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A.1             Vliv orientace ke světovým stranám

Základní faktory ovlivňující energetickou náročnost domu je průměrná roční teplota venkovního vzduchu, množství a intenzita
slunečního záření a z toho plynoucí orientace domu ke světovým stranám, včetně vegetace zastiňující dům. Povětrnostní poměry
v lokalitě, převládající větry.  Z hlediska dispozice pasivního domu by měl být dům osazen na severní část pozemku,aby měl co
nejvíce otevřenou zahradu na jih a tím využíval co nejvíce energie ze slunce hlediska pozemku a jeho využití. 

Vliv špatného osazení objektu či polohy místností může u celkového výpočtu udělat rozdíl cca 10%

A.2.            Osazení na pozemku

Dle popisu v předchozím bodě je rodinný dům na pozemku osazen optimálně tzn. Na severovýchodní straně. 
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A.3             Varianty obvodových konstrukcí

Vybrané varianty pro výpočet:
Obvodová stěna: 7
Podlaha: 1
Střecha: 1

Vybrané varianty pro výpočet:
Obvodová stěna: 6
Podlaha: 1
Střecha: 1

V této variantě je vidět, že došlo k navýšení zateplení podlahy a střechy + změna výběru obvodové stěny. Dojde ke zlepšení 
výsledků (viz.níže),ale už se např. u zateplení podlahy dostáváme do nesmyslných tloušťěk zateplení. Kdy už dochází k faktu, že 
vynaložená investice nepřináší adekvátní tepelně technické zhodnocení.

Pozn: obvodová stěna
Výběr materiálu obvodové stěny nezávisí jen na jejich tepelně technických vlastnostech ,ale též i na vlastnostech dalších např.
únosnost, akumulace tepla atd. Nezanedbatelný vliv má i tloušťka materiálu obvodové stěny. Čím tenčí nosná část obvodové
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stěny, tím získáme více podlahové plochy. Můžeme díky tomu zmenšit základovou desku a úspora vznikne i na dalších stavebních
materiálech. Jeden m2 podlahové plochy dnes stojí cca 26 tis. Kč – 34 tis. Kč
Obvodová stěna 1 – tl.500mm: Výchozí parametr
Obvodová stěna 2 – tl.500mm: Výchozí parametr
Obvodová stěna 3 – tl.550mm:  +50mm (nárůst o 4,8m2 plochy)
Obvodová stěna 4 – tl.300mm:  -200mm (úspora o 19m2 plochy)
Obvodová stěna 5 – tl.300mm:  -200mm (úspora o 19m2 plochy)
Obvodová stěna 6 – tl.300mm:  -200mm (úspora o 19m2 plochy)
Obvodová stěna 7 – tl.200mm:  -300mm (úspora o 28m2 plochy)

A.4             Charakteristika pasivního domu

A.5             Teplotní zónování rodinného domu

Při návrhu dispozice domu je třeba brát zřetel nejen na bezkolizní fungování domu, ale navíc na charakter a využití jednotlivých 
prostor, z hlediska návrhové teploty v místnosti.  Je důležité vytvářet teplotní zóny domu.

Snahou je na jižní stranu domu orientovat místnosti s požadavkem na nejvyšší teplotu – tedy místnosti pobytové. Směrem 
k severní straně situovat prostory s menšími požadavky na teplotu v místnosti.

V tomto případě je na jih je osazena garáž a sociální zařízení. Pokoje jsou osazeny na severní stranu a  přijímání energie ze slunce
je ze severní strany minimální. Toto řešení je  z hlediska užívání domu špatné. Technická místnost u pasivního domu by měla být
umístěna v tepelné obálce domu,aby nedocházelo k ochlazování potrubí systému a  tím k tepelným ztrátám.

Dalším faktorem, který  ovlivňuje energetickou náročnost  domu je  kompaktnost  domu, čím je dům více členitý,  tím je více
energeticky náročný (má více ochlazovaných ploch). Z hlediska této definice není dům koncipován ideálně.

A.6             Posouzení požadavků dotačního titulu nová zelená úsporám

V rámci dotace je potřeba splnit 3 hlavní dotační parametry. Zbylé parametry v tabulce (viz.níže) jsou splnitelné za 
předpokladu splnění těchto 3 hlavních dotačních parametrů. 

1) Měrná potřeba tepla na vytápění - výpočet
2) Měrná neobnovitelná primární energie - výpočet
3) Průvzdušnost obálky budovy - měření

Vypočtené hodnoty – varianta 1:
 
Měrná potřeba tepla na vytápění byla dle studie stanovena na    33 kWh/m2a
(návrhová výpočtová teplota je 20°C – podle ní je proveden výpočet)

(  33   kWh/m2a > 20 kWh/m2a) – není splněn požadavek získání dotace.

________________________________________________________________________________________________________ 

Ing. Miroslav Čermák                                                                                                                                                                                 strana  4



Posouzení energetické náročnosti                                                                                                                                          Rodinného domu   
Při zpracování podrobnějšího výpočtu,  zpracováním stavebních detailů z dlaších stupňů projektové dokumentace by bylo
možné zlepšit výpočet cca o 15% - zlepšení výsledku cca na  28 kWh/m2a

Měrná neobnovitelná primární energie dle způsobu vytápění a ohřev TV (plynový kotel)    85 kWh/m2a

(85 kWh/m2a > 90 kWh/m2a) – je splněn požadavek dotace

Vypočtené hodnoty – varianta 2:
 
Měrná potřeba tepla na vytápění byla dle studie stanovena na    28 kWh/m2a
(návrhová výpočtová teplota je 20°C – podle ní je proveden výpočet)

(  28   kWh/m2a > 20 kWh/m2a) – není splněn požadavek získání dotace.

Při zpracování podrobnějšího výpočtu,  zpracováním stavebních detailů z dlaších stupňů projektové dokumentace by bylo
možné zlepšit výpočet cca o 15% - zlepšení výsledku cca na  24 kWh/m2a

Měrná neobnovitelná primární energie dle způsobu vytápění a ohřev TV (plynový kotel)    76 kWh/m2a

(76 kWh/m2a > 90 kWh/m2a) – je splněn požadavek dotace
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A.7             Spotřeba energií za rok

Spotřeba energie za rok  Viz.příloha 1

A.8             Shrnutí

Z výpočtů je patrné, že při návrhové teplotě 20°C, která je dána legislativou rodinný dům nesplní  požadavky dotačního titul
nová zelená úsporám. Měrné potřeby tepla na vytápění vychází v předběžném výpočtu 33 kWh/m2a (varianta 1).  Ve variantě
2 je  vybrán jiný materiál  obvodové stěny a je  přidána tepelná izolace do střechy a do podlahy.  Měrná potřeba tepla  na
vytápění vychází ve varinatě 2,  28 kWh/m2a.  Tzn. Opět nejsou splněny požadavky dotačního titulu nová zelená úsporám.
Cesta ještě většího zateplení není k dosažení požadavků dotačního titulu reálná.

Pro dosažení požadavků dotačního titulu by se musela změnit celá koncepce domu a již  od prvních návrhů by museli být
dodrženy základní požadavky pro návrh pasivního domu.

V příloze 1, jsou uvedeny kompletní spotřeby i  s náklady na provoz domu ve variantě 1 i v provedení klasickém. Klasické
provedení  znamená,  že  dům  zůstane  v  nezměněné  podobě  a  zateplení  konstrukcí  bude  navrženo  v  tloušťkách  splňující
požadavky tepelně technické normy.

Problematika pasivních domů i výpočet spotřeb energií, je celkem komplikovaná záležitost a ne každý tomu musí rozumět.
Pokud od investora vzejde požadavek na vysvětlení konkrétních věcí, je lepší diskutovat na tímto tématem osobně pro lepší
pochopení.

Vypracoval: Ing. Miroslav Čermák
Ve Džbánově, 11/2017
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