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Abstrakt 

V návaznosti na úsporu energií se zaèala rozvíjet výstavba energeticky úsporných 

domù, mezi nì� se øadí domy nízkoenergetické, pasivní a nulové. Diplomová práce ètenáøi 

pøibli�uje energeticky úsporné domy, prùbìh historie a jejich hlavní znaky.  

Poslední dvì kapitoly na grafech ukazují, jaký je vývoj výstavby energeticky úsporných 

domù na území Èeské republiky. Dále ukazují, ve kterých krajích se tyto domy staví nejvíce 

a jaký konstrukèní systém a zpùsob u�ívání se upøednostòuje.  

Abstract 

In relation to energy savings, the development of constructing energy-saving houses, 

which includes low-energy, passive and zero houses, started to be created. The diploma thesis 

helps readers to be better informed about energy-saving houses, their development during 

history and their main features. 

The last two chapters show the development of constructing energy-saving houses 

in the Czech Republic in graphs. They also show in which regions are these houses built 

the most and which construction system and way of using is preferred. 
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1  ÚVOD 

Nízkoenergetický a pasivní dùm, tyto pojmy v poslední dobì hodnì slýcháváme 

v televizi, èteme o nich ve zprávách. Lidé svojí èinností, zejména výstavbou budov, zatì�ují 

�ivotní prostøedí a pøi provozu spotøebovávají velké mno�ství energie. Bohu�el jen malé 

procento z celkové spotøeby pøipadá na obnovitelnou energii. Na�tìstí si lidé zaèínají více 

uvìdomovat, �e je pøíroda pro �ivot nepostradatelná a �ivotní prostøedí zaèínají více chránit. 

Jedním z pøíkladù úspory energie je právì stavba nízkoenergetických, pasivních 

a nulových domù neboli obecnì øeèeno energeticky úsporných domù. Tento zámìr pøiná�í 

i smìrnice evropského parlamentu a rady. V této smìrnici se dozvídáme, �e podíl budov 

na celkové spotøebì energie v Unii èiní 40 %. Proto je také jedním z vytyèených cílù evropské 

smìrnice stavìt od 1. 1. 2021 nové budovy pouze s témìø nulovou spotøebou. 

V zahranièních zemích se  stavbou energeticky úsporných domù zaèali zabývat døíve 

ne� u nás. Jak je tomu s výstavbou energeticky úsporných domù v Èeské republice? Kolik je 

jich u nás postavených, zvy�ují se ka�doroènì jejich poèty? Odpovìdi na tyto otázky bohu�el 

v médiích nenalezneme. Èeský statistický úøad informace o energeticky úsporných domech 

neeviduje. Jedinou databázi vede Centrum pasivního domu, které mi ji ochotnì poskytlo.  

Ve své práci nahlédnu do historie, kdy vznikl poèátek energeticky úsporných domù. 

Pøiblí�ím jejich vývoj v zahranièí i na na�em území. Popí�i jejich základní znaky a následnì 

i pøesné definice, které vycházejí ze zákona. Následnì zpracuji poskytnutou databázi v podobì 

grafù a v závìru odpovím na vý�e kladené otázky. 
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2  PØEDSTAVENÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH DOMÙ 

Pokud hledáme komfortní bydlení bez standardního vytápìní, v nìm� budeme 

osvobozeni od sálání chladu v zimì a naopak horka v létì, dále se chceme zbavit �kodlivého 

vnitøního klimatu a vysokých úètù za jeho provoz, nalezneme 100% shodu v energeticky 

úsporných domech (EÚD). Takové bydlení navíc mù�eme poøídit za velmi obdobné investièní 

náklady, jako bychom zaplatili za bì�nou novostavbu. 

EÚD je pøedstavitelem úsporného a zdravého bydlení bez teplotních výkyvù, 

bez  zatì�ování �kodlivinami a pocitu prùvanu. Díky inovativním technologiím je kromì 

extrémnì nízkých nárokù na celoroèní temperování také èasto dosa�eno i nízké spotøeby 

energie na pøípravu teplé vody, provoz elektrospotøebièù a také úspory pitné vody, která 

se  v dne�ní dobì stává stále vzácnìj�í.1 

Energeticky úspornými domy  tedy nazýváme stavby, které jsou navr�eny a následnì 

i postaveny tak, �e náklady potøebné na zaji�tìní jejich provozu jsou ni��í, ne� stanoví aktuálnì 

platné normy a pøedpisy. Mezi provozní náklady poèítáme zejména náklady na vytápìní 

a chlazení domu, vìtrání, ohøev teplé vody, spotøebu elektrické energie a vody. Energie 

spotøebovaná k realizaci stavby, zejména energie potøebná k výrobì a dopravì stavebních 

materiálù, se do provozních nákladù nezapoèítávají.2 

Materiály, ze kterých je EÚD postavený, mají v�dy lep�í parametry, ne� pro danou 

stavbu po�aduje ÈSN a dal�í pøedpisy související s výstavbou. Existuje nìkolik parametrù, 

podle kterých se EÚD posuzují: 

· Souèinitel prostupu tepla [ ] != !�/(#$ % &) 

vyjadøuje tepelnou ztrátu konstrukce v zimním období na 1 m2 pøi rozdílu teplot 

1 Kelvin. 

· Potøeba tepla [ !] "= "#$%/(&' ) *+ 

                                                 

1 NAGY, Eugen. Nízkoenergetický a energeticky pasivní dùm. Bratislava: Jaga group, 2009. ISBN 978-

80-8076-077-9. s. 9 

2 Pøíruèka ze stavebnictví [online]. Karviná - Fry�tát: Okresní hospodáøská komora Karviná, 2012 [cit. 

2016-03-22]. Dostupné z: http://www.hkok.cz/Data/Documents/tn_prirucka_informatika.pdf 
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udává, jaké mno�ství tepla v kWh se musí za normalizovaných podmínek pøivést 

do objektu na 1 m2 v prùbìhu jednoho roku, aby pokojová teplota neklesla 

pod po�adovanou hodnotu. 

· Koneèná energie  !"#/($% & ') 

je suma skuteènì dodané energie, kterou spotøebujeme a za kterou platíme 

· Primární energie ���/( ! " #) 

suma energie z neobnovitelných zdrojù pou�ité v budovì vèetnì energie 

potøebné k získávání, pøemìnì a pøepravì energetického média 

· Souèinitel tepelné vodivost [ ] != !"/(# $ %) 

udává tepelnì-izolaèní vlastnosti stavebního materiálu 

· Celková intenzita výmìny vzduchu [ !"] #= #$
%& 

udává míru vzduchotìsnosti3 

  

                                                 

3 NAGY, Eugen. Nízkoenergetický a energeticky pasivní dùm. Bratislava: Jaga group, 2009. ISBN 978-

80-8076-077-9. s. 9 
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3  HISTORIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH DOMÙ 

Hlavním milníkem, kdy se svìtová veøejnost zaèala zabývat mo�nou ekologickou krizí, 

je rok 1968. Tento rok se zapsal do uèebnic dìjepisu a bude tak nav�dy symbolickým pøedìlem, 

kdy nevládní organizace sdru�ující úèastníky z 53 zemí zvaná Øímský klub, vydává první 

zprávu, která poprvé upozoròuje svìtovou veøejnost na problematiku mo�né ekologické krize, 

rùstu �ivotní úrovnì a standardu, kvality �ivota v souvislosti s èerpáním pøírodních zdrojù 

a energetických nárokù s tím spojených. Byl to také zaèátek zrození novodobého aktivního 

ekologického a alternativního hnutí, které po èase nalezlo svùj odraz i v moderní architektuøe 

a politice. 

Po dlouhé dobì zpùsobené prùmyslovou revolucí se tak podaøilo navázat na tradice 

na�ich pøedkù, kteøí svoje obydlí budovali v pøirozené symbióze s pøírodou, s ohledem 

na místní zdroje a v rovnováze vlo�ených investièních prostøedkù a energeticky �etrných 

øe�ení.4 

3.1 HISTORIE V ZAHRANIÈÍ 

Ji� od pradávna �ily primitivní kmeny v pozoruhodné symbióze s pøírodou, která jim 

slou�ila nejen jako zdroj energie, ale také k zaji�tìní ob�ivy. Z tìchto dvou podmínek vyplýval 

i jejich charakter obydlí. Forma, energetická a technologická nároènost byla podøízena místním 

klimatickým podmínkám a také materiálovým zdrojùm, které byly v blízkosti dostupné. 

Z osobní zku�enosti Ing. arch Josefa Smoly se dozvídáme, �e i v Keni, která je 6.�7. nejchud�í 

zemí svìta, nevidìl v restauracích, hotelích i leti�tích jiné svìtelné zdroje ne� úsporné záøivky. 

Západní kultura s úspìchy vyvolanými prùmyslovou revolucí zpychla a sou�ití s pøírodou 

opustila. Pøestala reflektovat dovednosti a znalosti pøedkù i pøi výstavbì svých obydlí. 

3.1.1 Ropná krize 

První ropná krize v roce 1973, kdy arabské státy v souvislosti s Jomkipurskou válkou 

pøestaly dodávat ropu západním zemím, a následnì válka mezi Íránem a Irákem pøivedla 

obì  odli�né ekonomické soustavy oddìlené �eleznou oponou ke zji�tìní, �e pro západní kulturu 

mù�e existovat nìco jako �meze rùstu�. Napøíklad automobilový prùmysl na západì 

                                                 

4 SMOLA, J. Stavba a u�ívání nízkoenergetických a pasivních domù. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 352 s. 

ISBN 978-80-247-2995-4. s. 13-14. 
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na  to bezprostøednì reagoval sní�enou spotøebou u nových modelù aut. Ani východní blok 

nezùstal bez újmy. Jako pøíklad mù�eme uvést �uhelné prázdniny�, kdy z energetických 

dùvodù musela být v tuzemsku pøeru�ená výuka ve �kolách na nìkolik týdnù v zimním období. 

Sovìtský svaz na to reagoval zvý�enou tì�bou zemního plynu a posílením dodávek 

do východních satelitù.  

Ropná krize znamenala nejen akutní nedostatek energie, ale také otøesy ekonomické. 

Napøíklad Nìmecko bylo ve své energetické spotøebì padesáti pìti procenty závislé na ropì 

pøivedené z arabských zemí. Po skonèení embarga ropa sice byla k dispozici, ale její cena 

výraznì stoupla. Nejprve ze tøí dolarù za barel na pìt a v následujících pár letech a� na dvanáct 

dolarù. Jako reakce na omezené mno�ství ropy a její cenu byly státy nuceny sáhnout k øadì 

úsporných opatøení, jako napøíklad nedìlní omezení automobilové dopravy nebo zavírání 

plaveckých bazénù. Daleko citelnìj�í ov�em byly hospodáøské dùsledky, je� ka�dý poci�oval 

v bì�ném �ivotì v podobì ztráty zamìstnání nebo zkrácení pracovního úvazku. V následující 

dobì se proto pozornost obrátila k úvahám, jak závislost na fosilních zdrojích sní�it. 

V Nìmecku se tyto úvahy ubíraly nejenom smìrem technologických øe�ení, zvy�ování 

efektivity, hledání alternativních zdrojù energie, ale také smìrem energetických úspor. Úspor, 

v nich� oblasti bydlení hrály hlavní roli. Energie spotøebovaná na vytápìní domácností 

je v Nìmecku vy��í ne� energie spotøebovaná v prùmyslové výrobì. 

Kromì zateplování ji� postavených staveb a hledání zpùsobu, jak vyu�ít obnovitelné 

zdroje energie, se pozornost a úsilí zamìøilo na nové my�lení o výstavbì. Cílem nebylo jen 

sní�ení spotøeby energií, ale zvlá�tì vytvoøení komfortního a environmentálnì udr�itelného 

bydlení, v neposlední øadì zdravého pro èlovìka. 

Ropná krize vedla experimentující architekty na západì k øe�ení pokusných domù, které 

by byly energeticky zcela autonomní. Pro tyto prvky byly stì�ení následující prvky: 

· èásteèné èi úplné zakrytí stavby terénem, 

· ji�ní strana byla øe�ena jako velký skleník, nìkdy také s vlastní produkcí 

potravin, jako souèást uzavøeného obìhu látek a energií, 

· vyu�ití energie slunce a vìtru a pokusy o jejich akumulaci a �uskladnìní� 

po del�í dobu, 

· recyklování tepla, vody a odpadù, 

· energetické vyu�ití bio odpadù. 
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Snahou tedy bylo vytvoøení sobìstaèných staveb, které by samostatnì hospodaøili 

s energií, vodou i odpadem, ale mìly by být také postaveny z materiálù, pøi jejich� vzniku 

a dopravì bylo spotøebováno minimální mno�ství energie. Dùm, který byl i místem produkce 

potravin, smìøoval k plnému zaji�tìní. Tzv. autarkní domy se tak mìly stát jakýmisi 

samostatnými organismy. 

Realizované stavby byly sice relativnì sobìstaèné, ale zároveò natolik technicky 

nároèné, �e byly pro bydlení bì�ného stavebníka a komerèní výstavbu zatím nepou�itelné. 

Nìkterá øe�ení jsou obtí�nì realizovatelná je�tì dnes. Pøi srovnání ceny a výkonu se ukázalo, 

�e vlo�ené náklady nìkolikanásobnì pøevy�ují úspory dosa�itelné provozem domu po dobu 

jeho pøedpokládané �ivotnosti. Prùkopníci a jejich sny v�ak stáli na poèátku cesty. Díky nim 

byla experimentálnì i prakticky ovìøena celá øada rùzných konceptù, zejména u rodinných 

domù. Významným pøínosem bylo rovnì� vyznaèení smìrù, kudy cesta nevede. I to je nedílnou 

souèástí práce prùkopníkù. Díky tomuto se stále více prùkopnických my�lenek stává 

skuteèností a sny jsou stále troufalej�í. 

Ukázalo se, �e do budoucna je nezbytné posuzovat pøípad od pøípadu, peèlivì zvá�it 

a ekonomicky vyhodnotit navrhovaná úsporná opatøení v�dy v závislosti na specifických 

vlastnostech místa, po�adavcích investora a orientovat se spí�e na jednoduché systémy, 

aby svojí obsluhou stavebníka nezatì�ovaly. Cílem je ekonomická návratnost vlo�ených 

vícenákladù a cena, která se nebude výraznì li�it od bì�né výstavby. 

Dnes pasivní domy potøebují pro vytápìní a ohøev vody minimum energie, nadále 

se také sni�uje spotøeba spotøebièù. Stává se tedy stále aktuálnìj�í otázka, jak toto nízké 

mno�ství potøebné energie, èím dál tím lépe získatelné z obnovitelných zdrojù v místì stavby, 

skladovat a stát se zcela nezávislým na rozvodné síti. Dal�ími tématy jsou zaji�tìní pitné 

a u�itkové vody, její mnohonásobné vyu�ití, recyklace a zpracování odpadù. 

Zajímavým aspektem autarkních domù byla skuteènost, �e jejich staviteli byli èasto 

sami architekti. Zruèní a schopní jedinci, kteøí pøicházeli s neotøelými øe�eními. Dokázali 

postavit domy, je� fungovaly, ale jejich zku�enost zatím nebyla pøenosná do masové výroby. 

V�echny my�lenky prùkopníkù byly provìøeny v procesu optimalizace, vykrystalizovaly jejich 

zku�enosti v domy tzv. nízkoenergetické a následnì pasivní. Ty se ji� dnes pomocí souèasných 

technologií zaèínají posouvat k domùm témìø nulovým, èi dokonce plusovým. Základem 

plusového domu je v�dy kvalitnì navr�ený pasivní dùm, který je doplnìno o dal�í technologie, 
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je� v místì stavby produkují energii. Pøidané technologie v�ak musí být i ekonomicky 

optimalizované.5,6 

3.1.2 První energeticky úsporné stavby 

Práce bude zamìøena na energeticky úsporné domy. Pøekvapivé zji�tìní je, �e patrnì 

první pasivní stavbou nebyl dùm, ale døevìný trojstì�ník �Farm� polárního badatele Fritjofa 

Nansena z roku 1883. Sám autor popisuje konstrukci lodi v knize � Za noci a na ledì�, 1887: 

� �Stìny jsou pokryty dehtovanou plstí, na ní je korková výplò, potom následuje 

oblo�ení z jedlového døeva, na nìm je opìt silná vrstva plsti, potom vzduchotìsné linoleum 

nakonec opìt døevìné oblo�ení. Stropy�mají se v�ím v�udy tlou��ku asi 40 cm. Okno, kterým 

by mohla pronikat zima nejsnáze, bylo chránìno trojitými skly a je�tì dal�ími zpùsoby. Je zde 

teplý, pøíjemný pøíbytek. I kdy� teplomìr ukazuje 5°, nebo 30° pod nulou, netopíme v kamnech. 

Vìtrání je vynikající,� proto�e doslova vhání ventilátorem èerstvý zimní vzduch. Proto 

se  zabývám my�lenkou, �e bych kamna nechal úplnì odstranit, jenom nám pøeká�ejí�� 

                                                 

5 BROTÁNEK, A., BROTÁNKOVÁ, K. Jak se �ije v nízkoenergetických a pasivních domech. 1. vyd. 

Praha: Grada, 2012, 300 s. ISBN 978-80-247-3969-4. s. 29-30. 

6 SMOLA, J. Stavba a u�ívání nízkoenergetických a pasivních domù. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 352 s. 

ISBN 978-80-247-2995-4. s. 13-15. 
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Trojstì�ník byl vybaven vìtrnou elektrárnou, se skládacím vìtrníkem s listy pota�enými 

plátnem, která pohánìla dynamo. Elektrické obloukové lamy komfortnì osvìtlovali celé 

podpalubí. V souèasné dobì slou�í loï v Norsku jako muzeum. 

Urychlení technologického pokroku zpùsobila druhá svìtová válka, kdy do�lo k celé 

øadì objevù. V oblasti tepelné techniky napøíklad pøinesla extrudovaný polystyrén. Dále 

na �kolách iniciovala pokusy s vyu�itím sluneèní energie. Na univerzitì Cambridge v Bostonu 

byl v roce 1939 postaven malý døevìný rodinný dùm se dvìma obytnými místnostmi zvaný 

M.I.T. Solar house #1, s ambicemi na první nulový dùm. K zaji�tìní energie slou�ily solární 

kolektory na sedlové støe�e s rozmìrným vodním akumulaèním zásobníkem v suterénu, který 

byl dùslednì tepelnì izolován. 

 

Obr. 1 � Trojstì�ník [zdroj, zpracování: [1]] 
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Obr. 2 a 2 � M.I.T. Solar house #1[zdroj, zpracování [2]] 

Dal�í pøelom nastal roku 1956 v Novém Mexiku, kde byla realizována komerènì 

vyu�itelná solární administrativní budova od architektù Franka Bridgerse, Donalda Paxtona 

a spolupracovníkù, první svého druhu na svìtì. Solární koncept zaji��oval pøíkon vìt�iny 

energie ze slunce. Vodní zásobníky slou�ily pro její akumulaci. Jako doplòkový zdroj, bylo 

pou�ito pìt tepelných èerpadel. Dispozièní øe�ení bylo podøízeno tepelnému zónování, 

tvar  støechy závisel na optimálním sklonu støechy.7 

                                                 

7 SMOLA, J. Stavba a u�ívání nízkoenergetických a pasivních domù. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 352 s. 

ISBN 978-80-247-2995-4. s. 13-14. 

 

Obr. 3 � Solární dùm, [zdroj, zpracování: [3]] 
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3.1.3 První pasivní dùm a rozvoj výstavby 

V jednotlivých zemích vyspìlé západní Evropy se vývoj energeticky úsporných staveb 

li�il podle tradice a specifických podmínek. Napøíklad ve �védku byla ji� v roce 1975 zavedena 

stavební norma SBN 75, která ukládala hodnoty souèinitelù prostupu tepla blízko úrovní 

dne�ních tuzemských po�adavkù na nízkoenergetické domy. 

Severské státy tak získaly náskok, zalo�ený na informovanosti ve v�ech stupních �kol 

a nenásilném uplatòování energetických úspor, které jsou v �ir�ím kontextu souèástí zdravého 

a k pøírodì ohleduplného �ivotního stylu jako souèást bì�ného a pøirozeného standardu �ivota 

spoleènosti. 

Rozvoj a výstavbu pasivních domù v Evropì nejvíce podporuje Passivhaus Institut 

v Darmstadu zalo�ený v roce 1996, vedený Dr. Wolfgangem Feistem. Jedná se o nezávislou 

a  nevládní instituci. Vytváøí svùj software Passive House Planning Package (PHPP), který 

prùbì�nì aktualizuje a zahrnuje do nìj výsledky svých výzkumù a zku�eností. Tento software 

je urèen pro návrh a výpoètové ovìøení parametrù (certifikaci) pasivních domù. 

 

Obr. 4 � Logo Passiv Haus Institut [zdroj, zpracování: [4]] 

První pasivní dùm v Evropì byl postaven v dánském Kopenhgagenu podle projektu 

architekta Vagna Korsgaardena v roce 1976. Byl realizován hned radikálnì jako �nulový dùm� 

s potøebou tepla na vytápìní 0 kWh/(m2a). Vnitøní tepelné zisky ve spolupráci se solárními 

kolektory kryly ve�keré tepelné ztráty domu. 

První stavba pasivního domu v Nìmecku byla realizovaná roku 1990 za podpory 

hesenského ministerstva hospodáøství. Osm výzkumných projektù se úspì�nì zamìøilo 

na zdokonalení vìtrání se zpìtným získáváním tepla, byla vyvinuta okna s velmi kvalitními 

rámy a dal�í potøebné prvky. Tento první pasivní øadový dùm se ètyømi byty v Darmstadt-

Kranichsteinu byl postaven dle návrhu architektù Bott, Ridder, Westemeyer a následnì obydlen 

v roce 1991. Odborníci si zde je�tì netroufli vynechat klasický otopný systém. 
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Obr. 5 � První pasivní dùm [zdroj, zpracování: [5]] 

Tento a následující projekty nicménì prokázaly, �e potøebné teplo nelze dodávat jinak 

ne� pouze pomocí teplovzdu�ného vytápìní. I pøes nový vývoj ve�kerých potøebných prvkù 

a technologií, který nebyl provìøen praxí, je tento dùm neustále obýván bez potøeby 

rekonstrukce nebo zásadních oprav, a prùmìrná spotøeba tepla na vytápìní se za celých patnáct 

let pohybuje kolem 10 kWh/(m2a). 

V roce 1997 nastal vìt�í rozmach pasivních domù. V tomto roce bylo navr�eno 

a postaveno arch. Folkmarem Raschem sídli�tì 22 øadových pasivních domù spolu 

s 24 nízkoenergetickými domy ve Wiesbadenu. Následující rok byla dokonèena druhá lokalita 

s pìti pasivními domy v Lindlaru u Kölnu. Architekt Manfred Brausem byl první, 

kdo  zde  postavil samostatnì stojící rodinné pasivní domy.8 

3.1.4 Projekty pro podporu energeticky úsporných staveb v Evropì 

Zlomovým projektem byl CEPHEUS (Cost Efficient Passive Houses as EUropean 

Standards), který probíhal v období 1998 a� 2001. Díky tomuto projektu byly v pìti evropských 

zemích postaveny pasivní domy s celkovým poètem 221 bytových jednotek (Nìmecko 72, 

                                                 

8 SMOLA, J. Stavba a u�ívání nízkoenergetických a pasivních domù. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 352 s. 

ISBN 978-80-247-2995-4. s. 16. 



21 

Francie 40, Rakousko 84, �védsko 20 a �výcarsko 5 bytových jednotek) V tìchto bytech 

byl  zároveò provádìn i výzkum a mìøení. Dùle�itým výsledkem bylo, �e pasivní domy mohou 

být pouze o 7 � 8 % dra��í ne� bì�ná výstavba. Projekt CEPHEUS podnítil rozvoj pasivních 

domù i v dal�ích zemích Evropy, díky potvrzení realizovatelnosti konceptu pasivních domù 

a  také zároveò nabídl vodítko pro posuzování kvality. Nejvíce se výstavba prosadila 

v Rakousku, kde zaèátkem roku 2008 existovalo témìø 1500 pasivních domù, a poptávka 

neustále vzrùstá. Jedná se o budovy v�eho typu, ne jen pro bydlení, napøíklad to jsou �koly, 

výstavní haly, administrativní budovy, kostely, a to nejen novì budované, ale i rekonstruované.9 

Pasivní domy nejsou urèeny pouze pro støedoevropské mírné podnebí. Od roku 2000 

jsou pasivní domy stavìny i v teplých èástech Evropy. První pasivní dùm v Itálii byl postaven 

v Dolomitech. Byl navr�en jako dvoupodla�ní budova pro kanceláøe a malou bytovou jednotku. 

Jeliko� Italové nemìli se stavbou takového domu zku�enosti, pøi návrhu i realizace probíhaly 

konzultace se severními sousedy, Rakouskem a Nìmeckem. Hlavní ze zásad pøi návrhu 

je dosa�ení velmi nízkých tepelných ztrát a co mo�ná nejvy��ích tepelných ziskù. Aby byly 

v zimním období zaruèeny co nejvìt�í solární zisky, je celá ji�ní strana budovy navr�ena jako 

                                                 

9 DRÖSSLER, E., KRAPMEIER, H., CEPHEUS Living comfort without rating. Wien: 

Springer-Verlag, 2001, 149 p. ISBN 3-211-83720-5 s. 10 -12. 

Obr. 6 � Bytový komplex (Kuchl, Salzburg) [zdroj, zpracování: [6]] 
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sklenìná fasáda v kvalitì pasivního domu, s trojitým zasklením. Naopak, aby se zabránilo 

zbyteèným tepelným ztrátám, nenajdeme na severní stranì �ádná okna. Provoz tohoto domu 

vedl ke zji�tìní, �e v teplém klimatu bude vìt�í dùraz kladen na udr�ení po�adované teploty 

v  létì bez energeticky nároèného chlazení. Hlavní odli�ností italské architektury 

je pøedev�ím dùsledné pou�ívání pasivních stínících prvkù, u prosklených ploch pøevá�nì 

aktivních stínících prvkù. Èím ji�nìji se objekt nachází, tím stoupá dùle�itost minimalizace 

sluneèních ziskù a aktivní stínìní prosklených ploch.10 

3.2 HISTORIE V ÈESKU 

U� od støedovìku mù�eme na území èeských zemí s trochou nadsázky pozorovat snahy 

o energeticky úsporné bydlení. U kamenných hradù docházelo v obytných místnostech 

ke døevìným vestavbám tepelnì izolovanými ko�e�inami a koberci s cílem odclonit chladné 

kamenné zdivo od vnitøního prostøedí, jak pøipomíná velký znalec technických památek a statik 

Václav Jandáèek. 

Doba funkcionalismu lehková�nì podcenila tepelnì technické parametry konstrukce 

jednoduchého a rozsáhlého zasklení. Tenké jednovrstvé konstrukce, podcenìní tepelných 

izolací ve støechách a zatékání do nich mìla svùj pøedobraz v renesanci. Tehdy i do drsného 

alpského klimatu byly pod vlivem módy pøená�eny formy a dispozièní øe�ení palácù, které 

tak  dobøe fungují ve slunné Itálii, v støedoevropském klimatu u� ov�em nikoliv. Podobnì jako 

v renesanci, tak i architekti funkcionalismu ignorovali klimatické podmínky území èi regionu, 

ve kterém stavby realizovali. Lehce to pøipomíná aktuální souèasnost, 

kdy  jsou  v architektonických soutì�ích na veøejné stavby oceòovány a následnì realizovány 

prosklené budovy, které musí být absurdnì i v zimním období na oslunìných fasádách strojovì 

chlazeny. Lze do budoucna oèekávat, �e takové stavby budou neprovozovatelné. 

Baroko reagovalo na klimatické zmìny a ochlazení typickým znakem pra�ských palácù 

a èin�ovních domù v podobì pøidání køídel oken do líce fasády z vnìj�í strany. Toto øe�ení 

se stalo základem pozdìj�ího �paletového okna � nízkoenergetického výrobku na�ich babièek. 

Na druhou stranu musíme brát na vìdomí odli�ný zpùsob u�ívání tìchto historických budov. 

Døíve se topilo lokálními kamny pouze v urèitých místnostech a lidé chodili obleèení podobnì 

                                                 

10 PASIVNÍ DOMY V TEPLÉM PODNEBÍ. In: Centrum pasivního domu [online]. Brno, 2010 [cit. 

2016-03-15]. Dostupné z: http://www.pasivnidomy.cz/pasivni-domy-v-teplem-podnebi/t355 
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jako venku. Z dùvodù po�ární bezpeènosti se èasto topilo pouze pøes den. Dílèí zlom nastal 

po vytì�ení døeva pou�itelného pro prùmysl a nástupu kamenného uhlí jako hlavního 

energetického zdroje. To podnítilo vývoj výraznì úèinnìj�ích topidel.11 

Podíváme-li se na �ivot na�ich pøedkù pøed první svìtovou válku. Na èeském venkovì 

uvidíme rodinu, která obvykle mìla pìt a� deset dìtí. Obývali spoleènì jedinou místnost, 

tzv.   sednici s rozlohou 15-25 m2. Nìkdy byla je�tì propojena s èernou kuchyní. Byla vytápìna 

vaøením a spali v ní rodièe s nejmen�ími dìtmi. Bohat�í rodiny mìli v domech nevytápìnou síò, 

v ní� spávali rodièe. Star�í dìti spávaly na pùdì na senì a pøi velkých mrazech ve chlévì. 

Záchod byl pouze na dvoøe a necky, které se jednou týdnì postavily do sednice, slou�ily jako 

koupelna. Vnitøní prostøedí nebylo zrovna ideální. Vzduch spalovaný a odvádìný pecí pøivádìl 

do stavby netìsnostmi èerstvý vzduch zvenèí. Byl to dostateèný pøívod? Na pùdì mù�eme øíct, 

�e ano, ale ve chlévì u� o tom mù�eme pochybovat. Vìt�inu èasu ov�em lidé trávili venku. 

Takovéto udr�itelné bydlení bylo srovnatelné s energetickou spotøebou nízkoenergetického 

domu 50 kWh/(m2a).12 

Pováleèné období pøineslo masový rozvoj nových a modernìj�ích technologií v oboru 

vytápìní a pøípravy teplé u�itkové vody. U nás vládlo pøesvìdèení, �e energie jsou levné, 

snadno dostupné, co� vedlo k jejich plýtvání, je� trvá dodnes. Do listopadu 1989 mìlo Èesko 

centrálnì øízené hospodáøství. I pøes to, �e byla spotøeba energií plánovaná, sledovaná 

a vyhodnocovaná, nebyl kladen dùraz na systémovì uplatòovaná úsporná opatøení kvùli nízké 

cenì energií a povaze re�imu. 

I pøes v�echny tyto okolnosti vzniklo nìkolik pozoruhodných staveb. Na jejich 

stavebníky a investory je neprávem opomínáno, patøí jim uznání a úcta. Jedná se o kvalitní 

architektonické projevy vycházející z individuálního pøístupu a my�lení té doby.  

                                                 

11 SMOLA, J. Stavba a u�ívání nízkoenergetických a pasivních domù. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 352 s. 

ISBN 978-80-247-2995-4. s. 18-19 

12 BROTÁNEK, A. Pasivní dùm: zku�enosti z Rakouska a èeské zaèátky. Vyd. 1. Brno: Veronica, 2004. 

40 s. ISBN 80-239-3048-6. s. 16 
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Architekt Stanislav Hrazdíra se proslavil nízkoenergetickým rodinným domem ve Zlínì 

� Ostratì, postaveném v letech 1979 � 1989. Jeho hlavní objem je zaklenut a z èásti zapu�tìn 

pod úroveò terénu. Pro pasivní solární zisky dùm vyu�ívá hned nìkolik konceptù a to okenní 

kolektory, prosklené stìny, Trombeho stìnu a akumulaèní zásobníky. 

Nízkoenergetické 

stavby se dostaly i do veøejné 

sféry, kdy se v letech 1983 � 

1990 podaøilo zrealizovat dvì 

nízkoenergetické koupali�tì 

a  to v Hustopeèích 

a Bøeclavi, podle projektu 

Luká�e Lieslera a Eduarda 

Schlegera. Ohøev vody 

byl  zaji�tìn díky sluneèním 

kolektorùm. Na ji�ní stranì 

ocelové konstrukce byly orientované plnì prosklené �zimní zahrady�.13 

                                                 

13 SMOLA, J. Stavba a u�ívání nízkoenergetických a pasivních domù. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 352 s. 

ISBN 978-80-247-2995-4. s. 19-20 

 

Obr. 7 � Nízkoenergetický dùm od Stanislava Hrazdíry [zdroj, zpracování: [7]] 

 

Obr. 8 � Bazén v Bøeclavi [zdroj, zpracování: [8]] 
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Dal�ím významným architektem je Bohuslav Lhota, který se proslavil pozoruhodným 

otáèivým nízkoenergetickým domem v Hamrech u Jablonce nad Nisou realizovaný v letech 

1980 � 2000. Tento dùm je raritou na celém svìtì, v betonových základech je zapu�tìný 

kruhový bazén, v jeho� støedu stojí válec, který celým domem hýbe. Dùm se tak mù�e otáèet 

za sluncem díky dùmyslnému mechanizmu a� o 180° do jednotlivých svìtových stran. Bazén 

je ohøíván støe�ními solárními panely. Dal�í neobvyklou mo�ností, je zapu�tìní domu dva metry 

pod zem. Celkové øe�ení domu pøizpùsobeno sva�itému terénu, proto zvenèí mù�eme vidìt 

pouze vstupní dveøe, svìtlovody a horní prosklenou kopuli.14 

 

První pasivní rodinný dùm s ovìøenými parametry a dlouhodobým sledováním spotøeby 

energie a provozního re�imu byl postaven v roce 2005 v Rychnovì u Jablonce nad Nisou. 

Dùm  je konzervativního vzhledu se sedlovou støechou a malými okny.14 

  

                                                 

14 Dùm, který se otáèí a mù�e zmizet v zemi, stavìl majitel 20 let Zdroj: http://bydleni.idnes.cz/vitez-

ekologickeho-oskara-dc3-/stavba.aspx?c=A121014_200623_stavba_rez. In: Bydlení iDNES [online]. 15. øíjna 

2012: MAFRA, 2012 [cit. 2016-03-18]. Dostupné z: http://bydleni.idnes.cz/vitez-ekologickeho-oskara-dc3-

/stavba.aspx?c=A121014_200623_stavba_rez 

Obr. 9 � Nízkoenergetický dùm od Bohuslava Lhoty [zdroj, zpracování: [9]] 
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3.2.1 Situace v Èesku 

Odhadovaný poèet EÚD na na�em území je 350, pøesná, oficiální databáze neexistuje. 

S tímto poètem významnì zaostáváme za vyspìlými evropskými zemìmi, kde se tento druh 

výstavby stává bì�ným standardem. Rakouské a nìmecké firmy zabývající se projektováním 

a  dodávkou komponentù do NE a PAS domù nemají v dlouhodobém horizontu nouzi o práci 

ani v období hospodáøské deprese. 

Za úèelem koncepce pasivního domu vznikla postupnì v øadì evropských zemí zájmová 

sdru�ení. Jejich cílem je poskytování informací, vzdìlávání a zprostøedkování spolupráce mezi 

jednotlivými lidmi a firmami podílejícími se na návrhu a stavbì pasivních domù, která je velmi 

potøebná. 

V Èeské republice se pasivními domy zabývá obèanské sdru�ení Centrum pasivního 

domu, které vzniklo za podpory hlavních pøedstavitelù nízkoenergetického a pasivního stavìní 

v roce 2005. Motivace, která je hnala kupøedu, byl fakt, �e v té dobì v Èesku o pasivních 

domech veøejnost témìø vùbec nevìdìla. V té dobì stál na území Èeské republiky pouze jeden 

pasivní dùm. Hlavními cíli byla propagace, �íøení informací o pasivních domech a také podpora 

urèená pro odborníky. Po ètyøech letech se ze sdru�ení stal informaèní uzel, kde najdou 

informace a kontakty nejen odborníci, ale také investoøi.15 

  

                                                 

15 SMOLA, J. Stavba a u�ívání nízkoenergetických a pasivních domù. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 352 s. 

ISBN 978-80-247-2995-4. s. 29-31 
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4  ENERGIE 

S rozvojem civilizace se energie stala velmi cenou komoditou, kterou je v�ak potøeba 

vyu�ívat hospodárnì a myslet tak i na budoucí generace s vìdomím, �e lze její zdroje vyèerpat. 

4.1 SPOTØEBA ENERGIE V BUDOVÁCH 

Díky vyèerpatelnosti zdrojù a s ohledem na �ivotní prostøedí nemù�e energetika jít 

cestou zvy�ování spotøeby uhelných a kapalných paliv. Je zapotøebí více vyu�ívat obnovitelné 

zdroje a vyvíjet nové technologie pøemìn. 

Smìrnice Evropského parlamentu a rady 2010/31/EU ze dne 19. kvìtna 2010 

o  energetické nároènosti budov (pøepracování) vytyèila 4 hlavní oblasti a zavazuje èlenské 

státy, �e zajistí: 

· aby do 31. prosince 2020 v�echny nové budovy byly budovami s témìø nulovou 

spotøebou energie a po dni 31. prosince 2018 nové budovy u�ívané a vlastnìné 

orgány veøejné moci byly budovami s témìø nulovou spotøebou energie. (Èlánek 

9 1. b) 

· zachovat nárùst globální teploty pod 2 °C i dodr�ení závazku sní�it do roku 2020 

celkové emise skleníkových plynù alespoò o 20 % ve srovnání s hodnotami 

z  roku 1990 a v pøípadì mezinárodní dohody o 30 %. Sní�ená spotøeba energie 

a zvý�ené vyu�ívání energie z obnovitelných zdrojù také hrají dùle�itou úlohu 

pøi podpoøe zabezpeèování zásobování energií, technologického vývoje 

a  pøi  vytváøení pøíle�itostí k zamìstnání a regionálního rozvoje, zejména 

ve  venkovských oblastech. (bod 3) 

· spoleèné zvý�ení energetické úèinnosti o 20 % do roku 2020 (bod 5) 

· spoleèné zvý�ení podílu obnovitelných zdrojù ve vý�i 20 % z celkové spotøeby 

energie Unie (bod 5) 

V preambuli smìrnice je uvedeno: 

�Podíl budov na celkové spotøebì energie v Unii èiní 40 %. Tento sektor se rozrùstá, 

co� bude mít za následek zvý�ení spotøeby energie. Sní�ení spotøeby energie a vyu�ívání 

energie z obnovitelných zdrojù v sektoru budov proto pøedstavují dùle�itá opatøení nutná 

ke  sni�ování energetické závislosti Unie a emisí skleníkových plynù. Spolu se zvý�eným 

vyu�íváním energie z obnovitelných zdrojù by opatøení pøijatá za úèelem sní�ení spotøeby 

energie v Unii umo�nila Unii dodr�ení závazku splnìní Kjótského protokolu k Rámcové 
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úmluvì Organizace spojených národù o zmìnì klimatu (UNFCCC), dlouhodobého závazku 

zachovat nárùst globální teploty pod 2 °C i závazku sní�it do roku 2020 celkové emise 

skleníkových plynù alespoò o 20 % ve srovnání s hodnotami z roku 1990 a v pøípadì 

mezinárodní dohody o 30 %. Sní�ená spotøeba energie a zvý�ené vyu�ívání energie 

z  obnovitelných zdrojù také hrají dùle�itou úlohu pøi podpoøe zabezpeèování zásobování 

energií, technologického vývoje a pøi vytváøení pøíle�itostí k zamìstnání a regionálního rozvoje, 

zejména ve venkovských oblastech.� (bod 3) 

�Opatøení k dal�ímu sni�ování energetické nároènosti budov by mìla brát v úvahu 

klimatické a místní podmínky i mikroklima vnitøního prostøedí a efektivnost nákladù. Tato 

opatøení by nemìla být v rozporu s jinými po�adavky týkajícími se budov, napø. po�adavky 

na  pøístupnost, bezpeènost a plánované vyu�ití budovy.� (bod 8) 

�Energetická nároènost budov by mìla být vypoètena na základì metody, která se mù�e 

na vnitrostátní a regionální úrovni li�it. Kromì tepelných vlastností zahrnuje dal�í faktory, které 

hrají stále dùle�itìj�í úlohu, napø. zaøízení pro vytápìní a klimatizaci, vyu�ití energie 

z  obnovitelných zdrojù, prvky pasivního vytápìní a chlazení, stínìní, kvalita vnitøního ovzdu�í, 

odpovídající denní svìtlo a návrh budovy.� (bod 9) 

�Èlenské státy mají výhradní povinnost stanovit minimální po�adavky na energetickou 

nároènost budov a prvkù budov. Tyto minimální po�adavky by mìly být stanoveny za úèelem 

dosa�ení nákladovì optimální rovnováhy mezi investicemi a náklady na energii uspoøenou 

bìhem �ivotního cyklu budovy, ani� je tím dotèeno právo èlenských státù stanovit minimální 

po�adavky, které povedou k vìt�í energetické úèinnosti ne� nákladovì optimální úrovnì 

úèinnosti.� (bod 10) 

�Budovy mají vliv na dlouhodobou spotøebu energie. Vzhledem k dlouhému cyklu 

renovace stávajících budov by proto nové a stávající budovy, které jsou pøedmìtem vìt�í 

renovace, mìly splòovat minimální po�adavky na energetickou nároènost pøizpùsobené 

místnímu klimatu.� (bod 15) 

�Je tøeba pøijmout opatøení s cílem zvý�it poèet budov, které nejen�e splòují souèasné 

minimální po�adavky na energetickou nároènost, ale jsou i energeticky úèinnìj�í, èím� dojde 

ke sní�ení spotøeby energie i emisí oxidu uhlièitého.� (bod 17) 

�Potenciálnímu kupujícímu nebo nájemci budovy nebo ucelené èásti budovy 

byvprostøednictvím certifikátu energetické nároènosti mìly být poskytnuty správné informace 

o energetické nároènosti budovy a praktické rady ohlednì zlep�ení této nároènosti.� (bod 22) 
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�V posledních letech vzrostlo mno�ství klimatizaèních systémù v evropských zemích. 

To zpùsobuje znaèné problémy v dobách nejvy��ího zatí�ení, zvy�uje náklady na elektøinu 

a  naru�uje energetickou rovnováhu. Prioritou by mìly být strategie, které zlep�ují tepelné 

vlastnosti budov bìhem letního období. Pozornost by proto mìla být zamìøena na opatøení, 

která zabraòují pøehøátí, jako je zastínìní a dostateèná tepelná kapacita konstrukce budovy, 

a  na  dal�í rozvoj a pou�ívání technik pasivního chlazení, zejména tìch, je� zlep�ují vnitøní 

mikroklimatické podmínky a mikroklimatické podmínky v okolí budov.� (bod 25) 

�Èlenské státy stanoví nezbytná opatøení za úèelem zavedení systému certifikace 

energetické nároènosti budov. Certifikát energetické nároènosti musí obsahovat energetickou 

nároènost budovy a referenèní hodnoty, jako jsou minimální po�adavky na energetickou 

nároènost, a umo�òovat tak vlastníkùm nebo nájemcùm budovy nebo ucelené èásti budovy 

porovnání a posouzení její energetické nároènosti.� (Èlánek 11, bod 1.) 

�Èlenské státy stanoví nezbytná opatøení k zavedení pravidelné inspekce pøístupných 

èástí soustav pou�ívaných k vytápìní budov, jako jsou zdroje tepla, øídící systémy a obìhová 

èerpadla, s kotli se jmenovitým výkonem pro úèely vytápìní budov vy��ím ne� 20 kW 

a  klimatizaèních systémù se jmenovitým výkonem vìt�ím ne� 12 kW.� (Èlánek 14, bod 1.) 

�Energetická nároènost budovy se urèuje na základì vypoèteného èi skuteèného 

mno�ství energie spotøebované za rok za úèelem splnìní rùzných potøeb spojených s jejím 

typickým u�íváním a odrá�í potøebu energie na vytápìní a chlazení (tj. energie potøebné 

k  zamezení pøehøívání) k udr�ení pøedpokládaných teplotních podmínek budovy a potøebu 

teplé vody v domácnostech.� (Pøíloha è. 1, bod 1.)16 

4.2 ENERGETICKÉ ZDROJE PLANETY 

Energetické zdroje planety mù�eme dìlit podle nìkolika kritérií. 

· Pøírodní zdroje energie 

- èinnost slunce a mìsíce 

- kosmické záøení 

- jaderné �tìpné reakce uvnitø Zemì 

· Podle místa v procesu pøemìny 

                                                 

16 SMÌRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/31/EU: ze dne 19. 

kvìtna 2010 o energetické nároènosti budov (pøepracování). In: 18.6.2010. L 153/35. 
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- primární (v pøírodní surové formì) 

- druhotné (vzniklé lidskou èinností) 

· Podle vyèerpatelnosti 

- obnovitelné (nevyèerpatelné a stále se obnovující) 

- neobnovitelné (fosilní a jaderná paliva)17 

4.3 EKOLOGICKÁ STOPA 

Ekologická stopa vyjadøuje, kolik zdrojù odebírá lidský jedinec z pøírody k uspokojení 

svých potøeb. Kanaïan Eilliam Rees ekologickou stopu pøibli�uje takto: �Kolik ploch (zemì 

a  vodních ekosystémù) je tøeba k souvislému zaji��ování v�ech zdrojù, které potøebují 

ke  svému souèasnému �ivotnímu stylu a ke zne�kodnìní v�ech odpadù, které pøi tom 

produkují?� 

Ekologická stopa nám tedy nedefinuje, co máme dìlat, ale jakou stopu, vyjádøenou 

v globálních hektarech na osobu, zanechává ná� �ivotní styl a související spotøeba zdrojù 

v globálním mìøítku. V rùzných èástech svìta lidé �ijí odli�ným stylem, a proto se jejich 

ekologické stopy mù�ou výraznì odli�ovat. 

Ekologická stopa je vyjadøována v globálních hektarech, pøi spravedlivém rozdìlení 

pøipadá 1,8 Gha na osobu. Bohu�el v souèasné dobì je spotøeba o 50% vy��í, konkrétnì 

2,7  Gha. Nejvýraznìj�í ekologické stopy za sebou nechávají bohaté zemì v èele s Katarem 

a  Kuvajtem. Zde je spotøeba 12 respektive 10 globálních hektarù na èlovìka. Ve støedu tohoto 

�ebøíèku se nachází Nìmecko se spotøebou 4,6 Gha. Naopak pouze minimální stopu tvoøí 

východní Timor a Afghánistán, je� vykazují stopu men�í ne� 0,5 Gha. Obèan Èeské republiky 

vytváøí v prùmìru stopu 5,73 Gha.18 

 

                                                 

17 RUBINOVÁ, O. Pasivní domy a trvale udr�itelná výstavba. Brno: Mendelova univerzita, 2014. ISBN 

978-80-7375-964-3 s. 6 

18 RUBINOVÁ, O. Pasivní domy a trvale udr�itelná výstavba. Brno: Mendelova univerzita, 2014. ISBN 

978-80-7375-964-3 s. 7-8. 
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Obr. 10 � Ekologická stopa v Gha na osobu [zdroj, zpracování: [12]] 

4.4 PRIMÁRNÍ A SEKUNÁDRNÍ ENERGIE 

Zdrojem v budovách není jen elektøina, ale také rùzná paliva. Jejich spalování vznikají 

i emisní látky, které mají rùzný dopad na �ivotní prostøedí jako napøíklad okyselování prostøedí 

vlivem kyselých de��ù. Primární zdroje energie rozdìlujeme na neobnovitelné a obnovitelné, 

proto je potøeba spotøebu hodnotit nejen z kvantitativního, ale i z kvalitativního hlediska.  

Do neobnovitelných zdrojù øadíme uhlí, ropu, zemní plyn a uran, za obnovitelný 

potenciál pova�ujeme slunce, vodu, vítr, biomasu a geotermální energie. Primární zdroje 

energie jsou volnì dostupné v pøírodì a nepro�ly �ádnou lidskou pøemìnou.  

Elektøina, která vznikla pøemìnou primární energie vlivem èlovìka, je pova�ována 

za  nejèist�í formu sekundární energie. Èlovìk ji mù�e okam�itì vyu�ít bez potøeby dal�í 

pøemìny. Pøi pøemìnì primární energie na sekundární bohu�el dochází k velkým ztrátám.19 

Na prvním místì s nejvìt�ím podílem v energetických zdrojích je energie elektrická. 

Svìtová populace pravdìpodobnì v roce 2020 dosáhne hranici 22 000 TWh ve spotøebované 

elektrické energii. Pro porovnání v roce 1995 to bylo témìø o polovinu ménì, konkrétnì 13 200 

TWh.  

Svìtové zásoby neobnovitelných zdrojù se tenèí a vzhledem k rùstu spotøeby energie 

a  ekonomiky, vystaèí zásoby uhlí na 200 a� 250 let, zemního plynu na 60 a� 70 let a ropy pouze 

                                                 

19 RUBINOVÁ, O. Pasivní domy a trvale udr�itelná výstavba. Brno: Mendelova univerzita, 2014. ISBN 

978-80-7375-964-3 s. 9 



32 

na 40 a� 45 let. Svìtové zásoby ekonomicky dostupných jaderných paliv nejspí�e vydr�í 90 let, 

pøi recyklaci paliva se výdr� zvý�í na 140 let. Pokud by svìt akceptoval rychlé reaktory, zásoby 

by mohly vystaèit a� na 5 tisíc let. V pøípadì úspìchu realizace termojaderné energetiky, 

by  byly zásoby energie ve vodíku prakticky nevyèerpatelné. Ji� dnes je patrné, �e na 

obnovitelné zdroje energie se nedá spoléhat jako na reálnou variantu fosilních paliv èi uranu.20 

 

Graf 1 � Svìtová spotøeba neobnovitelných zdrojù v mil. tun [zdroj: [13], zpracování: vlastní] 

Tuny uhlí a zemního plynu jsou ekvivalentní k tunì nafty. Jak je vidìt z grafu, potøeba 

uhlí, zemního plynu a nafty stále roste. Spotøeba obnovitelné energie také stále roste, 

ale  bohu�el jsou to v porovnání s neobnovitelnými zdroji stále zanedbatelná èísla. Spotøeba 

solární energie se od roku 2004 do 2014 zvedla z 0,6 na 42,1 milionù tun pøepoètených na ropu. 

Vìtrná energie byla spotøebovávaná více, ve stejných letech její spotøeba vzrostla z 19,4 

na  159,8.  

Pøi seètení neobnovitelné a obnovitelné energie dostaneme celkovou primární energii. 

Pro její urèení slou�í faktor primární energie, co� je koeficient, kterým se násobí slo�ky dodané 

energie po jednotlivých energonositelích k získání odpovídajícího mno�ství celkové primární 

energie. Konverzní faktor se rozli�uje pro celkovou a neobnovitelnou primární energii. Primární 

energie spotøebovaná na ve�kerý provoz v budovì zaji��ující vnitøní prostøedí a hospodaøení 

s vodou se urèuje z energie dodané na systémovou hranici budovy. Souèástí dodané energie 

                                                 

20 Jaderné elektrárny a obnovitelné zdroje energie. Alternativní zdroje energie [online]. Actum [cit. 2016-

04-04]. Dostupné z: http://www.alternativni-zdroje.cz/jaderne-elektrarny.htm 
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je  i v technických zaøízeních vyrobená a vyu�itá energie sluneèního záøení, vìtru a geotermální 

energie. Do dodané energie je zapoèítána i energie okolního prostøedí tepelného èerpadla, která 

se vypoète jako rozdíl potøeby energie, kterou tepelné èerpadlo dodává a jeho spotøeby.21 

 
Tab. 1 � Referenèní hodnota faktoru energetické pøemìny pro pøepoèet na hodnoty primární 

energie z neobnovitelných zdrojù [zdroj: [11], zpracování: vlastní] 

 

  

                                                 

21 RUBINOVÁ, O. Pasivní domy a trvale udr�itelná výstavba. Brno: Mendelova univerzita, 2014. ISBN 

978-80-7375-964-3 s. 10. 

Faktor energetické pøemìny
[kWh/kWh]

Zemní plyn a dal�í fosilní paliva 1,1

Elektrická energie 3,0

Døevo, ostatní biomasa 0,05

Døevìné peletky 0,15

Soustava zásobování teplem � fosilní paliva 1,5

Soustava zásobování teplem � kombinovaná výroby elektøiny (35 %) a tepla 1,1

Soustava zásobování teplem � kombinovaná výroby elektøiny (70 %) a tepla 0,8

Soustava zásobování teplem � biomasa 0,3

Solární systémy termiolté 0,05

Solární systémy fotovoltaické � pou�iti pro vlastní potøebu budovy 0,05

Solární systémy fotovottaické � zapojené do veøejné sítì 0,2

Solární systém forovoitaický nahrazující konvenèní výrobu elektrické energie 1)
-2,8

Spalování biomasy nahrazujicí výrobu tepla spalováním plynu 1)
-1,0

   z hodnot uvedených v tabulce s vyu�itím ÈSN EN 15318-4-5.

Zdroj

1) Hodnoty jsou odvozeny zjednodu�enì jako rozdíl faktoru energetické pøemìny obnovitelného konvenèního 

   zdroje (pro fotovoltaický systém: 0,2 - 3.0 = - 2.8 (záporná hodnota). Obdobnì lze odvodit dal�í hodnoty.

2) Hodnoty faktoru primární energie pro zde neuvedené zdroje a systémy se stanovují kvalifikovaným pøepoètem
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5  UDR�ITELNÁ VÝSTAVBA 

Nejdøíve si pøiblí�íme udr�itelný rozvoj, který pøedstavuje takový rozvoj spoleènosti, 

který souèasným i následujícím generacím zachovává mo�nost uspokojovat základní potøeby 

a  pøitom nesni�uje rozmanitost pøírody a zachovává pøirozené funkce ekosystémù. Zároveò 

èerpání zdrojù nesmí pøekraèovat míru jejich vytváøení. 

Jak u� bylo øeèeno v kapitole 4.1 Spotøeba energie v budovách, Evropská Unie 

pro  podporu udr�itelného rozvoje vytyèila tøi základní cíle. Jedná se o sní�ení emisí 

skleníkových plynù, zvý�ení podílu energie z obnovitelných zdrojù a také zvý�ení energetické 

úèinnosti. Opatøení jsou zamìøena hlavnì na budovy, které se podílí na spotøebì primární 

energie 40-ti procenty a na produkci emisí oxidu uhlièitého z 36-ti procent. Skrývají tak velký 

potenciál mo�nosti úspor. 

Udr�itelná výstavba navazuje na udr�itelný rozvoj. Vyjadøuje návrh a provedení budovy 

respektující v maximální mo�né míøe po�adavky vyplývající z principu udr�itelného rozvoje. 

Stavebnictví má velký vliv na �ivotní prostøedí, socio-ekonomický vývoj a obecnì vývoj celé 

spoleènosti. Díky tìmto vlivùm má také velký potenciál k zlep�ení udr�itelného rozvoje 

spoleènosti, pøi uplatnìní optimalizaèních pøístupù v technologii, návrhu a managementu 

v rámci �ivotního cyklu staveb. Aby se dosáhlo po�adovaného efektu, je zapotøebí synergie 

rùzných optimalizaèních pøístupù, týkajících se energetické nároènosti budov, spotøeby 

neobnovitelných materiálù a dal�ích aspektù. 

Døíve a bohu�el stále i dnes navrhování staveb vychází ze tøí tìchto základních kritérií: 

kvality, konstrukèního øe�ení, nákladù a doby výstavby. Stavebník slaïováním kritérií hledá 

pro nìho nejvhodnìj�í øe�ení. Bohu�el tento pøístup nezahrnuje pohled na vliv �ivotního 

prostøedí, sociální a kulturní funkce realizovaných staveb. Správné je nové komplexní pojetí, 

které v sobì zahrnuje kritéria tøí základních oblastí: 

· kvalita �ivotního prostøedí 

· ekonomické faktory 

· sociálnì-kulturní souvislosti 

Vyjmenované oblasti pøedstavují tøi hlavní pilíøe trvale udr�itelného rozvoje, pro oblast 

stavebnictví z nich vyplývají kritéria udr�itelné výstavby. Udr�itelná výstavba tak spojuje 
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omezování negativních environmentálních vlivù staveb a vyvá�enost v�ech kritérií 

tøí  základních oblastí.22 

5.1 HLAVNÍ ÚKOLY UDR�ITELNÉ VÝSTAVBY BUDOV 

Hlavní úkoly se dle základních pilíøù rozdìlují do tøí aspektù a to environmentálních, 

ekonomických a socio-kulturních. 

Environmentální aspekty 

· Energie � cílem je zvý�ení energetické úèinnosti výstavby a provozování budov 

Docílit toho mù�eme tìmito zpùsoby: 

- realizací opatøení na úsporu energie (nízkoenergetická øe�ení, zónování 

dispozic, orientace ke svìtovým stranám) 

- vyu�ívání obnovitelných zdrojù energie 

- inteligentní øízení energetických systémù budov 

· Materiály � cílem je efektivnìj�í vyu�ívání materiálových zdrojù 

Docílit toho mù�eme tìmito zpùsoby: 

- �etøením neobnovitelných pøírodních zdrojù materiálù 

- regulované vyu�ívání obnovitelných zdrojù jako je napøíklad døevo 

a  tropické døevo 

- vyu�íváním demontovatelných konstrukcí a opìtovného pou�ití prvkù 

konstrukcí 

- recyklace stavebních materiálù 

· Emise a odpady � cílem je sní�it jejich mno�ství 

Docílit toho mù�eme tìmito zpùsoby: 

- sni�ováním �kodlivých plynù (CO2, SO2, NOx, atd.) svázaných 

s výstavbou a provozováním budov 

                                                 

22 HÁJEK, Petr. Udr�itelná výstavba budov a její uplatòování ve støední Evropì. In: Èasopis 

stavebnictví[online]. [cit. 2016-05-19]. Dostupné z: http://www.casopisstavebnictvi.cz/udrzitelna-vystavba-

budov-a-jeji-uplatnovani-ve-stredni-evrope_N465 
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- zlep�ením podmínek pro omezení pravidelné individuální dopravy 

autem (zaji�tìní kvalitní veøejné dopravy, lep�í podmínky pro pøepravu 

na jízdním kole 

· Voda � cílem je sní�it spotøebu kvalitní vody 

Docílit toho mù�eme tìmito zpùsoby: 

- sni�ováním spotøeby pitné vody 

- vyu�íváním de��ové vody pro provoz budovy 

· Pùda � cílem je pøispívat k trvale udr�itelnému rozvoji sídel 

Docílit toho mù�eme tìmito zpùsoby: 

- efektivním vyu�íváním pùdy pøedev�ím v návaznosti 

na  ji�  vybudovanou infrastrukturu 

- rekonstruováním budov a revitalizací sídel 

- vyu�íváním brownfields 

Ekonomické aspekty 

· Náklady na realizaci � cílem je s co nejmen�ími náklady na realizaci budovy 

zajistit maximální funkèní kvality a minimální environmentální dopady v rámci 

celého �ivotního cyklu budovy 

Docílit toho mù�eme tìmito zpùsoby: 

- optimalizováním poøizovacích nákladù tak, aby byla kvalitní výstavba 

dostupná pro v�echny u�ivatele 

· Provozní náklady � cílem je optimalizace provozních nákladù v prùbìhu celého 

�ivotního cyklu budovy 

Docílit toho mù�eme tìmito zpùsoby: 

- optimalizováním provozních nákladù, vèetnì nákladù na údr�bu, opravy, 

modernizace a rekonstrukce 

· �ivotnost � cílem je zaji�tìní dlouhodobé �ivotnosti budovy 

Docílit toho mù�eme tìmito zpùsoby: 

- zvolením trvanlivých a dlouhodobì spolehlivých materiálù a konstrukcí 

s cílem sní�it náklady na údr�bu 

- zvý�ením �ivotností konstrukcí a tím omezení potøeby demolice 

a  výstavby nového objektu 

· Místní ekonomika � cílem je podpora rozvoje místní ekonomiky a zamìstnanosti 

Docílit toho mù�eme tìmito zpùsoby: 
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- vytváøením pracovních pøíle�itostí pro obyvatele v místì bydli�tì a tím 

omezit míru denního dojí�dìní za prací 

Socio-kulturní aspekty 

· Kvalita � cílem je zvý�ení kvality a funkènosti vnitøního i vnìj�ího prostøedí 

Docílit toho mù�eme tìmito zpùsoby: 

- zaji�tìním tepelnì vlhkostního komfortu vnitøního prostøedí, akustického 

komfortu, vìtrání, hygieny a estetiky 

- zaji�tìním kvalitního vnìj�ího prostøedí budovy (okolního prostøedí) 

· Bezpeènost � cílem je zaji�tìní vnitøního i vnìj�ího prostøedí budovy 

Docílit toho mù�eme tìmito zpùsoby: 

- zaji�tìním po�ární bezpeènosti 

- zaji�tìním provozní bezpeènosti v budovì 

- zaji�tìním pøístupu a pohybu handicapovaných lidí 

- zaji�tìním bezpeènosti v pøípadì nenadálých situací (povodnì, vichøice, 

zemìtøesení) 

- zaji�tìním bezpeènosti pøed kriminalitou a terorismem 

· Spoleènost � cílem je pozitivní ovlivnìní místního spoleèenského klima 

a  zamìstnanosti 

Docílit toho mù�eme tìmito zpùsoby: 

- napomáháním zaji�tìní vyvá�ené místní sociální struktury 

· Kultura � cílem je ochrana a udr�ování historických památek 

Docílit toho mù�eme tìmito zpùsoby: 

- ochranou a rekonstrukcí historických památek 

- vyu�itím stávajících objektù pro nové funkce 

- podporou zachování a vyu�ití hodnotné industriální architektury 

Cesta k udr�itelné výstavbì není jednoduchá a nespoèívá pouze v hledání jednoho 

nebo  nìkolika univerzálních øe�ení. Je potøeba se vydat cestou hledání a následného 

uplatòování nových principù návrhu, nových materiálù a technologií jejich zpracování, nových 

technologií výstavby, vèetnì její organizace, nových metod posuzování a hodnocení staveb 

apod. a zároveò zachovávat souèasné architektonické a konstrukèní pestrosti a variability 

v navrhování staveb. V pøípadì tohoto pøístupu je potøeba akceptovat urèité zmìny v pojetí 

architektury návrhu (napø. zónování vnitøní dispozice s ohledem na energetické po�adavky, 

uplatnìní nových technických prvkù, jako jsou solární kolektory, fotovoltaické èlánky aj.), 
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ale  i  v pojetí konstrukèního øe�ení (napø. demontovatelné konstrukce, vysoce úèinné tepelné 

izolace, vyu�ívání recyklovaných materiálù, vyu�ití konstrukèních prvkù s optimalizovaným 

tvarem, rekuperace vzduchu, vytápìní na bázi obnovitelných zdrojù aj.)23 

5.2 PRÁVNÍ SOUVISLOSTI A EU 

Evropská unie zøetelnì podporuje cíle vyplývající ze základních po�adavkù 

udr�itelného vývoje a to svými pøedpisy, normami, i rámcovými programy. Základním 

evropským pøedpisem v oblasti stavebnictví byla Smìrnice Rady 89/106/EHS o stavebních 

výrobcích (Construction Products Directive � CPD), která byla zru�ena naøízením evropského 

parlamentu a rady (EU) è. 305/2011. 

Hlavním cílem tohoto pøedpisu je sjednocení základních po�adavkù, kladených 

ve  veøejném zájmu na stavební výrobky, a zaji�tìní volného pohybu tìchto výrobkù v rámci 

celé EU. Smìrnice udává základní po�adavky na stavby, definuje technické specifikace a urèuje 

základy prokazování shody stavebních výrobkù s tìmito technickými specifikacemi. Naøízení 

obsahuje 7 základních po�adavkù, které mají být zaji�tìny v rámci celého �ivotního cyklu: 

· mechanická odolnost a stabilita, 

· po�ární bezpeènost, 

· hygiena, ochrana zdraví a �ivotního prostøedí, 

· bezpeènost a pøípustnost pøi u�ívání, 

· ochrana proti hluku, 

· úspora energie a tepla, 

· udr�itelné vyu�ívání pøírodních zdrojù. 

Evropská platforma, která se zabývá stavebnictvím, jeho výzkumem a inovací se nazývá 

Evropská stavební technologická platforma (European Construction Technology 

Platform  �  ECTP). Jejím cílem je mobilizace v�ech slo�ek sektoru ve stavebnictví 

pod  vedením významných stavebních spoleèností, a následné specifikování priorit a cílù 

v  oblasti výzkumu, vývoje a inovací. ECTP postupnì vydává dokumenty týkající se tìchto cílù. 

V roce 2007 byla vydána první verze dokumentu Strategická agenda pro výzkum v sektoru 

                                                 

23 HÁJEK, Petr. Udr�itelná výstavba budov a její uplatòování ve støední Evropì. In: Èasopis 

stavebnictví[online]. [cit. 2016-05-19]. Dostupné z: http://www.casopisstavebnictvi.cz/udrzitelna-vystavba-

budov-a-jeji-uplatnovani-ve-stredni-evrope_N465 
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evropského stavebnictví � plán implementace (Strategic Research Agenda for the European 

Construction Sector � Implementation Action Plan). Dokument shrnuje priority výzkumu 

v sektoru stavebnictví pro období a� do roku 2030. Celkovì je specifikováno 9 priorit: 

· Priorita A: Technologie pro zdravé, bezpeèné, pøístupné a stimulující vnitøní prostøedí 

pro v�echny u�ivatele 

· Priorita B: Nové zpùsoby vyu�ívání podzemních prostor 

· Priorita C: Nové technologie, koncepce a progresivní materiály pro efektivní a èisté 

budovy 

· Priorita D: Sni�ování environmentálních vlivù a vlivù lidí na vystavìné prostøedí 

a  mìsta 

· Priorita E: Udr�itelný management dopravních a in�enýrských sítí 

· Priorita F: ��ivoucí� historické památky pro atraktivní Evropu 

· Priorita G: Zvý�ení bezpeènosti v rámci sektoru stavebnictví 

· Priorita H: Nové integrované procesy pro sektor stavebnictví 

· Priorita I: Stavební materiály s vysokou pøidanou hodnotou 

Body A, C, E a D jsou zamìøeny pøímo na aspekty udr�itelné výstavby a ostatní body s nimi 

bezprostøednì souvisejí.24 

5.3 UDR�ITELNÁ VÝSTAVBA BUDOV VE STØEDNÍ EVROPÌ 

Støedoevropský region zahrnující Nìmecko, Rakousko, Èeskou republiku, Slovensko, 

Polsko, Maïarsko, �výcarsko a Slovinsko pøedstavuje oblast s vysoce vyvinutými 

technologiemi výstavby i relativnì vysokou kvalitou budov. Zvy�ování tepelnì technických 

po�adavkù na budovy a tím pádem sni�ování spotøeby provozní energie, patøí k hlavním 

prioritám ve vývoji výstavby budov v regionu. S tím je spojená inovace materiálù 

a  konstrukèních øe�ení. Postupnì narùstá výstavba EÚB a více se také uplatòují obnovitelné 

zdroje energie i materiálù.24 

                                                 

24 HÁJEK, Petr. Udr�itelná výstavba budov a její uplatòování ve støední Evropì. In: Èasopis 

stavebnictví [online]. [cit. 2016-05-19]. Dostupné z: http://www.casopisstavebnictvi.cz/udrzitelna-vystavba-

budov-a-jeji-uplatnovani-ve-stredni-evrope_N465 
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Ve dnech 26. - 28. èervna 2013 na Fakultì stavební ÈVUT v Praze probìhl ji� 3. roèník 

mezinárodní konference Udr�itelná výstavba budov ve støední Evropì (CESB13). Pøíspìvky 

na  konferenci byly rozøazeny do tìchto skupin: 

· �etrné rekonstrukce stávajících budov 

· regenerace prùmyslového dìdictví 

· low-tech a high-tech materiály pro udr�itelné budovy 

· integrované navrhování budov 

· metody a nástroje pro hodnocení 

· udr�itelná výstavba budov ve výuce 

Cílem konference bylo podat pøehled o stavu vývoje udr�itelné výstavby 

ve  støedoevropském regionu i ve svìtì a poskytnout technické informace pro soustavné 

zvy�ování kvality budov v Èeské republice, a to nejen u novostaveb, ale i pøi rekonstrukcích.25 

Úèastníci v rámci konference nav�tívili projekt spoleènosti JRD, Ecocity Male�ice 

(bytový pasivní dùm), který byl dokonèen v pùli roku 2014. (V souèasnosti je ji� dokonèen 

projekt Ecocity II). Stavba vyu�ívá pokroèilých systémù technického zaøízení budov. 

Odborníky provádìl stavbou i vzorovým bytem Ecocity Male�ice pøímo majitel JRD Jan Øe�áb, 

který na závìr prohlídky øekl: �Úèastníky konference jsme projektem Ecocity Male�ice velmi 

rádi provedli. Vzájemná výmìna poznatkù je velmi cenná pro na�e budoucí projekty. Zároveò 

se ale ukázalo, �e i my máme zku�enosti, které mohou být pro mezinárodní trh ekologicky 

�etrného bydlení pøínosné�26 

  

                                                 

25 Pøípravy konference CESB 2013 o udr�itelné výstavbì jsou v plném proudu. In: TZB-info - stavebnictví, 

úspory energií, technická zaøízení budov [online]. [cit. 2016-05-19]. Dostupné z: http://stavba.tzb-info.cz/9415-

pripravy-konference-cesb-2013-o-udrzitelne-vystavbe-jsou-v-plnem-proudu 

26 ÚÈASTNÍCI KONFERENCE CESB 2013 NAV�TÍVILI PROJEKT ECOCITY MALE�ICE. In: JRD 

- bydlení nové generace [online]. 2013 [cit. 2016-05-19]. Dostupné z: http://www.jrd.cz/novinky/ucastnici-

konference-cesb-2013-navstivili-projekt 
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6  ZNAKY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV 

Hlavní charakteristikou EÚD je malá potøeba tepla na vytápìní. Aby byla stavba 

s nízkou energetickou nároèností, musí se v projektové èásti dbát na nìkolik základních zásad.  

6.1 SITUOVÁNÍ A ORIENTACE DOMU NA POZEMKU 

Prvním a zároveò velmi zásadním krokem je výbìr pozemku, kde bude EÚB. postaven. 

Nejoptimálnìj�í pozemek má obslu�nou komunikaci situovanou ze severu, aby tak zbyteènì 

nezabíral ji�ní stranu, která je vyu�ita pro zahradu a také na solární zisky z úèelovì 

orientovaných prosklených ploch. Cílem je trvalé zaji�tìní solárních ziskù pro hlavní oslunìné 

prùèelí. Je proto tøeba dbát na okolní prostor a jeho mo�né budoucí zmìny, napø. výsadba 

vysoké zelenì na sousedním pozemku. Odchylka hlavního prùèelí o 90° od jihu, který 

je  nejideálnìj�í sni�uje solární zisky a� o 37 %. Musíme také dát pozor na regulaèní plány, 

které na umístìní EÚD nejsou pøipraveny a kolikrát optimální umístìní stavby na pozemek 

znemo�òují. Na stavbu má vliv i zatí�ení vìtrem, které lze zmen�it orientací budovy 

ke  svìtovým stranám, aerodynamickým tvarem, sní�ením vý�ky objektu a také uspoøádáním 

hodné vegetace.27 

6.2 VHODNÝ TVAR A DISPOZICE 

Tvar budovy je dal�í parametr, který ovlivòuje energetickou úsporu. Vìt�í vliv 

na  úsporu má vý�e zmínìný výbìr pozemku a umístìní stavby. Hlavním cílem je nalezení 

dispozièního, výtvarného a hmotového øe�ení, u kterého bude co nejvìt�í vnitøní objem (V) 

vmìstnaný do co nejmen�ího povrchu obvodového plá�tì, kterým by mohlo docházet 

k tepelným ztrátám (A). Hovoøíme o parametru [A/V] = m2/m3. Èím vy��í èíslo bude vycházet, 

tím je parametr hor�í a dle normy ÈSN 73 0540-2 musí být kompenzován lep�ím souèinitelem 

tepla Uem,N (v absolutní hodnotì ni��í). Nejlep�í pomìr dosahuje koule, která je ov�em 

z konstrukèního, ekonomického i dispozièního øe�ení nereálná. Nejèastìji se projektanti 

uchylují k dvoupodla�nímu le�atému kvádru, jeho� del�í strana je orientovaná ve smìru 

východ/západ, aby tak byla nejvìt�í plocha byla co nejvíce oslunìna. Výhodnìj�í je plochá 

støecha ne� pultová a sedlová. Díky pomìru A/V mají lep�í pøedpoklady bytové domy, 

                                                 

27 SMOLA, J. Stavba a u�ívání nízkoenergetických a pasivních domù. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 352 s. 

ISBN 978-80-247-2995-4. s. 111-130. 
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administrativní budovy a �koly ne� rodinný dùm. Výhodnìj�í formou jsou øadové rodinné 

domy, kde se díky sdílené spoleèné stìnì sní�í plocha ochlazovaného plá�tì. 

Nesmíme opomínat vnitøní uspoøádání místností. Dispozièní øe�ení standardního 

rodinného domu by mìlo mít jasné a logické provozní vazby mezi jednotlivými funkèními 

celky. V na�em pøípadì bude je�tì velkou roli hrát tepelné zónování dispozice, tzn. snaha 

o  sdru�ení prostor se stejným zpùsobem u�ívání a re�imem vytápìní.28 

6.3 OBVODOVÝ PLÁ��  

Oproti bì�né výstavbì jsou po�adavky na obvodový plá�� u nízkoenergetických domù 

výraznì pøísnìj�í. V blízké dobì se i po�adavky na bì�nou výstavbu v Èeské republice budou 

zvy�ovat a v rámci �etøení neobnovitelnými zdroji se budou stavìt domy pouze 

s nízkoenergetickým standardem. V sousedním Horním Rakousku mají tento po�adavek ji� 

od  1. ledna 2007. Obecnì mù�eme øíct, �e EÚD mù�eme postavit z prakticky jakéhokoliv 

stavebního materiálu. Nìkteré materiály jsou ov�em vhodnìj�í ne� druhé, o nìkterých mù�eme 

øíct, �e jsou pro stavbu nevhodné. Mezi vhodné materiály patøí vápenopískovcové bloky, 

tvárnice z keramzitu, betonové skoøepinové tvárnice, døevìné prvky, mezi ménì vhodné øadíme 

dutinové cihelné tvárnice spojované na pero a drá�ku typu �therm�, 

pìnosilikátové/pórobetonové tvárnice Základními po�adavky z hlediska stavební fyziky 

na  obvodový plá�� jsou: 

· Dostateèná vrstva izolace s výrazným omezením a nejlépe úplným vylouèením 

tepelných mostù a tepelných vazeb.  

· Vnitøní povrch stavby nesmí nikdy klesnout pod 12-13°C. 

· Vylouèení nebo alespoò výrazné omezení kondenzace vodních par v konstrukci 

obvodového plá�tì. 

· Zamezení prùchodu vzduchu konstrukcí plá�tì. 

Tepelné mosty jsou místa, kde je oslabena tepelná izolace. V zimním období tak dochází 

k vìt�í tepelné ztrátì ne� v ostatních místech konstrukce. Únik tepla není jediným problémem, 

záva�nìj�ím dopadem je kondenzace vodních par na vnitøní stranì tepelného mostu, která 

                                                 

28 SMOLA, J. Stavba a u�ívání nízkoenergetických a pasivních domù. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 352 s. 

ISBN 978-80-247-2995-4. s. 131-154. 
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vzniká díky ni��í teplotì ne� v okolní plo�e konstrukce. Následnì dochází ke zvlhnutí povrchu 

a následnì ke vzniku plísní. 

Izolovat musíme také základy. U nepodsklepených staveb obvykle tepelnì izolujeme 

boky základových pasù vnìj�ího obvodu domu. V pøípadì moderních døevostaveb je nìkdy 

stavba zalo�ena na bodových opìrách. Spodní líc vrchní stavby je tak od úrovnì upraveného 

terénu oddìlen provìtrávanou mezerou minimální tlou��ky 500 mm. Podlahu nad terénem tvoøí 

tepelnì izolovaný døevìný ro�t. Tímto konceptem je vylouèena potøeba speciální izolace proti 

vlhkosti a radonu. U podsklepených staveb pøibývá komplikace s dokonalým provedením 

izolace, zvlá�tì proti tlakové vodì, co� vede k prodra�ení stavby.29 

6.4 KONSTRUKÈNÍ ØE�ENÍ STØECHY 

Støecha tvoøí nezanedbatelnou èást plá�tì stavby. Její tvar, sklon, konstrukèní øe�ení 

a  pou�itý materiál krytiny výraznì ovlivòují nejen výsledný vzhled budovy, ale hlavnì 

pro  nás  dùle�ité tepelnì technické vlastnosti. Celková forma støechy by mìla vyplývat logiky 

dispozièního a konstrukèního øe�ení celého domu, také jeho stylu a barevnosti. 

Hlavními funkcemi støechy je zajistit odvod de��ové vody, v zimì chránit podkroví 

pøed  ochlazováním a v létì pøed pøehøíváním a také zamezit pronikání vlhkosti vzniklé 

vnitøním provozem do konstrukce støechy a její izolace. 

Pro dosa�ení co nejlep�ího pomìru A/V objasnìný v kapitole 6.2 je nejoptimálnìj�í 

návrh ploché nebo pultové støechy, v krajním pøípadì je mo�né navrhnout i jednoduchou 

sedlovou støechu. Støecha musí splòovat souèinitele prostupu tepla dle normy ÈSN 73 0540 -2. 

Ve støe�ním plá�ti u NED bývá pou�ito 300 a� 350 mm tepelné izolace u PD je vrstva je�tì 

vìt�í a to 500 a� 600 mm.29 

Vyhlá�ka ke stavebnímu zákonu è. 268/2009 Sb. Vyhlá�ka o technických po�adavcích 

na stavby v § 25 uvádí tyto po�adavky na støechy: 

(1) Støechy musí zachycovat a odvádìt srá�kové vody, sníh a led tak, aby neohro�ovaly 

chodce a úèastníky silnièního provozu nebo zvíøata v pøilehlém prostoru, a zabraòovat vnikání 

vody do konstrukcí staveb. Støe�ní konstrukce musí být navr�ena na normové hodnoty zatí�ení. 

                                                 

29 SMOLA, J. Stavba a u�ívání nízkoenergetických a pasivních domù. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 352 s. 

ISBN 978-80-247-2995-4. s. 155-190. 
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(2) Pochùzné støechy a terasy musí mít zaji�tìn bezpeèný pøístup a musí být na nich 

provedena opatøení zaji��ující bezpeènost provozu. Odpadní vzduch ze vzduchotechnických 

a  klimatizaèních zaøízení a odvìtrání vnitøní kanalizace musí být vyústìn nad pochùzné støechy 

a terasy v souladu s normovými hodnotami tak, aby neobtì�oval a neohro�oval okolí. 

(3) Støe�ní plá�� provozních støech a teras musí splòovat po�adavky stavební akustiky 

dané normovými hodnotami. 

(4) Støe�ní konstrukce musí splòovat po�adavky na tepelnì technické vlastnosti 

pøi  prostupu tepla, prostupu vodní páry a prostupu vzduchu konstrukcemi dané normovými 

hodnotami  

a) nejni��ích vnitøních povrchových teplot konstrukce, zejména v místech tepelných mostù 

v konstrukci a tepelných vazeb mezi konstrukcemi, 

b) souèinitele prostupu tepla, vèetnì tepelných mostù v konstrukci, 

c) lineárních a bodových èinitelù prostupu tepla pro tepelné vazby mezi konstrukcemi,  

d) kondenzace vodních par a bilance vlhkosti v roèním prùbìhu, 

e) prùvzdu�nosti konstrukce a spár mezi konstrukcemi, 

f) tepelné stability konstrukce v zimním a letním období ve vazbì na místnost nebo 

budovu, 

g) prostupu tepla obvodovým plá�tìm budovy ve vazbì na dal�í konstrukce budovy. 

6.5 VÝPLNÌ OTVORÙ 

Výplnì otvorù, tedy okna, vchodové dveøe a vrata oddìlují chránìné vnitøní prostøedí 

od exteriéru. Pùsobí na nì hned nìkolik pøírodních faktorù jako je vlhkost, teplotní rozdíly, 

sluneèní záøení a vítr, proto tìmto otvorùm musíme vìnovat zvý�enou pozornost. A� 40 % 

tepelných ztrát z celkových tepelných ztrát je zpùsobeno právì tìmito otvory. 

I nejkvalitnìj�í okna mají hor�í tepelnì technické vlastnosti ne� okolní obvodový plá�� 

a také cca 3x a� 4x vy��í cenu. Je dùle�ité umístìní, velikost a zpùsob otevírání dobøe 

promyslet. Z hlediska po�adovaných hodnot je dostaèující plocha okna rovna 1/6 podlahové 

plochy obytné místnosti. Rozsáhlé sklenìné plochy jsou nevhodné, navy�ují investièní náklady 

i tepelné ztráty. Navíc klimatizace v letním období je energeticky 3x nároènìj�í ne� vytápìní 

v období zimy. Z hlediska tepelných ztrát je výhodnìj�í jedno vìt�í okno ne� tøi men�í okna o 

stejné souètové plo�e. 
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Do protikladu k zaji�tìní co nejmen�ích tepelných ztrát a vzduchotìsnosti se dostávají 

hygienické nároky na vìtrání. Øe�ením tohoto sporu je øízené vìtrání s rekuperací tepla, které 

zajistí optimální odchod �kodlivin, mikrobù i vlhkosti z místnosti do exteriéru a zároveò 

pøivede dostatek èerstvého vzduchu pro dýchání.30 

Vyhlá�ka ke stavebnímu zákonu è. 268/2009 Sb. Vyhlá�ka o technických po�adavcích 

na stavby v § 26 uvádí tyto po�adavky na výplnì otvorù: 

(1) Výplnì otvorù musí mít nále�itou tuhost, pøi ní� za bì�ného provozu nenastane 

zborcení, svì�ení nebo jiná deformace a musí odolávat zatí�ení vèetnì vlastní hmotnosti 

a  zatí�ení vìtrem i pøi otevøené poloze køídla, ani� by do�lo k po�kození, posunutí, deformaci 

nebo ke zhor�ení funkce. 

(2) Výplnì otvorù musí splòovat po�adavky na tepelnì technické vlastnosti v ustáleném 

teplotním stavu v souladu s normovými hodnotami. 

(3) Výplnì otvorù musí splòovat po�adavky na akustické vlastnosti v souladu 

s  normovými hodnotami pro zaji�tìní dostateèné ochrany pøed hlukem ve v�ech chránìných 

vnitøních prostorech stavby. 

(4) Hlavní vstupní dveøe do bytù a pobytových místností musí mít svìtlou �íøku nejménì 

800 mm. 

(5) Okenní parapety v obytných a pobytových místnostech, pod nimi� je volný venkovní 

prostor hlub�í ne� 0,5 m, musí být vysoké nejménì 850 mm od úrovnì podlahy nebo musí 

být  doplnìny zábradlím nejménì do této vý�ky. 

(6) Prùlezné otvory ve stropech nesmìjí mít �ádný rozmìr men�í ne� 0,7 m a u vstupních 

otvorù do �achet nebo kanálù men�í ne� 0,6 m. Uvedené rozmìry vstupních otvorù nesmí 

být  zu�ovány �ebøíky nebo stupadly. 

(7) Pøi zmìnách dokonèených staveb nebo výstavbì nových staveb v prolukách musí 

být alespoò jedna obytná místnost orientována do venkovního prostoru, kde nejsou pro tuto 

místnost ve venkovním chránìném prostoru stavby pøekraèovány hygienické limity hluku. 

                                                 

30 SMOLA, J. Stavba a u�ívání nízkoenergetických a pasivních domù. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 352 s. 

ISBN 978-80-247-2995-4. s. 191-208. 
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6.6 VZDUCHOTÌSNOST OBÁLKY DOMU 

Vzduchotìsnost je v odborných literaturách èasto nazývaná také jako prùvzdu�nost. 

Mù�eme ji tedy chápat jako schopnost propou�tìt vzduch. Tuto schopnost mù�eme pozorovat 

u jednotlivých stavebních materiálù, konstrukèních prvkù nebo také u obálky budovy 

jako  celku, co� je v praxi nejèastìj�í pøípad. 

Vzduchotìsnost obálky jako celku závisí na mno�ství a vzduchotìsnosti spojù mezi 

jednotlivými konstrukèními vrstvami. Nejedná se pouze o spoje v plo�e konstrukcí, ale zejména 

ve stycích jednotlivých konstrukcí, v místech prostupù konstrukèních a instalaèních prvkù 

a  také v místì dal�ích slo�itìj�ích stavebních detailù. Dal�ími místy, kterými mù�e proudit 

vzduch mezi vnitøním a vnìj�ím prostøedí, jsou po�kození jinak vzduchotìsných vrstev (trhliny 

v omítce, protr�ená parozábrana) nebo otvory v konstrukcích pro pøívod a odvod vzduchu. 

V dùsledku tìchto lokálních netìsností je ka�dá obálka domu do jisté míry prody�ná.31 

Mezi vnìj�ím a vnitøním prostøedím domu je pøirozený rozdíl v tlaku vzduchu vyvolaný 

rozdílem teplot. Teplý, vlhký vzduch z interiéru má tendenci unikat skrz netìsnosti do vnìj�ího 

chladnìj�ího prostøedí. Netìsnosti zpùsobují vy��í tepelné ztráty a zároveò riziko kondenzace 

vodních par ve skladbì konstrukce. Pøi styku vlhkého vzduchu z interiéru s chladným 

vzduchem exteriéru, mù�e dojít ke srá�ení vodní páry, hromadìní vlhkosti a následnì 

a�  ke  vzniku plísní èi hniloby. Dal�ím dùsledkem netìsností je sní�ení úèinnosti navr�eného 

vìtracího systému vèetnì rekuperace a zhor�ení akustických vlastností konstrukce. 

Èím lépe je obálka domu zateplená, tím mají netìsnosti vìt�í vliv. Napøíklad netìsnost 

o �íøce 1 mm a délce 1 m vnikne do konstrukce a� 360 g vody za den. Neprùvzdu�nost obálky 

je zásadním po�adavkem pro správnou funkci nízkoenergetických a pasivních domù.32 

6.7 VNITØNÍ TECHNICKÁ ZAØÍZENÍ 

V pøedchozích kapitolách byla pøedstavená stavební podstata EÚD, nyní se podíváme 

dovnitø domu na vnitøní technická zaøízení, systémy a vybavení. Stavební èást i vnitøní vybavení 

musí být øe�eno souèasnì a u�ito takzvanì na míru.  

                                                 

31 TYWONIAK, J. Nízkoenergetické domy 3: nulové, pasivní a dal�í. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 195 s. 

ISBN 978-80-247-3832-1. str. 59-60. 

32 SMOLA, J. Stavba a u�ívání nízkoenergetických a pasivních domù. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 352 s. 

ISBN 978-80-247-2995-4. s. 209-224. 
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Zdroje tepla se v budovách u�ívají k vytápìní, pøípravì teplé vody a ohøevu vìtracího 

vzduchu. Pro EÚD se budeme pohybovat s výkonem zdroje tepla v rozmezí 1 � 10 kW, oproti 

bì�nému rodinnému domu s cca 20 kW. Zdroje energie dìlíme na obnovitelné a neobnovitelné, 

trendem podporovaným Evropskou Unií (EU) je vy��í podíl obnovitelných zdrojù energie. 

Obecnì platí, �e se pasivní dùm obejde bez konvenèního vytápìcího systému, v na�ich 

klimatických podmínkách v�ak i pasivní dùm potøebuje doplòkový zdroj tepla, kterými bude 

vyrovnávat tepelné ztráty v nejchladnìj�ím zimním období. Jinak jsou tepelné ztráty pokryty 

teplem získaného z rekuperace, solárními zisky, vnitøními zisky z metabolického tepla 

a  instalovaných zaøízení a vybavení. 

U nízkoenergetických staveb doplòkové zdroje tepla kryjí vìt�í podíl tepelných ztrát. 

I  v tomto pøípadì je potøeba dosáhnout po�adované vzduchotìsnosti a tím pádem instalaci 

øízeného vìtrání s rekuperací tepla. Rekuperace je pøedání tepla/chladu odcházejícího vzduchu 

pøíchozímu èerstvému vzduchu do systému øízeného vìtrání, které je vìt�inou zaji�tìno 

prostøednictvím protiproudového výmìníku. V zimì dochází k pøedehøátí a v létì k ochlazení. 

Pro pøedehøívání pøivádìného vzduchu do teplovzdu�né jednotky v zimním období 

a  naopak ochlazování v období letní je mo�né pou�ít zemní výmìník. Toto zaøízení vyu�ívá 

principu pøenosu stabilního tepla zeminy v hloubce 2 m a ní�e. 

U energeticky úsporných domù je tepelná slo�ka záøení vyu�ívána pomocí kolektorù. 

Obvykle se jedná o deskové prefabrikované modulové konstrukce, které se dají spojovat. Pokud 

obsahují teplosmìnné médium, hovoøíme o kolektorech termických. Slou�í zejména 

k pøípravì teplé vody. Fotovoltaické kolektory pøemìòují sluneèní energii pøímo na elektrický 

proud. Díky vyu�ití tìchto kolektorù se mù�e stavba dokonce stát energeticky plusová. Tøetím 

typem jsou vzduchové solární kolektory, které jsou na na�em území vyu�ívány v men�í míøe. 

Vhodné u�ití je v kombinaci s teplovzdu�ným vytápìním vìt�ích budov nebo u rekreaèních 

staveb s pøeru�ovaným provozem. 

Elektrická energie, která se spotøebovává na osvìtlení a spotøebièe nemá rozhodující 

vliv na celkové spotøebì, ale i tak se dá v této oblasti u�etøit na�e penì�enky. Základem 

je  pou�ívání pouze úsporných spotøebièù s oznaèením A++. Plazmové televize ani klasické 

�árovky nejsou vhodné kvùli svému tepelnému záøení, je lep�í instalovat úsporné záøivky.33 

                                                 

33 SMOLA, J. Stavba a u�ívání nízkoenergetických a pasivních domù. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 352 s. 

ISBN 978-80-247-2995-4. s. 241-270. 
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6.8 VODNÍ HOSPODÁØSTVÍ 

V nìkterých publikacích mù�eme najít oznaèení vody jako ropa 21. století. Pøesto�e 

nejvìt�í podíl na spotøebì vody má prùmysl, zemìdìlství a energetika i v oblasti bydlení 

lze  s vodou nakládat úspornìji a lépe tak vyu�ívat potenciál planety. 

Základem pro lidský �ivot je voda. V 18. století èlovìku staèilo za den prùmìrnì 20 litrù 

vody. O století pozdìji se spotøeba navý�ila na ètyønásobek. V souèasnosti jedna osoba za den 

spotøebuje cca 140 litrù, z toho pouhé 3 litry je potøebná pitná voda, zbytek padne na hygienu, 

praní a splachování WC. Je proto nutné dùslednì oddìlit zásobování pitné a u�itné (�edé) vody, 

kterou je mo�no vyu�ít pro práci na zahradì, splachování WC a praní prádla. 

Z de��ové vody, které spadne roènì cca 50 miliard m3, prozatím umíme vyu�ít pouhých 

5%. Proto je bì�nou souèástí stavebního povolení podmínka likvidace de��ových 

vod  na  vlastním pozemku. U EÚD je bì�né vyu�ívání de��ové vody pro vnitøní obsluhu domu 

a údr�bu pozemku. 

Ideální øe�ení s hospodaøením vody u rodinného domu vypadá následovnì. De��ová 

voda je ze støechy svedena pøes lapaèe, které zachycují neèistoty, do le�atého podzemního 

vedení zaústìného do zahradní jímky o objemu cca 5-10 m3. Pøi splachování WC, mytí auta, 

zavla�ování zahrady je u�ita voda právì z této jímky. V suchém období pøi nedostatku de��ové 

vody je jímka doplòována z vnitøního rozvodu pitné vody. Naopak pøi pøebytku je u�itková 

voda pou�ita na zavla�ování zahrady s pøepadem do vsaku nebo do pøírodního jezírka. 

Zpevnìní plochy na pozemku navrhujeme ideálnì jako propustné. Do jímky mù�e být 

zapojen i drená�ní systém, který chrání základovou spáru pøed zavodnìním. V�echny zpevnìné 

plochy musí být odvodnìné, u parkovacího stání musí být navíc instalován odluèovaè ropných 

produktù. 

Základním pøedpokladem ekologického hospodaøení s vodou je u spla�kových 

vod  oddìlit fekálie (èernou vodu) od ostatní zneèi�tìné vody (�edé vody).34 

  

                                                 

34 SMOLA, J. Stavba a u�ívání nízkoenergetických a pasivních domù. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 352 s. 

ISBN 978-80-247-2995-4. s. 271-286. 
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7  ROZDÌLENÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV 

Energeticky úsporné budovy mají mìrnou potøebu tepla na vytápìní výraznì ni��í, 

ne�  odpovídá po�adavku aktuálních stavebnì-energetickým pøedpisùm. Nejroz�íøenìj�ím 

zástupcem jsou nízkoenergetický dùm (NE), jeho vývojem a zdokonalováním se dospìlo 

k  pasivnímu domu (PD) a nulovému domu (NUL). 

V dne�ní dobì u� se navrhují i domy, které vyprodukují více energie, ne� sami 

spotøebují. Jejich oznaèení bývá rùzné, napøíklad Energie-plus nebo domy s energetickým 

pøebytkem apod. Základem zpravidla bývá PD, u kterého je navíc pou�ito velkoplo�né integrace 

fotovoltaických systémù pro výrobu elektrické energie. Elektøinu, která je pro dùm pøebyteèná, 

dodává do rozvodné sítì. Nad tìmito kategoriemi je�tì stojí energeticky nezávislý dùm, který 

je bez jakýchkoliv dodávek energie zvenku. Energii potøebnou pro svùj provoz si vyprodukuje 

sám. Nejvìt�í uplatnìní nalézá v místech, kde obvykle nejsou k dispozici energetické sítì. 35 

Následující definice EÚD vycházejí z normy ÈSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov: 

7.1 NÍZKOENERGETICKÉ BUDOVY 

Nízkoenergetické budovy jsou charakterizovány nízkou potøebou tepla na vytápìní. 

Té  je dosahováno zejména optimalizovaným stavebním øe�ením obálky budovy. 

Za  nízkoenergetickou budovu podle této normy se pova�uje budova, její� prùmìrný souèinitel 

prostupu tepla nepøekraèuje doporuèenou hodnotu podle Tab. 2 a souèasné mìrná potøeba tepla 

na vytápìní stanovená v souladu s ÈSN EN ISO 13790, TNI 73 0329 a TNI 73 0330 

nepøekraèuje 50 kWh/(m2.a). Pro budovy s pøeva�ující návrhovou teplotou mino interval 18 °C 

a� 22 °C se hodnoceni neprovádí. 

                                                 

35 RUBINOVÁ, O. Pasivní domy a trvale udr�itelná výstavba. Brno: Mendelova univerzita, 2014. ISBN 

978-80-7375-964-3 s. 26. 

 



50 

Tab. 2 � Po�adované hodnoty prùmìrného souèinitele prostupu tepla pro budovy s pøeva�ující 
návrhovou vnitøní teplotou !m. v intervalu 18 °C a� 22 °C vèetnì [zdroj: [10], zpracování: vlastní] 

 

7.2 PASIVNÍ BUDOVY 

Pasivní budovy jsou budovy s velmi nízkou potøebou tepla na vytápìní nepøekraèující 

v  pøípadì rodinných domù 20 kWh/(m2.a) a v ostatních pøípadech nepøekraèující 15 

kWh/(m2.a), splòující souèasné soubor dal�ích po�adavkù a podmínek hodnocení. 

Pasivní budovy jsou charakterizovány minimalizovanou potøebou energie na zaji�tìní 

po�adovaného stavu vnitøního prostøedí a minimalizovanou potøebou primární energie 

z  neobnovitelných zdrojù na jejich provoz díky optimalizovanému stavebnímu øe�ení a dal�ím 

opatøením. 

Hodnoty potøeby tepla na vytápìní a dodané energie na vytápìní se stanoví postupem 

podle ÈSN EN ISO 13790 s vyu�itím vstupních údajù uvedených v TNI 73 0329 a TNI 73 

0330. Hodnoty dodané energie na chlazení se stanoví postupem podle CSN EN ISO 13790 nebo 

podrobnìji. Hodnoty dodané energie pro pøípravu teplé vody, pomocné elektrické energie 

navprovoz energetických systémù budovy a hodnoty dodané elektrické energie na elektrické 

spotøebièe se stanoví podle TNI 73 0329, TNI 73 0330 nebo podrobnìji podle ovìøených 

podkladù. 

Povinné hodnocenou vlastností je celková prùvzdu�nost obálky budovy podle ÈSN EN 

13829, TNI 73 0329 a TNI 73 0330 Celková intenzita výmìny vzduchu n50 pøi tlakovém rozdílu 

50 Pa nesmí pøekroèit hodnotu n50 = 0,6 h-1. 

 

 

Po�adované hodnoty prùmìrného

souèinitele prostupu tepla Uem,N,20

[W/(m
2
.K)]

Nové obytné budovy Výsledek výpoètu podle 5.3.4 nejvý�e v�ak 0,5

Výsledek výpoètu podle 5.3.4 nejvý�e v�ak hodnota:

Pro objemový faktor tvaru:

A/V � 0,2 Uem,N,20 = 1,05

A/V >1,0 Uem,N,20 = 0,45

Pro ostatní hodnoty A/V

Uem,N,20 = 0,30 + 0,15/(A/V)

Ostatní budovy
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Tab. 3 � Základní vlastnosti pasivních budov [zdroj, zpracování: [10]] 

 

Tab. 4 � Pøehled energetických potøeb zahrnutých do hodnocení primární energie pasivních 
budov [zdroj, zpracování: [10]] 

 

7.3 ENERGETICKY NULOVÉ BUDOVY 

Hodnocení vychází z roèní bilance energetických potøeb a energetické produkce 

vvbudovì a jejím okolí, vyjádøené v hodnotách Omámí energie. Pøedpokládá se, �e budova je 

pøipojena na obvyklé energetické sítì. Zpravidla je výhodné, aby stavební øe�ení a technická 

zaøízeni budovy byla navr�ena tak, aby odpovídala standardu pasivní budovy. 

Jsou stanoveny dvì základní úrovnì hodnocení: 

Úroveò A - do energetických potøeb budovy se zahrne potøeba tepla na vytápìní, 

potøeba energie na chlazení, energie na pøípravu teplé vody, pomocná elektrická energie 
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na  provoz energetických systémù budovy, elektrická energie na umìlé osvìtlení a elektrické 

spotøebièe. 

Úroveò B -jako A, ale bez zahrnutí elektrické energie na elektrické spotøebièe. 

Pro obì úrovnì je v Tab. 5 uvedeno, co se pova�uje za dosa�ení úrovnì �energeticky 

nulové budovy a co za dosa�ení úrovnì �blízké energeticky nulové budovì�. Souèásti 

energetické bilance a zpùsob výpoètu jsou popsány v A.5.4.2 a� A.5.4.4. 

Tab. 5 � Základní po�adavky na energeticky nulové budovy [zdroj, zpracování: [10]] 

 

A.5.4.2 Do hodnocení primámí energie se zahrnou roèní energetické potøeby podle 

Tab. 6. Hodnoty dodané energie na vytápìní se stanoví postupem podle ÈSN EN ISO 13790. 

Hodnoty dodané energie na chlazeni se stanoví postupem podle ÈSN EN ISO 13790 nebo 

podrobnìji. Hodnoty dodané energie pro pøipravu teplé vody, pomocné elektrické energie 

na  provoz energetických systémù budovy a hodnoty elektrické energie na elektrické spotøebièe 

se stanoví podle TNI 73 0329, TNI 73 0330 nebo podrobnéji podle ovìøených podkladù. 

Provpøepoèet mno�ství dodané energie na hodnoty odpovídající primární energie se pou�ije 

pøíslu�ný faktor energetické pøemìny stanovený v tabulce A.3. Pro dálkové teplo, kogeneraèni 

výrobu a dal�í kombinované energetické systémy se hodnoty stanoví podle ÈSN EN 15316-4-

5. Výsledek výpoètu mìrné primární energie z neobnovitelných zdrojù se vyjadøuje 

vvkWh/(m2a) a zaokrouhluje na celé èíslo. 
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Tab. 6 � Pøehled energetických potøeb zahrnutých do hodnocení primární energie  
energeticky nulové budovy [zdroj, zpracování: [10]] 

 

A.5.4.3 Do hodnocení primární energie vyprodukované v souvislosti s budovou 

se  zahrne roèní produkce z obnovitelných zdrojù energie, slou�ící potøebám domu i energie 

vyu�itá jinde prostøednictvím energetické sítì (napøíklad veøejná elektrická sít). Pro pøepoèet 

produkované energie na energii primární se pou�ije odpovídající faktor pøemìny energie podle 

Tab. 1. 

A.5.4.4 Ve prospìch hodnocení budovy je mo�né dále zahrnout produkci elektrické 

energie z obnovitelných zdrojù umístìných na dal�ích blízkých stavebních objektech 

(pøístøe�ky, oploceni, opìrné stìny a jiné budovy), pokud taková produkce ji� nebyla zahrnuta 

ve prospìch jiné budovy. Pøedpokládá se, �e takto produkovaná elektrická energie nahrazuje 

konvenèní elektrickou energii ve veøejné elektrické síti. Ve prospìch hodnocení budovy 

je  mo�né dále zahrnout i produkci tepla z obnovitelného zdroje (spalování biomasy, bioplynu 

apod.), která je pøedávána dal�ím budovám nebo tepelné síti. Pøedpokládá se, �e takto 

produkovaná tepelná energie nahrazuje jinak potøebnou výrobu tepla spalováním zemního 

plynu. 

7.4 ENERGETICKY NEZÁVISLÉ BUDOVY 

Jako energeticky nezávislé budovy se oznaèuji budovy bez potøeby dodávek energie 

ze  zdrojù mimo budovu. Zpravidla se jedná o budovy mimo zastavìné území, kde by napojeni 

na energetické sítì nebylo mo�né, a jiná dodávka energie by byla obtí�ná. V takovém pøípadì 

je výhodné, aby budova byla øe�ena jako pasivní. Vyrovnání mezi energetickou produkcí 

a  spotøebou energie slou�í akumulace energie do tepelných zásobníkù, elektrických 
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akumulátorù a vyu�ití akumulace energie v podzákladí. Návrh energetických zdrojù a soustav 

musí odpovídat po�adavku na nízkou spotøebu primární energie z neobnovitelných zdrojù. 

V�echny obvodové konstrukce a jejich napojení mají být øe�eny tak, aby byly 

minimalizovány tepelné mosty v konstrukcích a tepelné vazby mezi nimi, a to jak v dùsledku 

peèlivého projektového øe�eni s podrobným zpracováním v�ech detailù, tak peèlivým 

provádìním a kontrolou provádìní. Souètový vliv tepelných vazeb obálky budovy by mìl být 

velmi blízký nule. U pøipojovací spáry oken se doporuèuje pøekrytí èásti rámu okna pruhem 

tepelné izolace, který je souèástí tepelné izolace v neprùsvitné èásti konstrukce, nebo 

na  ni  navazuje. 

Návrh energetických zdrojù a soustav musí odpovídat po�adavku na nízkou spotøebu 

primární energie z neobnovitelných zdrojù. 
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8  VÝVOJ BYTOVÝCH DOMÙ ZAØAZENÝCH DO 

ENERGETICKÉ NÁROÈNOSTI TØÍDY A 

Prvního dne roku 2013 nabyl úèinnosti pøedpis è. 318/2012 Sb.  Zákon, kterým se mìní 

zákon è. 406/2000 Sb., o hospodaøení energií, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, který zavádí nové 

povinnosti pro nìkteré stavebníky, vlastníky a pronajímatele nemovitostí. Tento pøedpis 

byl  nutný k naplnìní Smìrnice Evropského parlamentu a rady 2010/31/EU, která byla popsána 

v kapitole 4.1. Smìrnice uvádí po�adavky na energetickou nároènost nových budov 

a  rekonstruovaných prvkù budov. Po�adavky mají jednotlivé státy postupnì zpøísòovat, 

a  tak  pøecházet od po�adavkù na nákladovì optimální úrovnì a� k budovám s témìø nulovou 

spotøebou energie.36 

Dle pøedpisu è. 318/2012 Sb. a 103/2015 Sb. je stavebník, vlastník budovy nebo 

spoleèenství vlastníkù jednotek povinen  

a) zajistit zpracování prùkazu energetické nároènosti (dále jen �prùkaz�) 

pøi výstavbì nových budov nebo pøi vìt�ích zmìnách dokonèených budov,  

b) zajistit zpracování prùkazu u budovy u�ívané orgánem veøejné moci 

od 1. èervence 2013 s celkovou energeticky vzta�nou plochou vìt�í ne� 500 m2 

a od 1. èervence 2015 s celkovou energeticky vzta�nou plochou vìt�í ne� 250 m2 

c) zajistit zpracování prùkazu pro u�ívané bytové domy nebo administrativní 

budovy: 

· s celkovou energeticky vzta�nou plochou vìt�í ne� 1500 m2 

do 1. ledna 2015, 

· s celkovou energeticky vzta�nou plochou vìt�í ne� 1000 m2 

do 1. ledna 2017, 

· s celkovou energeticky vzta�nou plochou men�í ne� 1000 m2 

do 1. ledna 2019. 

                                                 

36 Energetické �títky a sni�ování energetické nároènosti budov. Spoladore [online]. ©2009-2016 [cit. 

2016-05-17]. Dostupné z: http://www.spoladore.com/cs/clanky/energeticke-stitky-a-snizovani-energeticke-

narocnosti-budov 

 



56 

Vlastník budovy nebo spoleèenství vlastníkù jednotek jsou povinni zajistit zpracování 

prùkazu: 

a) pøi prodeji budovy nebo ucelené èásti budovy od 1. 1. 2013, 

b) pøi pronájmu budovy od 1. 1. 2013, 

c) pøi pronájmu ucelené èásti budovy od 1. ledna 2016. 

Vlastník jednotky je povinen: 

a) pøedlo�it prùkaz nebo jeho ovìøenou kopii 

· mo�nému kupujícímu jednotky pøed uzavøením smluv týkajících 

se  koupì jednotky, 

· od 1. ledna 2016 mo�nému nájemci jednotky pøed uzavøením smluv 

týkajících se nájmu jednotky, 

b) pøedat prùkaz nebo jeho ovìøenou kopii 

· kupujícímu jednotky nejpozdìji pøi podpisu kupní smlouvy, 

· od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozdìji pøi podpisu nájemní 

smlouvy, 

c) zajistit uvedení ukazatelù energetické nároènosti uvedených v prùkazu 

v  informaèních a reklamních materiálech pøi: 

·  prodeji jednotky, 

· od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky. 

d) v pøípadì  prodeje jednotky nebo od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky 

prostøednictvím zprostøedkovatele mu pøedat grafickou èást prùkazu nebo její 

ovìøenou kopii; zprostøedkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikaèní 

tøídu ukazatele energetické nároènosti podle provádìcího právního pøedpisu 

zvpøedané grafické èásti prùkazu v informaèních a reklamních materiálech, 

pokud zprostøedkovatel prodeje nebo pronájmu neobdr�í grafickou èást prùkazu, 

uvede v reklamních a informaèních materiálech nejhor�í klasifikaèní tøídu. 

Prùkaz energetické nároènosti hodnotí celkovou dodanou energii (energie na vstupu 

do  budovy) a neobnovitelnou primární energii (vliv provozu budovy na �ivotní prostøedí). 

Metodu výpoètu energetické nároènosti budovy stanovuje pøedpis è. 78/2013 Sb. Vyhlá�ka 

o  energetické nároènosti budov. 

Hodnocená budova je posuzována s referenèní budovou, pod kterou se rozumí 

výpoètovì definovaná budova tého� druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti vèetnì 



57 

prosklených ploch a èástí, stejné orientace ke svìtovým stranám, stínìní okolní zástavbou 

a  pøírodními pøeká�kami, stejného vnitøního uspoøádání a se stejným typickým u�íváním 

a  stejnými uva�ovanými klimatickými údaji jako hodnocená budova, av�ak s referenèními 

hodnotami vlastností budovy, jejích konstrukcí a technických systémù budovy. 

Do výpoètu vstupují ukazatelé energetické nároènosti budovy, kterými jsou: 

a) celková primární energie za rok, 

b) neobnovitelná primární energie za rok, 

c) celková dodaná energie za rok, 

d) dílèí dodané energie pro technické systémy vytápìní, chlazení, vìtrání, úpravu 

vlhkosti 

e) vzduchu, pøípravu teplé vody a osvìtlení za rok, 

f) prùmìrný souèinitel prostupu tepla, 

g) souèinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici, 

h) úèinnost technických systémù. 

Vyhodnocení prùkazu energetické nároènosti budovy spoèívá ve vybrání klasifikaèní 

tøídy dle hodnot energie a prùmìrného souèinitele prostupu tepla dle následující tabulky. 

Kde  ER je referenèní hodnota klasifikovaného ukazatele energetické nároènosti budovy. 

Tab. 7 � Klasifikaèní tøídy energetické nároènosti budovy [zdroj, zpracování: [14]] 
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Z Èeského statistického úøadu jsem získala databázi bytových budov (rodinný dùm, 

bytový dùm, domov-penzion nebo domov pro seniory), roztøídìných podle krajù 

a klasifikaèních tøíd A a� C energetické nároènosti budovy. Data byla zpracována od roku 2010 

po rok 2015. Jeliko� s nejvìt�í pravdìpodobností v�echny EÚD spadají do mimoøádnì úsporné 

klasifikaèní tøídy A, je do grafù zpracována pouze tato tøída. 

 

 
Graf 2 � Poèet mimoøádnì úsporných bytových budov vjednotlivých letech 

[zdroj: [15], zpracování: vlastní] 

V prvním sledovaném roce byl poèet bytových domù 779, následující roky 2011 

a�  2014 byly poèty ni��í. V posledním sledovaném roce 2015 do�lo k navý�ení na 821, který 

pøesáhl i rok 2010. Navý�ení bylo nejspí�e zpùsobeno legislativou, která sní�ila vzta�nou 

plochu, od které je povinnost poøizovat prùkaz energetické nároènosti. 

Následující graf vypovídá o rozlo�ení mimoøádnì úsporných bytových budov 

v jednotlivých krajích a letech. Nejvìt�í zastoupení tìchto budov je ve Støedoèeském, 

Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Naopak nejménì budov se nachází v Karlovarském 

kraji, Olomouckém kraji a Vysoèinì. 
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Graf 3 � Poèet mimoøádnì úsporných bytových budov vjednotlivých krajích a letech 

[zdroj: [15], zpracování: vlastní] 
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9  DATABÁZE EÚD NA ÚZEMÍ ÈR 

V praktické èásti diplomové práce budu analyzovat vývoj EÚD na území celé Èeské 

republiky. Èeský statistický úøad zaznamenává energetickou nároènost budovy, ohodnocenou 

stupnicí A a� G, kde A je mimoøádnì úsporná budova a G je mimoøádné nehospodárná budova. 

V�echny EÚD spadají do tøídy A, proto je pro mne toto rozdìlení nedostaèující. Proto jsem 

sevs prosbou o data obrátila na Centrum pasivního domu. 

Centrum pasivního domu (CPD) je neziskovým sdru�ením právnických i fyzických 

osob, které vzniklo za úèelem podpory a propagace standardu pasivního domu a za úèelem 

zaji�tìní kvality pasivních domù. 

Èleny sdru�ení jsou jako podporující èlenové architekti, projektanti, stavební firmy, 

výrobci stavebních materiálù a prvkù, a v�ichni ostatní odborníci se zájmem o pasivní domy. 

Podporující èlenové se podílejí na realizaci aktivit sdru�ení, zejména 

svými odbornými znalostmi a zku�enostmi, aktivnì spolupracují s ostatními èleny. 

Podporujícím èlenem sdru�ení se mù�e stát ka�dý, kdo splní podmínky èlenství. CPD 

je  nejvýznamnìj�ích poradenskou organizací v oblasti osvìty a poskytování informací o 

pasivních domech a energeticky úsporném stavìní v Èeské republice.37 

CPD na svých internetových stránkách http://www.pasivnidomy.cz/katalog-pasivnich-

domu/ zveøejòuje katalog pasivních domù. Stránky umo�òují vyhledávání dle umístìní stavby, 

typu konstrukce, typu budovy a druhu stavby. Po zvolení konkrétní stavby se zobrazí základní 

údaje, parametry, technické zaøízení EÚD a také zúèastnìné strany pøi návrhu a realizaci stavby.  

  

                                                 

37 Centrum pasivního domu. Isover [online]. [cit. 2016-05-02]. Dostupné z: 

http://www.isover.cz/centrum-pasivniho-domu 
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Zpracování takovýchto dat 

by bylo èasovì velice nároèné. 

Pouhé pøepsání jednotlivých 

údajù o stavbách by trvalo 

nìkolik dní a� a je�tì by nebylo 

jisté, zda byly pøepsány 

v�echny data a bez chyb. CPD 

mi pro úèely zpracování 

diplomové práce poskytlo svoji 

interní databázi v podobì 

tabulky, která obsahuje 

v�echny evidované domy 

s mnoha parametry.  

 

Celkovì databáze obsahuje 354 NED na území Èeské republiky s 55 parametry neboli 

sloupci, jako je napøíklad adresa domu, obestavìný prostor, u�itná plocha, rok zahájení 

a  dokonèení, primární energie, mìrná potøeba tepla na vytápìní, souèinitel prostupu tepla, 

primární energie, tlou��ky rùzných konstrukèních prvkù a jejich souèinitelé prostupu tepla, 

technické zaøízení budovy a dal�í. 

Zpracování dat a tvorbu grafù jsem provedla v programu Excel 2016. Nejprve jsem 

si  domy podle uvedených hodnot prùmìrného souèinitele prostupu tepla, mìrné potøeby tepla 

na vytápìní, mìrné potøeby energie na chlazení a mìrné potøeby primární energie roztøídila 

na  nízkoenergetické, pasivní a nulové v souladu s ÈSN 73 0540-2. Pokud nìkterý 

z vyjmenovaných údajù v databázi nebyl uveden, zaøadila jsem konkrétní dùm jako 

nízkoenergetický.  

Jeliko� databáze obsahovala velké mno�ství podrobných parametrù, které 

jsou  pro  mou  práci nadbyteèné, odstranila jsem je, aby se mi s daty lépe pracovalo a tabulka 

byla pøehlednìj�í. Nejvhodnìj�í nástroj pro práci s daty, které chceme tøídit dle vybraných 

parametrù a tvorbu grafù je kontingenèní tabulka (KT). Pro její vytvoøení musíme oznaèit 

tabulku zdrojových dat a na kartì Vlo�ení zvolíme hned první polo�ku, kterou je právì na�e 

 

Obr. 11 � Katalog pasivních domù [zdroj, zpracování: [11]] 
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po�adovaná Kontingenèní 

tabulka. Pro pøehlednost 

necháme pøednastavenou 

mo�nost jejího vlo�ení 

na  novém listì a potvrdíme 

tlaèítkem OK.  

Nejprve se zobrazí 

prázdná tabulka a v pravé èásti 

obrazovky pole kontingenèní 

tabulky, které nám umo�òuje 

volit kritéria výbìru. Pokud 

chceme zjistit, kolik 

je  na  území ÈR jednotlivých 

typù NED, pøetáhneme 

do  Hodnot polo�ku rozdìlení, 

ve které je definován typ NED. Automaticky se nám polo�ka zmìní na Poèet z rozdìlení, který 

pro na�e zadání potøebujeme. V jiných pøípadech mù�eme dle potøeby zmìnit Poèet na Souèet, 

Prùmìr, Maximum a dal�í. Do pole Sloupce také pøetáhneme polo�ku rozdìlení, která nám 

vyjadøuje, �e chceme poèty rozdìlit dle jednotlivých typù NED. Nyní u� nám zbývá pouze kartì 

Analýza vybrat Kontingenèní graf. Ten si mù�eme dle svých pøedstav upravovat, mìnit barvy, 

vlo�it název grafu, popisky dat a dal�í. 

 

Obr. 14 � Zpracování dat 1 [zdroj, zpracování: [11]] 

 

Obr. 13 � Zpracování dat 2 [zdroj: [11], zpracování: vlastní] 

Obr. 12 � Zpracování dat 1  
[zdroj: [11], zpracování: vlastní] 
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9.1 VÝVOJ EÚD BEZ ROZDÌLENÍ TYPÙ 

Databáze obsahuje 354 EÚD, jejich� stavba byla zahájena v rozmezí let 2003 a� 2015. 

Bohu�el u 69 domù není uveden rok zahájení, proto jsem je z dal�í analýzy musela vylouèit. 

Rok dokonèení chybìl dokonce u 153 domù, co� pøedstavuje 42 % z celkového poètu. Díky 

velkému procentu chybìjících dat, jsem se rozhodla kritérium roku dokonèení ve své práci 

nepou�ívat. Upravená databáze tedy obsahuje 285 domù. Z celkového poètu bylo pouze 7 domù 

rekonstruovaných, zbylých 278 jsou novostavby. Na svislé ose je v�dy vyjádøení poètu EÚD 

s výjimkou grafù 20 a 21. 

 

Graf 4 � Vývoj zahájených EÚD v letech 2003 - 2015 [zdroj: [11], zpracování: vlastní] 

 

Poèet EÚD se od roku 2003 zaèal pozvolna zvy�ovat, v roce 2008 do�lo k prudkému 

vzestupu, který pokraèoval do roku 2011, kdy se ustálil. V roce 2012 do�lo neèekanì k poklesu 

zahájených staveb oproti pøedchozím rokùm. Nejvìt�í poèet zahájených domù byl v roce 2013, 

následující dva roky nastal opìt pokles.  
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Graf 5 � Rozdìlení EÚD v krajích [zdroj: [11], zpracování: vlastní] 

Poèty zahájených EÚD v krajích kolísají od 3 do 71. Nejmen�í zastoupení 

je  v Karlovarském kraji a naopak nejvìt�í zastoupení nese kraj Støedoèeský. Jihomoravský kraj 

s 46 dosáhl tøetího místa a pøevy�uje tak zbylé kraje v prùmìru o dvojnásobek. 

 

Graf 6 � Rozdìlení EÚD dle konstrukèních systémù [zdroj: [11], zpracování: vlastní] 

Poèet døevostaveb ku zdìným, monolitickým stavbám byl velice vyrovnaný. Zdìný, 

monolitický konstrukèní systém pøevy�uje døevìný konstrukèní systém pouze o 7 domù. 

V procentech ve stejném poøadí jako je uvedeno v grafu, je vyjádøení 46 %, 3 % a 51 %.
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Témìø v�echny EÚD jsou stavìny jako rodinné domy, konkrétnì zaujímají 262 z 285, 

co� èiní 92 %. Zbylé druhy budov jsou v poètu jednotek, z nich� bytový dùm má nejvy��í 

zastoupení v poètu 9 domù. 

 

Graf 8 � Rozdìlení EÚD dle podsklepení [zdroj: [11], zpracování: vlastní] 

Vìt�ina EÚD, konkrétnì 70 % je nepodsklepených. 
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Graf 7 � Rozdìlení EÚD dle zpùsobu u�ívání [zdroj: [11], zpracování: vlastní] 
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Graf 9 � Rozdìlení EÚD dleobestavìného prostoru v m3 [zdroj: [11], zpracování: vlastní] 

Jeliko� 55 EÚD nemìlo uvedenou hodnotu obestavìného prostoru, je histogram 

vytvoøený pro zbylých 230 domù. Nejmen�í obestavìný prostor (84 m3) má rodinný dùm 

a  naopak nejvìt�í (32 350 m3) dosahuje univerzitní centrum energeticky efektivních budov 

ÈVUT. Nevíce EÚD má obestavìný prostor od 400 do 800 m3. 

 

Graf 10 � Rozdìlení EÚD dle koeficientu A/V [zdroj: [11], zpracování: vlastní] 

Koeficient A/V mìlo uvedeno pouze 199 domù, které jsou znázornìny v grafu. Nejni��í 

koeficient dosáhl hodnoty 0,31 a nejvy��í 1,03. Jeden rodinný dùm dle databáze má koeficient 

roven 67,2. Do grafu je zahrnut, ale nejspí�e se jedná o chybné zapsání. Nejvy��í èetnost byla 

od hodnoty 0,65 do 0,85. 
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9.2 VÝVOJ EÚD S ROZDÌLENÍM TYPÙ 

 

Graf 11 � Poèet zahájených typù EÚD [zdroj: [11], zpracování: vlastní] 

Tento graf znázoròuje rozdìlení konkrétních EÚD za celé sledované období. V pøepoètu 

na procenta zastupují pasivní domy 65 %, nízkoenergetické 31 % a nulové 4%. 

 

Graf 12 � Poèet zahájených typù EÚD v jednotlivých letech [zdroj: [11], zpracování: vlastní] 

Pasivní domy kopírují køivku vývoje v�ech EÚD oproti tomu nízkoenergetické domy 

v roce 2010 neèekanì poklesly. Stavba nulových domù byla zahajována hlavnì v rozmezí let 

2006 a� 2012. 
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Graf 13 � Rozdìlení typù EÚD v krajích 1 [zdroj: [11], zpracování: vlastní] 

 

Graf 14 � Rozdìlení typù EÚD v krajích 2 [zdroj: [11], zpracování: vlastní] 

Jak se dalo pøedpokládat z rozlo�ení celkového poètu EÚD dle krajù v Grafu 5, nejvíce 

pasivních a nízkoenergetických domù bylo zahájeno v Støedoèeském a Jihomoravském kraji. 

Jihomoravský kraj je jediný, kde je témìø stejný poèet NE a PAS domù, NE je dokonce o jeden 

více. Nulové domy byly stavìny pouze v 6-ti krajích, nejvíce v Libereckém a Jihomoravském 

kraji. 
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Graf 15 � Rozdìlení typù EÚD dle konstrukèního systému [zdroj: [11], zpracování: vlastní] 

Nulové domy jsou výhradnì stavìny jako døevostavby a� na jeden dùm, který 

je  zdìný/monolitický. Nízkoenergetické respektive pasivní domy jsou z 57 % respektive 53 % 

stavìny jako zdìné/monolitické. Pokles z 51 %, které vycházelo bez rozli�ení typù EÚD, 

je  zpùsoben nulovými domy, které jsou z 92 % stavìny jako døevostavby. 

 

Graf 16 � Rozdìlení typù EÚD dle zpùsobu u�ívání [zdroj: [11], zpracování: vlastní] 

Nulové domy jsou výhradnì stavìny jako rodinný dùm a� na jeden, který spadá 

do  jiného vyu�ití. Rodinné domy jsou stavìny jako nízkoenergetické respektive pasivní z 28% 
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respektive 62 %. Pøemìna pomìru 31 % ku 65 %, které vycházelo bez rozli�ení typù EÚD, je 

zpùsoben nulovými domy, které jsou z 92 % stavìny jako rodinné. 

 

Graf 17 � Rozdìlení typù EÚD dle podsklepení [zdroj: [11], zpracování: vlastní] 

Nízkoenergetické domy jsou nepodsklepeny z 92 %, nulové z 92% a pasivní z 94 %. 

 

Graf 18 � Rozdìlení typù EÚD dle obestavìného prostoru v m3 [zdroj: [11], zpracování: vlastní] 

V�echny typy EÚD mají obestavìný prostor od 400 do 800 m3, jak tomu bylo 

i  bez  rozli�ení typu. 
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Graf 19 � Rozdìlení typù EÚD dle koeficientu A/V [zdroj: [11], zpracování: vlastní] 

Èetnost NE domù ve støedních hodnotách stoupá jen mírnì. Naproti tomu poèet PAS 

domù ve støedních hodnotách prudce vzrùstá. NUL domy mají koeficient A/V posunut 

do  ni��ích hodnot. 
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9.3 VÝVOJ EÚD V JEDNOTLIVÝCH LETECH 

Graf 20 � Vývoj EÚD v jednotlivých letech a krajích 1 [zdroj: [11], zpracování: vlastní] 
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Graf 21 � Vývoj EÚD v jednotlivých letech a krajích 2 [zdroj: [11], zpracování: vlastní] 

Vyjádøení poètu je výjimeènì na vodorovné ose. První zaznamenaný EÚD z databáze 

v roce 2003 byl zahájen v Libereckém kraji. Následující rok si zahájení EÚD pøipsal 

Olomoucký kraj. Následující roky se poèty i rùznorodost krajù zaèala zvy�ovat. 
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Graf 22 � Vývoj EÚD v jednotlivých letech dle konstrukèního øe�ní 

 [zdroj: [11], zpracování: vlastní] 

Do roku 2007 vysoce pøeva�ovaly døevostavby, v roce 2008 stále døevostavby 

pøeva�ovaly, ale u� jen o 20 % vzhledem k zdìným/monolitickým stavbám. V�echny 

následující roky mimo 2012 se stavìly zdìné/monolitické stavby. 

 

 

Graf 23 � Vývoj EÚD v jednotlivých letech dle zpùsobu u�ívání 1  

[zdroj: [11], zpracování: vlastní] 
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Graf 24 � Vývoj EÚD v jednotlivých letech dle zpùsobu u�ívání 2 

[zdroj: [11], zpracování: vlastní] 

Výstavba rodinných domù kopíruje celkový vývoj EÚD, bytové domy se stavìly nejvíce 

v letech 2011 a� 2013. 

 

Graf 25 � Vývoj EÚD v jednotlivých letech dle podsklepení [zdroj: [11], zpracování: vlastní] 

Podsklepené domy se stavìly nejvíce v letech 2009 a� 2013, v posledním roce dosáhly 

nejvìt�ího poètu. Naopak v letech 2008 a 2014 nebyl zahájen ani jeden podsklepený EÚD. 
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10  ZÁVÌR 

Hlavní charakteristikou EÚD je malá potøeba tepla na vytápìní. První energeticky 

úspornou stavbou se stal døevìný trojstì�ník �Farm� roku 1883, který odpovídal podmínkám 

pasivní stavby. V Evropì byla první stavba postavená hned radikálnì jako nulový dùm v roce 

1976. Stanislav Hrazdíra navrhl a bìhem let 1979 � 1989 postavil první nízkoenergetický 

rodinný dùm.  

Nejvýznamnìj�ím pøedpisem EU, který se zabývá spotøebou energie, je smìrnice 

evropského parlamentu a rady 20110/31/EU o energetické nároènosti budov. Klade za úkol 

sní�it emisi skleníkových plynù o 20 %, zvý�ení podílu obnovitelných zdrojù ve vý�i 20 % a  od 

1. 1. 2021 stavìt nové budovy pouze jako nulové. Èeským pøedpisem je zákon è. 406/2000 Sb., 

o hospodaøení energií, který byl v následujících letech nìkolikrát novelizován. EÚD 

jsou  definovány v normì ÈSN 73 0540-2 z roku 2011. 

Dle databáze pasivního domu je na území Èeské republiky 354 EÚD, kvùli chybìjícím 

informacím u nìkterých domù, jsem pracovala pouze s 285 domy, z nich� 12 bylo nulových, 

87 nízkoenergetických a 186 pasivních. Nejvíc EÚD se zaèalo stavìt v letech 2009 a� 2013, 

kromì roku 2012, kdy nastal pokles. V roce 2014 kles poèet na polovinu oproti pøedchozímu 

roku a v roce 2015 pokles pokraèoval. S touto klesající tendencí v posledních letech nejsou 

vhodné vyhlídky na splnìní po�adavku smìrnice EU stavìt od 1. 1. 2021 pouze pasivní domy. 

Nejvíce EÚD bylo postaveno ve Støedoèeském kraji, Jihomoravském a dále 

Moravskoslezském kraji s poèty 71, 46 a 28. Zvolený konstrukèní systém byl témìø vyrovnaný, 

zdìná/monolitická stavba mírnì pøeva�ovala nad døevostavbou. Nulové domy byly z 92 % 

stavìné jako døevostavby. EÚD se z 92 % staví jako rodinné domy, následnì pak bytové domy 

a øadové rodinné domy. Podsklepení je provedeno pouze u 30% EÚD. Obestavìný prostor 

ve  vìt�inì pøípadù èiní 500 a� 800 m3. Koeficient A/V je nejvíce zastoupen v hodnotách od 0,7 

do 0,9. Nulové domy mìly vìt�í èetnost je�tì v ni��ích èíslech. Èetnost NE domù byla 

rozmístìna rovnomìrnìji, nárùst ve støedních hodnotách zaji��ovaly hlavnì pasivní domy. 
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