dům je extrémně těsný. V každém takovém 
domě potřebujete vytápět a větrat, pasivní 
dům na to jen upozorňuje od začátku. Maji-
telé se tak vyhnou nepříjemným překvapením 
v podobě tepelných mostů, netěsností, vzni-
kajících 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 namít-
nout, 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 neob-
sahuje žádnou technologii navíc; nic, co by 
nebylo potřeba. 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 nezá-
visle na vzduchotechnice nebo můžete v letních 
měsících třeba řízené větrání vypnout. Přijdete ale 
o výhody chlazení domu.

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 pasivní-
ho domu. V každém domě je vaře-
ní v létě rizikové, ve spoustě domů 
je po pár dnech veder prakticky 
nevyvětratelno. Pasivní dům opro-
ti tomu nabízí možnost neustálého 
větrání. Navíc se s variantou pře-
hřívání počítá již v návrhu a jsou 
zvolena vhodná opatření (stínění, 
pasivní předchlazení, umístění nasá-
vání vzduchu na severní fasádu ...).  
To u běžné výstavby není zvykem. 

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 polysty-
rénem, 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. 

v rozvodech vzduchotechniky se drží 
prach a nečistoty. Kvalita 
přiváděného vzduchu je tedy otázkou.
Je to paradoxně právě naopak. Kva-
lita přiváděného vzduchu je výrazně 
lepší než v případě větrání okny, ob-
zvlášť když bydlíte u silnice, u stavby 
nebo pole. To proto, že řízené větrá-
ní obsahuje filtry prachových částic 
(případně mohou zachytávat i pyly 
pro alergiky). dobře navržený sys-
tém vzduchotechniky navíc pracuje 
s minimální délkou rozvodů, kvalitní-
mi filtry a s dobře přístupnými místy 
pro čištění. Údržba spočívá ve výmě-
ně filtrů zhruba jednou za půl roku 
a zvládne ji sám majitel. V případě 
potřeby je však možné čistit i samot-
né rozvody vzduchu.

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 praš-
nost a nízko otáčkové větráky jsou téměř 
neslyšitelné. Klidně se může stát, že bu-
dete muset vyšplhat k průduchům, abyste 
si ověřili, že vše funguje jak má.
Pocit vysušeného vzduchu je individuální 
a opět není vlastní principiálně jen pasivní-
mu domu, domácnost vyprodukuje sama 
o sobě spoustu vlhkosti. V případě potře-
by je možné větrání v pasivním domě do-
plnit o funkci zpětného získávání vlhkosti.

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 odbor-
níků v oblasti energeticky 
úsporných staveb. Za tu 
dobu jsme zaškolili stovky 
odborníků z desítek firem, 
přes tisíc studentů staveb-
ních 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 prokaza-
telné zkušenosti se stav-
bou pasivních domů. Vše 
najdete na našem webu.

www.pasivnidomy.czin
fo

http://www.passiv.de/archpreis/
http://www.pasivnidomy.cz/
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Sníte o bydlení v proStorném, komfortním domě, ve 
kterém můžete aktivně pracovat, bavit Se S přáteli, hrát 
Si S dětmi nebo jen tak odpočívat? navíc Si předStavte 
ty největší nároky na pohodu vnitřního proStředí – 
příjemnou teplotu v horkých letních dnech i v těch 
největších mrazech, Stálý pocit čerStvého vzduchu 
bez průvanu, který vzniká při větrání otevřenými okny. 
tento komfortní způSob života je Skutečně možný 
v paSivním domě, který lze poStavit za téměř Stejné 
náklady jako běžnou novoStavbu. na rozdíl od běžných 
novoStaveb ale můžete uSpořit až 90 procent nákladů 
na vytápění. princip je naproSto jednoduchý. nevyužívá 
žádné technicky náročné nebo nákladné zařízení a na 
uživatele neklade vyšší požadavky na obSluhu, než je 
tomu u běžného domu.

kurz pro každého: 
jak na 
kvalitní 
dům?  
Aneb nebojte 
se stAvět!

PřiPravil Libor Hrubý, Centrum pasivníHo domu

Co je dobré 
vědět, než se do 

toho pustíte?

Je dobré si uvědomit, kdy je největší 

potenciál ovlivnit kvalitu stavby za 

minimálních vícenákladů
Foto JoseF smoLa 1.

k čemu Se hodí projekt a co by v něm 
mělo být
nikdo nechce vyhazovat peníze zbytečně, 
ale chcete, aby složité návaznosti konstruk-
cí řešil na místě zedník? Je opravdu dobré 
vědět, co by měl projekt obsahovat a jak by 
takový projekt v jednotlivých stupních do-
kumentace měl vypadat. na základě těchto 
informací je možné si vybrat projektanta, či 
architekta, který pro vás projekt vytvoří.
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2. 3.
4.

5.

jak Se nenechat omámit číSly
trojskla, třicet centimetrů izolace, široké 
zateplené cihly? to je všechno moc pěkné 
a často užitečné, ale pokud úsporné ma-
teriály nezasadíte do správného kontextu, 
spláčete nad výdělkem. nesoutěžíme v re-
kordech o nejtlustší zdi. Hledáme kvalitní 
obálku, která nabídne srovnatelnou ochra-
nu po celém obvodu. takovou, kterou se 
třeba pyšní pasivní domy. Kvalitní dům je 
především o komplexním a vyváženém ná-
vrhu všech parametrů.

Desatero pasivního domu – ukázka procesu optimalizace 

pasivního domu a deset nejdůležitějších oblastí. Pro vyvážený 

návrh je důležité nezanedbat ani jeden z těchto bodů. K tomu 

nám může pomoci optimalizační program PHPP (Passive 

House Planning Package), jehož přesnost je ověřena na 

tisících pasivních domů
Foto JoseF smoLa a Centrum pasivníHo domu

plíSně, netěSnoSti a tepelné 
moSty v domě nechceme
přesně tato místa se mohou stát nej-
problematičtější ve vaší novostavbě. 
Je důležité věnovat se detailům již od 
prvotních studií.

Viděli jsme toho už 

hodně. Ukážeme vám 

nejčastější nesmysly 

a chyby při návrhu či 

stavbě domu. na co si 

dát pozor, jaké omyly 

se šíří na českých 

stavbách. A samozřejmě 

jak jim předcházet, 

případně kdo vám je 

pomůže objevit

… a je toho mnohem víc
Chcete stavět rodinný dům nebo 
rekonstruovat, využijte dotací, 
které vám pomůžou ke kvalitnější-
mu bydlení. Již od začátku budete 
postaveni před spoustu různých 
voleb, ať už technických, nebo 
estetických. nechte si poradit od 
zkušených odborníků a lidí, kteří 
již podobným procesem prošli.

jak mít doma teplo a zároveň 
vyvětráno
doby přetopených místností s “re-
gulací” pomocí děravých oken jsou 
naštěstí dávno pryč. okna jsou kva-
litnější, zdi i stropy zateplené, co 
z toho ale vyplývá pro kvalitu vzdu-
chu v domě? Jak mít doma teplo 
i čerstvý vzduch? Je třeba řešit pří-
vod vzduchu komfortním a zdravým 
způsobem, kterým je řízená výměna 
vzduchu s rekuperací. Jinými způso-
by jsme jen obtížně schopni zajistit 
kvalitní vnitřní klima v budově.

co Se dá zkontrolovat?
plán je jedna věc, realizace druhá. Co se 
dá na domě zkontrolovat? mnozí z vás již 
slyšeli slovo blowerdoor test. Jedná se 
o test neprůvzdušnosti vaší stavby. ten 
buďto ověří, že je stavba správně a kvalitně 
postavena, nebo zavčas odhalí netěsnos-
ti a umožní jejich nápravu. Je lepší si dům 
otestovat, něž na nepříjemnosti přicházet 
při provozu!

Centrum pasivního domu se dlouhodobě zaměřuje na informovanost, osvětu v oblasti 
stavebnictví a ukázky dobré praxe. Pomáháme zlepšovat úroveň stavebnictví v Česku 
a upozorňujeme na dlouhodobé nešvary.  Využijte našich zkušeností a navštivte náš unikátní 
kurz zaměřený speciálně na uživatele – budoucí majitele pasivního domu. Zjistěte, jak 
kvalitně postavit či zrekonstruovat dům a co vám v tom může zabránit.  
www.pasivnidomy.cz
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Blower door 

testu se nemusí 

stavebníci bát, 

naopak. Je to 

jediná příležitost 

si otestovat, jak 

kvalitně stavební 

firma dům 

postavila

Možné umístění vzduchotechnické 

jednotky pod stropem

Foto pauL 

http://www.pasivnidomy.cz/


Centrum pasivního domu
Údolní 33, 602 00  Brno

info@pasivnidomy.cz
www.pasivnidomy.cz

kontaktujte nás na telefonu
+420 777 479 144

  BEZPLATNÉ ODBORNÉ 
PORADENSTVÍ K VAŠEMU 
PROJEKTU

 KURZY PRO VEŘEJNOST

  OPTIMALIZACE VAŠEHO DOMU 
ČI VYTVOŘENÍ DETAILŮ

  BEZPLATNÁ PŮJČOVNA CO2 
MĚŘÁKŮ

  KATALOG DOMŮ PRO VAŠI 
INSPIRACI

KATALOG
DOMŮ  
 

Rozsáhlý přehled
zrealizovaných staveb

s fotografiemi a parametry
pasivních domů z celé ČR

www.pasivnidomy.cz/
katalog-domu

NEZÁVISLÉ INFORMACE
Odborně zpracované materiály 
o jednotlivých aspektech stavby 

a rekonstrukce.

www.pasivnidomy.cz
/infolisty

ŠKOLENÍ PRO 
INVESTORY

Co si máte jako budoucí 
uživatel domu pohlídat, kde 

bývají nejčastější chyby

www.pasivnidomy.cz/akce

NEZÁVISLÉ 
PORADENSTVÍ

Konzultace projektu, energetická 
optimalizace, kontrola 

energetických vlastností domu

www.pasivnidomy.cz/
 nezavisle-poradenstvi

TIPY NA 
PROFESIONÁLNÍ 

FIRMY
Adresář fi rem 

se zkušenostmi 
s pasivními domy 

www.pasivnidomy.cz/fi rmy

1.

2.

4. 3.

5.

S ČÍM VÁM
DOKÁŽEME 

POMOCT

NÁVRH INSPIROVANÝ 
PRINCIPY PASIVNÍHO 

DOMU...

JE PROMYŠLENÝ
Na jihu svítí sluníčko, severní místnosti jsou 

v zimě chladnější: to ví každý. Nástroje, určené pri-
márně pro návrh pasivních domů (PHPP), vám ale 
dokážou spočítat ideální rozvržení místností a oken, 
aby se vám v domě či bytě žilo co nejlíp. Využijte 
toho!

JE ÚSPORNÝ 
Kdyby šlo jen o to, polepit dům co největší 

vrstvou polystyrénu, bylo by to jednoduché. Pasiv-
ní dům je ale navržen tak, aby investice do kvalitní 
obálky domu byla smysluplná a vyvážená. Řeší se 
fasáda, podlaha, okna i návaznosti mezi nimi, které 
jsou častou příčinou tepelných mostů a z nich vyplý-
vajících problémů. 

JE ZDRAVÝ, S ČERSTVÝM 
VZDUCHEM A BEZ PLÍSNÍ

Chcete v zatepleném domě čerstvý vzduch, žádné 
plísně a příjemné prostředí? Pak potřebujete buď 
každé dvě hodiny větrat (i v noci) anebo si pořídit 

řízené větrání s rekuperací tepla. Nejenže se s ním 
budete probouzet do nevydýchané místnosti, ale 
také budete mít stabilnější teplotu v bytě či domě 
po celý rok a míň prachu a hluku z ulice. 

VYUŽÍVÁ KVALITNÍCH MATERIÁLŮ
Nikdo není tak bohatý, aby mohl kupovat 

levné věci. Ve stavebnictví to platí mnohonásobně. 
Kvalitní a dobře zvolený materiál vám přitom mnoh-
dy ušetří peníze okamžitě (lépe navržená skladba 
obálky nezabere tolik místa) a samozřejmě hlavně 
v dlouhodobém horizontu: výrazně nižší provozní 
náklady, méně trápení s údržbou.

JE ZKONTROLOVANÝ
Pasivní dům nemají některé stavební fi rmy 

rády, protože se v něm těžko schovávají šlendriány. 
Každá chyba se projeví v povinném testu neprů-
vzdušnosti, který zjišťuje míru netěsností a nedostat-
ků v obálce budovy. Dobrá zpráva pro vás: test 
neprůvzdušnosti (tzv. Blower door test) si můžete 
provést i na nepasivní stavbě.

1

2

4

5

3

CENTRUM 
PASIVNÍHO DOMU
JE TU PRO VÁS
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ČLENOVÉ CENTRA PASIVNÍHO DOMU
FIRMA WEBOVÉ STRÁNKY FIRMA WEBOVÉ STRÁNKY
3AE s.r.o. www.3ae.cz Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier kadet.kadet@volny.cz

AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group www.yourglass.com JRD s.r.o. www.jrd.cz

AGROP NOVA a.s. (NOVATOP) www.novatop-system.cz KARON s.r.o. www.karon.cz

Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier www.abatelier.cz KM BETA, a.s. www.kmbeta.cz

ARCHCON atelier, s.r.o. www.archcon.cz KNAUF INSULATION, spol. s r.o. www.knaufi nsulation.cz

ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. www.asting.cz KONCEPT EKOTECH s.r.o. www.koncept-ekotech.com

ATREA s.r.o. www.atrea.cz KONSTRUKTA-STAVBY s.r.o www.konstrukta.cz

ATREA s.r.o. | DOMY ATREA www.domyatrea.cz KONSTRUKTA-STAVBY s.r.o www.kubus.cz

BACHL, spol. s r.o. www.bachl.cz Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. www.liapor.cz

Building Plastics ČR, s.r.o. www.minirol.cz Lightway s.r.o. www.lightway.cz

CB Building s.r.o. www.cbb.cz Lindab s.r.o. www.lindab.cz

CEVRE Consultants s.r.o. www.cevre.cz LIVEE - Ing. Juraj Hazucha www.livee.cz

CIKO s.r.o. www.ciko-kominy.cz Martin Jindrák www.pasivprojekt.cz

CIUR a.s. www.ciur.cz Meesenburg s.r.o. www.meesenburg.cz

CONDA  s.r.o. www.condasro.cz MESSY s.r.o. www.kominy.messy.cz

Čanda, s.r.o. www.canda-pd.cz Architektonický ateliér PANARCHITEKT.cz www.panarchitekt.cz

DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o. www.dafe.cz Mgr. Stanislav Paleček www.radion.cz

DŘEVOSTAVBY BISKUP,s.r.o. www.drevostavbybiskup.cz Michael Jaďuď www.komparo.cz

ECOTEN s.r.o. www.ecoten.cz Michal Škařupa - aluplast GmbH www.aluplast.net

EJOT CZ, s.r.o. www.ejot.cz Mojmír Hudec - ELAM www.elam.cz

E-KONCEPT, s.r.o. www.e-koncept.cz NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY PLZEŇ s.r.o. kratochvil@pasivnidomy-plzen.cz

EkoWATT CZ s. r. o. www.ekowatt.cz PassiveArchitecture s.r.o. www.passarch.cz

ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. www.elektrodesign.cz pátý rozměr s.r.o. 5.rozmer.cz

Energy Consulting Project, s.r.o. www.e-c.cz PCC MORAVA - CHEM s.r.o. www.pccmorava-chem.cz

EnergySim s.r.o. www.energysim.cz PENATUS s.r.o. www.penatus.cz

Evora CZ, s.r.o. www.evora.cz PORSENNA o.p.s. www.porsennaops.cz

FINO-trade s.r.o. www.fi no-stavebni.cz PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o. www.porsennastavebni.cz

H.A.C. spol. s r. o. www.hac.cz PRAŽÁK s.r.o. www.prazak.cz

HAIDY a.s. www.haidy.cz PRIMA spol. s r.o. www.primahk.cz

Chytrý dům s.r.o. www.chytry-dum.eu PROPASIV s.r.o. www.propasiv.cz

Ing. arch. Dalibor Borák www.borakarchitekti.cz RealizaceDomů s.r.o. www.realizacedomu.cz

Ing. arch. David Vašíček www.dvarch.cz RECIFA a.s. www.refaglass.cz

Ing. arch. Filip Řehák rehak.f@gmail.com REHAU, s.r.o. www.rehau.cz

Ing. arch. Ivan Kraus www.krausarchitekti.cz Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER www.isover.cz

Ing. arch. Jakub Šunka www.sarchis.cz Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER www.weber-terranova.cz

Ing. arch. Lubomír Korčák www.projektydomu.cz Sinc s.r.o. www.sinc.cz

Ing. arch. Petr Dobrovolný www.dobrovolny-architekt.cz SLAVONA, s.r.o. www.slavona.cz

Ing. Jiří Čech www.100passive.com Stach.cz stavby s.r.o. www.naspasivnidum.cz

Ing. Jiří Kobr www.pasivnidomyhk.cz Stanislav Martínek www.0100.cz

Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI salamodi@volny.cz STAPRING, s.r.o. www.stapring.cz

Ing. Martin Škornička www.stavebnidozory.cz ŠTORC TZB s.r.o. www.storc.cz

Ing. Michal Hučík atelier.hucik@gmail.com TAUSH, s.r.o. www.drexel-weiss.cz

Ing. Michal Kovařík www.usetrimenergie.cz TECTOR ateliér - Ing. Martin Němeček www.tector-atelier.cz

Ing. Pavel Minář - EKOSTEP www.ekostep.cz ThermWet s.r.o. www.thermwet.cz

Ing. Petr Vostal www.energetikastaveb.com Truhlářství Vašíček, s.r.o. www.stolarstvivasicek.cz

Ing. Tomáš Mysliveček t.myslivecek@centrum.cz Urbanic Haus s.r.o. www.urbanic-haus.cz

Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář info@stefekprojekt.cz Úsporné bydlení s.r.o. www.uspornebydleni.cz

Internorm-okno, s.r.o. www.internorm.cz Vize Ateliér, s.r.o. www.vizeatelier.eu

INTOZA s.r.o. www.intoza.cz WIPPRO GmbH www.wippro.com

ISOCELL GmbH www.isocell.cz Wobau cz s.r.o. www.pasivnistavby.cz

JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY s.r.o. www.jablotronlt.com Xella CZ, s.r.o. www.ytong.cz

Jan Foff jan@foff.info Zehnder Group Czech Republic s.r.o. www.zehnder.cz

Josef Bárta www.josefbarta.cz  

WEBOVÉ STRÁNKY

CPD17013_adresar_clenu_235x280_v03.indd   1 08.12.17   13:49

http://www.3ae.cz/
mailto:kadet.kadet@volny.cz
http://www.yourglass.com/
http://www.jrd.cz/
http://www.novatop-system.cz/
http://www.karon.cz/
http://www.abatelier.cz/
http://www.kmbeta.cz/
http://www.archcon.cz/
http://www.knaufinsulation.cz/
http://www.asting.cz/
http://www.koncept-ekotech.com/
http://www.atrea.cz/
http://www.konstrukta.cz/
http://www.domyatrea.cz/
http://www.kubus.cz/
http://www.bachl.cz/
http://www.liapor.cz/
http://www.minirol.cz/
http://www.lightway.cz/
http://www.cbb.cz/
http://www.lindab.cz/
http://www.cevre.cz/
http://www.livee.cz/
http://www.ciko-kominy.cz/
http://www.pasivprojekt.cz/
http://www.ciur.cz/
http://www.meesenburg.cz/
http://www.condasro.cz/
http://www.kominy.messy.cz/
http://www.canda-pd.cz/
http://panarchitekt.cz/
http://www.panarchitekt.cz/
http://www.dafe.cz/
http://www.radion.cz/
http://www.drevostavbybiskup.cz/
http://www.komparo.cz/
http://www.ecoten.cz/
http://www.aluplast.net/
http://www.ejot.cz/
http://www.elam.cz/
http://www.e-koncept.cz/
mailto:kratochvil@pasivnidomy-plzen.cz
http://www.ekowatt.cz/
http://www.passarch.cz/
http://www.elektrodesign.cz/
http://5.rozmer.cz/
http://www.e-c.cz/
http://www.pccmorava-chem.cz/
http://www.energysim.cz/
http://www.penatus.cz/
http://www.evora.cz/
http://www.porsennaops.cz/
http://www.fino-stavebni.cz/
http://www.porsennastavebni.cz/
http://www.hac.cz/
http://www.prazak.cz/
http://www.haidy.cz/
http://www.primahk.cz/
http://www.chytry-dum.eu/
http://www.propasiv.cz/
http://www.borakarchitekti.cz/
http://www.realizacedomu.cz/
http://www.dvarch.cz/
http://www.refaglass.cz/
mailto:rehak.f@gmail.com
http://www.rehau.cz/
http://www.krausarchitekti.cz/
http://www.isover.cz/
http://www.sarchis.cz/
http://www.weber-terranova.cz/
http://www.projektydomu.cz/
http://www.sinc.cz/
http://www.dobrovolny-architekt.cz/
http://www.slavona.cz/
http://www.100passive.com/
http://stach.cz/
http://www.naspasivnidum.cz/
http://www.pasivnidomyhk.cz/
http://www.0100.cz/
mailto:salamodi@volny.cz
http://www.stapring.cz/
http://www.stavebnidozory.cz/
http://www.storc.cz/
mailto:atelier.hucik@gmail.com
http://www.drexel-weiss.cz/
http://www.usetrimenergie.cz/
http://www.tector-atelier.cz/
http://www.ekostep.cz/
http://www.thermwet.cz/
http://www.energetikastaveb.com/
http://www.stolarstvivasicek.cz/
mailto:t.myslivecek@centrum.cz
http://www.urbanic-haus.cz/
mailto:info@stefekprojekt.cz
http://www.uspornebydleni.cz/
http://www.internorm.cz/
http://www.vizeatelier.eu/
http://www.intoza.cz/
http://www.wippro.com/
http://www.isocell.cz/
http://www.pasivnistavby.cz/
http://www.jablotronlt.com/
http://www.ytong.cz/
mailto:jan@foff.info
http://www.zehnder.cz/
http://www.josefbarta.cz/


180

ob ecné i nfo

T řetí ročník soutěžní přehlídky „Pasiv-
ní dům“ opět vybírá nejlepší moderní 
domy Česka. Majitelé energeticky 

úsporných nemovitostí mohli přihlašovat 
své domy do celorepublikové soutěže do 
30. 11. 2017. Vyhlašovatelem soutěž-
ní přehlídky „Pasivní dům“ je společnost 
ABF, a. s., organizátorem pak Centrum 
pasivního domu a podporovatelem Státní 
fond životního prostředí a Ministerstvo pro 
místní rozvoj České republiky. Podmínky 
splnilo 54 staveb.
Pasivní domy patří k nejmodernějším stav-
bám současnosti. Jsou kvalitně posta-
vené, ekologické, komfortní a zdravé pro 
své obyvatele. V Česku se jich každoroč-
ně postaví stovky, stejně jako energetic-
ky úsporných budov. Jenže, které z nich 
jsou nejlepší? To má za úkol zjistit soutěž 
Pasivní dům. Následně jednotlivé projek-
ty ohodnotí odborná komise a proběhne 
hlasování veřejnosti prostřednictvím webu 
www.pasivni-dum.cz. Členy odborné po-
roty jsou Kateřina Maštalířová (ABF, a. s.), 

Iva Mědílková (PROJEKTIVA CZ, s. r. o.),  
Jan Bárta (Centrum pasivního domu, z. s.), 
Ondřej Chybík (Chybik + Kristof  
Architects & Urban Designers), Jakub  
Hrbek (Státní fond životního prostředí Čes-
ké republiky), Libor Hrubý (Centrum pa-
sivního domu, z. s.), Libor Urbášek (Saint-
-Gobain Construction Products CZ a. s., 
divize Isover), Josef Smola (Centrum 
pasivního domu, z. s.) a Jiří Kučera  
(Business Media CZ s. r. o.). 
Soutěž si klade za cíl vyhledat, zmapovat 
a ocenit nejzajímavější úsporné stavby na 
území České republiky. Do soutěže lze při-
hlásit nejen domy v pasivním či nulovém 
standardu, ale i další stavby s velmi níz-
kou energetickou náročností – ať už jde 
o domy rodinné, bytové, administrativní, 
nové nebo do úsporné energetické třídy 
nově zrekonstruované.
Soutěž se koná ve dvou kategoriích, a to no-
vostavby rodinných domů a novostavby a re-
konstrukce ostatních budov. Udělována jsou 
čtyři ocenění, konkrétně dvě ceny poroty, 

cena veřejnosti a cena generálního partnera, 
kterým v roce 2017 byla společnost Saint-
-Gobain Construction Products CZ a. s., 
 divize Isover. Cenu poroty udělí na zákla-
dě hodnocení odborná porota složená ze 
zástupců Centra pasivního domu, Stát-
ního fondu životního prostředí České re-
publiky a nezávislých odborných porotců. 
Cena veřejnosti je udělena na základě ve-
řejného hlasování, které proběhlo v lednu 
2018. Vítězové soutěže jsou slavnostně 
vyhlášeni na veletrhu nízkoen+ergetických 
pasivních a nulových staveb FOR PASIV  
8. února 2018.
Vítězové obdrží hodnotné ceny. Vítězná 
stavba v kategorii Cena poroty kategorie 
I. získá poukázku na pořízení systému Hai-
dy pro moderní ovládání domu v hodnotě 
50 000 Kč. Cena poroty kategorie II. je 
poukázka na pořízení vnější nebo vnitřní 
stínící techniky od firmy Isotra v hodnotě 
50 000 Kč nebo cena generálního part-
nera, kterou je gril Campingaz 3 Series 
Woody LD od společnosti Isover. 

SoutěžNí přehlídka paSivNí dům
 2017

http://www.pasivni-dum.cz/
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opět vybíráme Nejlepší moderNí domy ČeSka. 
NejeN NovoStavby. NejeN paSivNí. NejeN rodiNNé domy.

Vítězové 
soutěže  

pasivní dům roku 2016

Téma pasivních domů se těší nejen v za-
hraničí, ale také v České republice stále 
větší pozornosti. Dokládá to mimo jiné vy-
soká úspěšnost minulého ročníku soutě-
že „Pasivní dům“. V roce 2016 byly oce-
něny odbornou porotou a také veřejností 
domy s názvem Rodinný dům pod smr-
kem v Černošicích, rodinný dům Kocián-
ka a rodinný dům v Březinách. Podrobné 
informace o projektu naleznete na webo-
vých stránkách www.pasivni-dum.cz.

přihlaste do příštího ročníku 
soutěžní přehlídky pasivní dům 

2018 i váš dům.
FOTO ARCHIV CPD

http://www.pasivni-dum.cz/


 Dřevostavby
 Konstrukce
 Materiály
 Izolace
 Fasády
 Okna a dveře
 Střechy

 Podlahy
 Schodiště
 Stroje, nářadí
 Spojovací materiál
 So� ware
 Dětská hřiště
 Inteligentní domácnost ...

www.drevostavby.eu

Veletrh
DŘEVOSTAVBY 2018

13. MEZINÁRODNÍ VELETRH DŘEVĚNÝCH
STAVEB, KONSTRUKCÍ A MATERIÁLŮ

1. - 4. 2. 2018
Výstaviště Praha - Holešovice

Generální mediální partneři:

NEJVĚTŠÍ VELETRH DŘEVĚNÝCH STAVEB V ČR

B2B, B2C

DŘEVOSTAVBY 2017 v číslech
Počet fi rem v souběhu veletrhů: 364
Zastoupené země: Česká republika, Slovensko, Rakousko,
 Německo, Itálie, Indie, Uzbekistán, Rusko
Počet návštěvníků: 27.600

Veletrh pro všechny
- kteří chtějí kvalitní dřevostavbu
- zástupce měst a obcí
- profesionály
- architekty

Přehlídka nejlepších fi rem v ČR 
Vyberte si projekt i dodavatele dřevostavby

Adresář dodavatelů a výrobců ZDARMA

Souběžně proběhne veletrh MODERNÍ VYTÁPĚNÍ
a výstava UMĚNÍ DŘEVA. 2018

DOPROVODNÝ PROGRAM V NEDĚLI 4. 2. 2018:
VÝHRADNĚ SRUBY A ROUBENKY

http://www.drevostavby.eu/


VELETRH NÍZKOENERGETICKÝCH, PASIVNÍCH
A NULOVÝCH STAVEB

8.–10. 2. 2018
www.forpasiv.cz

Souběžně probíhající akce:

CESTY DŘEVA | STŘECHY PRAHA | SUSO

OFICIÁLNÍ
VOZY

GENERÁLNÍ
PARTNER

ÍCHCH

bonus
ke vstupence 
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Tři jsou více 
než dvě

Střešní okna 

S pomocí střešních oken VELUX s trojsklem dostanete více denního 
světla a čerstvého vzduchu i do dalších místností v podkroví 
a vytvoříte z něj zdravější a komfortnější místo pro život. A protože 
jsou cenově dostupná, můžete jich pořídit více, než jste původně 
zamýšleli.

www.velux.cz • 531 015 511 • Vzorkovna Praha a Brno531 015 511 • Vwww.velux.cz

S po
světl
a vytv
jsou ce
amýšle

js
za

cz • 531 01

1. Úspora

2. Nadčasovost

3. Komfort

VELUX_pasivni domy_235x280.indd   1 18.12.17   14:47

http://www.velux.cz/
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OKNA a DVEŘE
pro pasivní a nízkoenergetické domy

www.internorm.cz

Navštivte nás na výstavě 
FOR PASIV ve dnech 

8. – 10. 2. 2018, 
kde Vám rádi 

představíme technologie
 Core společnosti 

Internorm.

235x280_forPasiv.indd   1 01.12.17   18:28

http://www.internorm.cz/

