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Sta pojednává o vztahu technických zaízení v budovách a energetické náronosti
provozu budov s mikroklimatem budov. Rovnž se vnuje popisu nástroje CALC
ESD_1_2011, který byl vyvinut za úelem jednoduchého hodnocení energeticky
sobstaných dom.
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Building Microclimate in Relation to Energy Performance - Selected Issues
The thesis deals with the relationship of technical equipment of buildings and
energitical consumption of buildings and the microclimate of buildings. I also refer to
so called „CALC ESD_1_2011“ which is an tool for calculation of energy self –
sufficient buildings.
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Na místo úvodu

Domnívám se, že jedním ze smysl existence budovy, a to zejména budovy obytné,
by mlo být vytvoení kvalitního prostedí v bezprostedním okolí lovka s ohledem
na jeho innost a poteby.
Se zvyšujícími se nároky na energetickou úspornost a sobstanost budov se zvyšují
nároky na techniku staveb (technické a technologické vybavení). Druh použitého
technického zaízení pro tvorbu mikroklimatu a zpsob jeho používání má zásadní
vliv nejen na složky prostedí, pro jejichž tvorbu je primárn uren, ale i na ostatní
složky tzv. pohody prostedí. Pohoda prostedí je dle Gebauera (2005) takový stav
mikroklimatu, který nepsobí diskomfort uživateli stavby.
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Mikroklima

Mikroklima je soubor vliv hmotnostní nebo energetické povahy, které psobí na
uživatele stavby; toto psobení je velmi komplexní. Ovliv uje totiž nejenom aktuální
fyzický stav, ale psobí i na psychiku lovka. Nkteré úinky nevhodného prostedí
se mohou projevit až po dlouhodobém psobení a mnohdy je nemožné jednoznan
spojit konkrétní problémy s psobením prostedí.
Mikroklima sestává z nkolika složek, z nichž nkteré jsou velmi dobe mitelné a
ovlivnitelné; u jiných je mení aktuálního stavu a jeho úprava zatím v zaátcích.
Také vliv jednotlivých složek mikroklimatu na lovka není jednoznan popsán a
mnohdy chybí limity hodnot, které bychom mli pi návrzích a provozu staveb
dodržovat.

Obrázek 1: Hlavní složky mikroklimatu. Zdroj: Svoboda
Vnitní prostedí staveb je ovliv ováno samotnou stavbou a jejími konstrukcemi,
vnjšími vlivy (klimatické podmínky….) a vnitními vlivy (užívání stavby, technická
zaízení…). Pi návrhu obytných budov již v první koncepci pedpokládáme
prostedky, kterými bude zajištna tepelná, pípadn tepeln-vlhkostní složka
mikroklimatu. Zajištní výmny vzduchu je dnes také samozejmostí a souasn jsou
tak do znané míry splnny požadavky na kvalitu prostedí z hlediska obsahu odér,
toxických látek a aerosol. Význam správného osvtlení a správného prostedí
z hlediska akustiky je dobe znám a souasná legislativa klade na tyto složky
mikroklimatu jednoznan definované nároky.
V posledních letech se v souvislosti s takzvaným syndromem nemocných budov
(SBS) stále astji hovoí o elektrosmogu, elektroiontovém prostedí a dalších
vlivech, které po dlouhou dobu stály na okraji zájmu architekt a inženýr.
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Tradiní a „pirozené“ zpsoby tvorby hlavních i marginálních složek mikroklimatu
(konvenní zpsoby vytápní, pirozené vtrání, tradiní zpsoby stavní, nízká
úrove technické vybavenosti) jsou stále astji oznaovány za cestu ke zdravému a
pirozenému bydlení a životu. asto je však problematické až nemožné sladit tyto
principy s požadavky na minimální energetickou náronost.
V souasné dob se pasivní výstavba pomalu stává standardem a architekti i technici
hledají cesty dalšího vývoje. Z tohoto prismatu vycházel i výzkumný tým pi ešení
grantového zadání „Koncept návrhu energeticky sobstaných budov“, jehož
smyslem bylo práv usnadnní možností dalšího vývojového trendu bez nutnosti
použití detailních technických a technologických parametr. Za tímto úelem byl
vyvinut nástroj CALC ESD_1_2011.
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Popis nástroje CALC ESD_1_2011

Optimalizace technických zaízení pro tvorbu mikroklimatu a pokrytí energetických
poteb stavby je úkolem autora návrhu již ve fázi prvních studií a v dalších stupních
projektové pípravy se pvodní koncepce návrhu zpes uje a dopracovává do vyšší
podrobnosti.
Pro tuto innost je k dispozici nkolik softwarových nástroj, které umož ují detailní
analýzu budovy jakéhokoliv typu. Jejich spolenou nevýhodou je požadavek na
vysokou úrove znalostí z oboru stavební fyziky a techniky prostedí staveb. Aby bylo
možné vyhodnotit základní koncept stavby bez tchto pokroilých technických
znalostí, byl v rámci grantu FRVŠ „Koncept návrhu energeticky sobstaných budov“
zpracován výpotový nástroj „CALC ESD_1_2011“.(dále jen „nástroj“ i „CALC“).
Tento nástroj vyžaduje zadání pouze základních dat:
-

Údaje o budov (adresa, vlastník, apod.)

-

Základní popis a geometrie budovy (návrhová vnitní teplota, obestavný
objem, podlahová plocha, objem vzduchu, zpsob ešení tepelných vazeb)

-

Konstrukce obálky budovy (plochy a souinitele prostupu tepla
neprsvitných konstrukcí u exteriéru a nevytápných prostor, prmrná
hloubka konstrukcí ve styku se zeminou, plocha, orientace, souinitel
prostupu tepla a typ transparentních konstrukcí)

-

Vnitní parametry (poet osob, poet byt, úinnost rekuperace ve VZT,
mrná tepelná kapacita konstrukcí, vtšinový typ zdroje svtla, kategorie
elektrických spotebi)

Údaje o elektrických spotebiích, osvtlení, mrné tepelné kapacit konstrukcí,
vlastnostech prosklených ploch a vlivu tepelných vazeb jsou jednoduše vybírány ze
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srozumitelné nabídky obvyklých možností. Zaízení pro získávání energie jsou opt
vybírána z pednastavené nabídky. Krom volby typu zaízení je u solárních kolektor
a fotovoltaických panel volen jejich poet (plocha), úhel sklonu a azimut. U vtrné
elektrárny a palivového generátoru je volen typ.
Nástroj je primárn navržen pro hodnocení energeticky sobstaných rodinných
dom22, ale je použitelný i pro vyhodnocení základních parametr ostatních typ
rodinných dom. V pípad poteby je možné tento nástroj jednoduše upravit pro
vyhodnocování jiného typu staveb. Pro docílení jednoduchosti užívání nástroje bylo
zvoleno kritérium zúžení pedmtu hodnocení. Tím je v tomto pípad energeticky
sobstaný rodinný dm. Cílem tohoto zjednodušení bylo zohlednní jednoduchosti
použití nástroje. Volbou pouze jednoho pedmtu hodnocení byla zúžena další
kritéria hodnocení, ímž se sníží nároky na odborné znalosti uživatele.
Nástroj lze tedy využít pouze pro vyhodnocení konceptu (nikoliv pro projektové
ešení) energeticky sobstaného rodinného domu. Architektonické a stavebn
technické ešení musí odpovídat požadavkm na pasivní dm. ešení letního
pehívání se pedpokládá využitím stínicích systém, stavba je hodnocena bez
energetické náronosti chlazení.
Vyhodnocení zdroj energie vychází z konkrétních údaj pro bžn užívaná zaízení
v tomto typu staveb. Parametry zaízení vložené do algoritmu byly použity s rezervou
na stranu bezpenosti. Výsledky mají vypovídající hodnotu pro stavby, ve kterých
jsou použita moderní, vysoce úinná zaízení.
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Výpotové postupy

Výpoet poteby tepla pro vytápní je proveden dle TNI 73 0329 Zjednodušené
výpotové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potebou tepla na
vytápní-Rodinné domy a SN EN ISO 13790 Energetická náronost budov-Výpoet
spoteby energie na vytápní a chlazení. Pro výpoet jsou použity jednotné klimatické
podmínky v souladu s metodikou TNI 73 0329.
Poteba energie pro provoz domácnosti, umlé osvtlení a jednotlivé systémy byla
stanovena dle vyhl. 148/2007 Sb. o energetické náronosti budov. Dále byly využity
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Dle Vaverky (2006) jsou budovy s roní mrnou potebou tepla na vytápní eA15 kWh/(m2  a)
oznaovány jako domy pasivní. Vaverka dále uvádí, že specifickou kategorií jsou tzv. nulové domy,
jejichž spoteba „placené energie“ se blíží nule: eA5 kWh/(m2  a). Energeticky sobstaný dm
vychází z koncepce pasivního a nulového domu. Souástí návrhu je ale posouzení energetické bilance
nikoliv roní ale msíní; pípadn probíhá optimalizace ješt v menších asových intervalech.
Energetické zdroje a zaízení pro akumulaci energie jsou navrženy tak, aby vyrobená i získaná
energie zcela kryla energetickou potebu v daném výpotovém období.
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údaje o energetické náronosti referenní domácnosti zpracované spoleností
EkoWatt. Jednotlivé alternativy technického zaízení a vybavení byly zapracovány na
základ pepotu referenních hodnot s využitím variantních technických parametr
konkrétních zaízení nebo systém.
Využitelná energie termických kolektor je poítána dle TNI 73 0302 Energetické
hodnocení solárních tepelných soustav-zjednodušený výpotový postup. Využitelná
energie fotovoltaických panel je poítána s využitím podklad pro dimenzování
ostrovních systém firmy SMA Solar technology.Využitelná energie vtrných
generátor je urena na základ technických podklad výrobc jednotlivých typ
generátoru.
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Výsledek výpotu a možnost jeho využití

Obrázek 2: Ukázka grafického výstupu: celková energetická bilance. Zdroj: Svoboda
Výstupem výpotu je celková bilance energetických zisk a poteb pro každé
výpotové období (msíc). Dopl ujícími údaji jsou nap. zastavná plocha pole
fotovoltaických panel, velikost a kapacita akumulátor elektrické energie, objem
teplovodního zásobníku tepla, energetický štítek obálky budovy, roní mrná poteba
tepla pro vytápní. Na základ tohoto výstupu uživatel mní vstupní parametry
budovy a technických zaízení tak, aby bilance odpovídala pvodnímu zámru.
Energie, kterou v celkové bilanci není možno dodat z obnovitelných zdroj, je
dopl ována použitím palivového generátoru.
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Závrem hodnocení je bilance energie získané z obnovitelných zdroj. Podíl této
energie by ml být hlavním kritériem pro hodnocení návrhu. U energeticky
sobstaných dom by se ml podíl obnovitelné energie pohybovat nad 80%.
V pípad použití nástroje pro hodnocení pasivních a nulových dom pipojených na
veejné sít není smrodatná msíní bilance energetických zisk a poteb, ale
vycházíme z hodnocení celoroního. Tento rozdíl vyplývá z možnosti „akumulace“
pebytené energie ve veejných sítích.
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Obrázek 3: Ukázky výstupu: ást energetické bilance a dopl kové údaje. Zdroj:
Svoboda
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Závr

V souasné dob probíhá ovování použitelnosti a spolehlivosti výše uvedeného
nástroje ve srovnání s bžn používaným komerním softwarem. Dosavadní
výsledky porovnané na více než deseti konkrétních budovách ukazují pesnost
nástroje zcela dostatenou pro hodnocení a optimalizaci koncepce v prvních stupních
návrhu. Další vývoj a optimalizace CALCu bude zamen na vytvoení nových verzí
specializovaných na jiné typy staveb. P
Požadavky na znalost mnoha technických a stavebn – fyzikálních informací nutných
pro práci s bžnými programy tak budou opt minimalizovány pouhou volbou nástroje
ureného pro daný typ budovy.
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Jak již bylo eeno výše, cílem výzkumného týmu totiž na rozdíl od dostupných
komerních nástroj není univerzálnost použití nástroje, nýbrž uživatelská pívtivost,
které bylo docíleno práv díky volb konkrétního nástroje (z více možných typ) pro
konkrétní typ budovy.
Aplikace nástroje na nkolika modelových pípadech ukazuje, že pi použití
dostaten kvalitních obálkových konstrukcí a vhodném architektonickém návrhu
z hlediska velikosti a orientace prosklených ploch lze dalších významných
energetických úspor i dokonce dosažení energetické nezávislosti dosáhnout pouze
s využitím stále náronjších technických a technologických zaízení. Na jedné stran
tak dosahujeme energetické nezávislosti na vnjších (veejných) zdrojích a sítích, na
druhé stran jsme zcela odkázáni na bezchybnou funknost malého autonomního
systému. Další možnou cestou, která eká na podrobnjší ovení, je koncepce
staveb s vyšší energetickou nároností využívající technicky jednoduché zdroje
obnovitelné energie s pasivní bilancí CO2. Tento koncept se stává zajímavým všude
tam, kde je k dispozici njaká forma odpadní energie i energetického zdroje (nap.
palivové využití bio odpad). Tento koncept, stejn jako koncept energeticky
sobstaného domu, zatím není obecným celospoleenským ešením, ale urit je
jednou z možných cest budoucího vývoje.
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