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Prioritní oblast 1
EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE
Opatření 1.5
Podpora výstavby budov s téměř nulovou spotřebou
Cíl opatření:
V rámci tohoto opatření by měly být demonstrovány možnosti významné redukce energetických
nároků u objektů různého účelu bez nutnosti (významně) vyšších investic, a to primárně u projektů
realizovaných z prostředků města, v souladu s opatřením AP 5.1. Dále by měl být zpracován přehled
vzorových projektů budov (nejlépe pro každý uživatelský sektor), a to jak projektů hrazených
z veřejných prostředků, tak projektů realizovaných jinými investory.

Konkrétní aktivity:
• zpracování přehledu vzorových projektů budov pro všechny uživatelské sektory
(realizovaných a hrazených z veřejných prostředků i z prostředků jiných investorů).
• demonstrace možnosti významné redukce energetických nároků u objektů různého účelu bez
nutnosti (významně) vyšších investic, a to primárně u projektů realizovaných z prostředků města.
[Zkušenosti s financováním nízkoenergetických objektů prokázaly, že vícenáklady vynaložené při
výstavbě činí mezi 5 – 10 %. Návratnost vícenákladů na úsporách energie se pohybuje při
současných cenách okolo 8 – 12 let.]
• posouzení rozdílu energetických nároků standardních objektů a objektů s téměř nulovou
spotřebou u budov různého účelu vč. návratnosti investic, a to primárně u projektů realizovaných
z prostředků města (sledování skutečné energetické náročnosti objektu po uvedení do provozu
pro ověření splnění plánovaných parametrů a pro následnou propagaci)
• publikace výsledků a zkušeností

Zpracovatelé: Ing. Ladislava Vaňková
František Kůrka
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BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE
V současné době je u budov kladen velký důraz na efektivní využívání energie a minimalizaci
negativních dopadů na životní prostředí, a to jak při samotné realizaci stavby, tak i během celé její
životnosti a užívání. Pojem energeticky úsporné (efektivní) domy zahrnuje čtyři základní typy budov –
nízkoenergetické, pasivní, nulové a plusové domy. Rozdíl mezi nimi je dán především různou mírou
spotřeby celkové energie, tj. energetickou náročností budovy (ENB). Naše legislativa definuje ENB
jako vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy,
zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení.
Samotné dělení energeticky úsporných budov pak v našem podnebním (středoevropském) pásmu
vychází ze spotřeby energie na vytápění, která je hlavním porovnávacím ukazatelem s největším
potenciálem energetických úspor (v jiných oblastech se důraz úspory energie může měnit, např.
v teplejších oblastech může být důležitějším ukazatelem potřeba energie na chlazení než na
vytápění).
Dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, je od 1. 1. 2016
možné postavit větší objekty veřejné správy (budovy nad 1500 m2 užívané či vlastněné orgánem
veřejné moci nebo subjektem jím zřízeným) pouze jako domy s téměř nulovou spotřebou. Nejpozději
od roku 2020 se tato povinnost bude vztahovat na všechny nově postavené budovy.
Budovou s téměř nulovou spotřebou energie zákon rozumí budovu s velmi nízkou energetickou
náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů. Dům s
téměř nulovou spotřebou energie, zkráceně též nulový dům, je v podstatě dům postavený
v nízkoenergetickém standardu (s obvodovými konstrukcemi v průměru o 30 % lepšími tepelně
technickými vlastnostmi než požaduje současná norma), jehož spotřeba energie je kryta v maximální
možné míře z obnovitelných zdrojů.
Při navrhování systémů využívajících obnovitelné zdroje energie k pokrytí energetické potřeby domu
je třeba mít na paměti, že obnovitelné zdroje většinou nelze využít vždy, kdy energii potřebujeme, ale
že například slunce dodává energii zejména v létě, kdy bývá energetická potřeba objektu nejnižší
apod. Je proto třeba mít se na pozoru před takovými projekty, u nichž se energetická bilance jeví jako
vyrovnaná, ale ve skutečnosti tomu tak není, tedy že energetický zdroj sice vyrobí stejné množství
energie za rok, jaké dům spotřebuje, ale v jiném čase než vzniká potřeba. Takto navržený dům by sice
odpovídal definici nulového domu, avšak pouze na papíře v ročních bilancích, v praxi by energetická
potřeba domu pokryta nebyla.
Příklad: Uvažujme pasivní RD s celkovou energetickou potřebou 6 MWh využívající pouze elektrickou
energii (včetně vytápění). Bude-li mít takový dům instalovaný např. fotovoltaický systém o výkonu
cca 6 kW, který za rok vyrobí cca 6 000 kWh elektřiny, spotřebuje i vyrobí za rok stejné množství
energie, tj. v celoročním porovnání bude vycházet jako nulový. Bohužel ale takový dům většinu
elektřiny spotřebuje v zimě na vytápění a naopak většinu elektřiny vyrobí v létě, kdy nejvíce svítí
slunce. Nelze tedy rozhodně říci, že dům je nulový v každém okamžiku - k vyrovnání spotřeby a
výroby potřebuje elektrickou síť (v zimě elektřinu ze sítě odebírá a naopak v létě jí do sítě dodává).
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Toto lze do jisté míry řešit pomocí akumulace elektřiny a provozování tzv. chytrých sítí (smart grids),
které mohou určitou akumulaci poskytovat (mimo jiné např. v zaparkovaných elektromobilech
připojených do sítě). Toto je však spíše vize do budoucna. V současné době je řešením vhodně
kombinovat jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů energie, které určitou možnost akumulace
poskytují už nyní (dřevo, pelety, solární kolektory), a zejména u novostaveb vhodně orientovat
stavbu.
Základními principy a požadavky při navrhování energeticky úsporných budov jsou umístění a
orientace stavby na vhodném pozemku, vnitřní uspořádání objektu a optimalizace velikosti
prosklených částí budovy. Pro volbu pozemku jsou klíčová klimatická data, tedy množství slunečního
svitu, teplota a množství srážek. Dále je důležitá též orientace vůči světovým stranám, nebo
zastíněnost pozemku okolními přírodními prvky či objekty. Příklad: Pozemek v neprovětrávané
hluboké údolní nivě zhoršuje energetickou bilanci stavby až o 40 % oproti ideálnímu situování budovy
na jižním úbočí kopce. Také změnou orientace jižního průčelí pasivního domu o 90°od ideální jižní
orientace se zhorší potřeba tepla na vytápění cca o 1/3 (uvažujeme-li objekt s ideální severojižní
orientací o potřebě tepla na vytápění 11 kWh/m2/rok, pak při jeho pootočení na východozápadní
orientaci bude mít tento objekt potřebu tepla na vytápění 15 kWh/m2/rok).
S
Orientace budovy

SZ

S

JZ

JV

V

Z
J

západ slunce v létě

východ slunce v létě

DŮM
východ slunce v zimě

západ slunce v zimě

slunce v poledne nejvýše a obloze

Správnou orientací objektu, zejména oken a dalších prosklených ploch, je možné využít solární zisky.
Pokud dům není zastíněný, mohou solární zisky pokrývat v podmínkách ČR cca 30 – 50 % potřeby
tepla na vytápění nulového domu. Sluneční záření je využitelné zejména na jižní a částečně na
východní a západní straně domu. Proto je vhodné na severní straně domu umístit minimum oken,
protože v zimě představují pouze tepelné ztráty, ale nepřinášejí žádné solární zisky. Z hlediska
tepelné ztráty, solárních zisků, přehřívání a osvětlení interiéru by optimální plocha oken neměla
přesáhnout cca 20 – 25 % podlahové plochy.
Plochu oken je třeba navrhnout na základě výpočtu. Při vhodné volbě ploch oken vzhledem ke
světovým stranám a tepelně-technickým parametrům oken by měl být roční zisk tepla
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prostřednictvím oken stejný nebo mírně vyšší než je tepelná ztráta těmito okny. Okna se tak mohou
stát energeticky aktivními komponenty budovy.
Nejen orientace na světové strany, ale také umístění oken v závislosti na poloze Slunce v jednotlivých
ročních obdobích, je důležité pro správné navržení otvorových výplní nulového domu. V zimě, kdy
potřebujeme co nejvíce záření od Slunce pro zajištění solárních tepelných zisků v domě, je Slunce na
obloze nejníže. Objekty, které v létě nestíní, mohou v zimě stínit a stát se tak velkým problémem pro
využívání solárních zisků. Různých výšek Slunce v létě a v zimě se využívá pro stínící prvky.
Například velmi jednoduchý přesah střechy v létě brání slunci proniknout oknem do domu, aby ne
docházelo k přehřívání, a naopak v zimě slunci nebrání ohřívat interiér. Přesah střechy by měl být
navržen tak, aby o letním slunovratu, tedy 21. 6. ve 12 hodin, sluneční paprsky dopadaly maximálně k
spodnímu prahu prosklených dveří či oken, o zimním slunovratu 21. 12. by měly dopadat na horní
nadpraží oken. Přesah střechy v létě zastiňuje okna v 2. NP, terasa v 2. NP pak částečně okna v 1. NP.
Pokud přesah střechy nepostačuje na odstranění přehřívání domu v létě, je třeba navrhnout
doplňkové stínění, např. pergolu s v zimě opadavou vegetací před okny, listnaté stromy či okenní
žaluzie (lépe vnější, neboť vnitřní mají omezenou účinnost).
Velmi důležité je vnitřní uspořádání objektu, jeho kompaktnost a tepelné zónování podle funkcí. Tvar
budovy má být kompaktní, bez výčnělků a tvarových složitostí, které způsobují zvětšení ochlazované
plochy a mohou být příčinou tepelných mostů. Cílem kvalitního návrhu by mělo být dosažení co
nejlepšího poměru A/V, tj. co největšího vnitřního objemu budovy s co nejmenší plochou
ochlazovaného obvodového pláště (nejlepší poměr A/V dosahuje koule). Nevhodný poměr A/V nelze
v dalších fázích projektování napravit žádným technickým opatřením bez zvyšování finančních
nákladů.

Prakticky každá budova zahrnuje různě vytápěné či nevytápěné části (zóny). V rámci energetického
konceptu je vhodné navrhnout vnitřní dispozici tak, aby vytápěné části byly od nevytápěných částí
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tepelně izolovány. Z tohoto důvodu je třeba stejné funkční celky sdružovat s ohledem na vnitřní
teplotu, vlhkost či nutnost odvětrání nejlépe v těsném sousedství (zkracování vnitřních rozvodů
instalací, omezování tepelných ztrát, …).
Lze tedy shrnout, že nulový dům musí být navržen tak, aby jeho spotřeba energie na vytápění byla co
nejnižší. Tato minimální spotřeba energie je dána souběhem řady faktorů: vynikající tepelnou izolací
celého domu a kvalitními okny, využíváním tzv. solárních tepelných zisků (max. využití slunečního
záření procházejícího okny pro přitápění domu), využitím tzv. vnitřních tepelných zisků (max. využití
tepla vydávaného osobami a technologiemi v domě), větráním se zpětným získáváním tepla (větrací
jednotka vrací zpět do domu teplo, které by jinak odešlo s odpadním vzduchem). Stavba nulového
domu vyžaduje precizní návrh a precizní provedení celé stavby.

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY NULOVÝCH DOMŮ
Konstrukční řešení obvodového pláště se liší od běžné výstavby vyšší mírou zateplení, přísnějšími
nároky na relativní vzduchotěsnost a eliminací nebo výrazným potlačením obvyklých tepelných
mostů a vazeb. Pasivního standardu dosáhneme z libovolného stavebního materiálu. Některé jsou
však s ohledem na výše uvedená kritéria vhodnější.
Z hlediska ekonomie i tepelné ochrany budov je výhodnější navrhovat budovy bez suterénu. V
případě podzemních podlaží je preferovanou a bezpečnou konstrukcí železobetonová „bílá vana“
(vodotěsnost, vzduchotěsnost a statická složka v jednom) před povlakovými hydroizolacemi. Tepelná
izolace na bázi nenasákavých materiálu je umístěna v zaplavované části vně vany.
Pro nepodsklepené masivní stavby je možné založení na tradičních základových pásech s oddělením
vrchní stavby vrstvou speciálních tvarovek nebo desek z pěnoskla. Vnější líc pásu je až po základovou
spáru na nezámrznou hloubku rovněž tepelně izolován. Výhodnější a ekonomičtější řešení je založení
na zámrznou hloubku, na 200–300 mm tenké železobetonové základové desce, která je od podloží
tepelně izolována podle kvality podloží (propustné/nepropustné) vrstvou tepelného izolantu (štěrk z
pěnoskla / styrodur, případně nenasákavý XPS). Tepelná izolace základové desky plynule bez
přerušení navazuje na zateplovací systém fasády. V případě nepodsklepených moderních
dřevostaveb je výhodné oddělení podloží od vrchní stavby větranou vzduchovou průleznou mezerou,
která je zároveň dobře chráněna před zaplavením. Základy jsou v tom případě bodové na patkách
nebo pilotkách.
Vrchní stavba je řešena sendvičovou konstrukcí. Nulové domy se podle konstrukčních systémů dělí na
zděné stavby, dřevostavby atd. Zděné stavby jsou tvořeny masivní zděnou nosnou konstrukcí
s většinou vnější tepelnou izolací. Masivní zdivo tvořící nosnou konstrukci plní též tepelně akumulační
funkci (současným trendem je snižování tloušťky stěny kvůli úspoře materiálu). Masivní zdivo může
být například z pálených či nepálených cihel, vápenopískových cihel, betonových tvarovek,
železobetonu, keramických či pórobetonových tvárnic apod. (rozšířené keramické dutinové tvárnice
mají nejhorší parametry z hlediska požadavku relativní vzduchotěsnosti). Dobrou volbou je
monolitický železobetonový stěnový systém. Z vápenopískových cihel mohou být nosné obvodové
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konstrukce tenké až 15 cm, z moderních betonů je možné postavit ještě tenčí nosné konstrukce než
15 cm. Jako vzduchotěsnící vrstva se přidává vnitřní omítka.
Z vnější strany je pak většinou nosná konstrukce opatřena izolací, která plní tepelně izolační funkci.
Zde také probíhá většina teplotního a vlhkostního namáhání obvodové stěny. Jako vnější tepelná
izolace bývají užívány zejména tuhé desky z minerální vlny, polystyrenu, konopí, vláken ze dřeva,
fenolové pěny, vakuované izolační panely či slaměné balíky. K vnější tepelné izolaci mohou být
použity i měkké tepelné izolace skládané do roštu nebo foukané. Příkladem měkké tepelné izolace
jsou měkké desky z minerální vlny, konopí, lnu, vláken ze dřeva či drť z celulózy, dřeva nebo minerální
vlny. V případě použití měkkých tepelných izolací je třeba vytvořit z vnější strany konstrukce rošt,
případně komory pro foukané izolace. Použité tepelné izolace a skladby konstrukcí (od zdiva směrem
do exteriéru) jsou pak podobné jako u dřevostaveb.
Navržením masivního stropu dojde k celkovému ztužení konstrukce, což umožní použití nosných
obvodových konstrukcí menší tloušťky, čímž je dosaženo zvětšení obestavěného prostoru a úspory
nákladů. Masivní strop zajišťuje také vyšší tepelnou akumulaci a lepší tepelnou stabilitu místnosti. Na
druhou stranu je masivní strop méně šetrný k životnímu prostředí než lehký strop, neboť má vyšší
spotřebu energie a materiálu na výstavbu a je potřebná doprava většího množství stavebního
materiálu.
Stěna masivní zděné stavby

Zdroj: www.nulovedomy.org

Dalším konstrukčním systémem nulových domů jsou dřevostavby. Moderní dřevostavby mají
sendvičové konstrukce tvořeny tak, aby byly potlačeny tepelné mosty. Hlavní vzduchotěsnící vrstvu
tvoří konstrukční desky na vnitřní straně. Na vnější straně pláště je nosná konstrukce, obvykle s
větranou mezerou. Tepelná izolace je chráněna větrovou zábranou. Preferovaná je difúzně otevřená
skladba. Podle typu nosné konstrukce rozlišujeme lehké a masivní dřevostavby.

11

OPATŘENÍ 1.5
Nosnou konstrukci lehké dřevostavby tvoří sloupky a nosníky ze dřeva. Většina tloušťky obvodových
stěn je tvořena tepelnou izolací. Jako tepelná izolace jsou obvykle použity měkké vláknité materiály
(konopí, len, dřevovláknité desky, minerální vlna).
Stěna lehké dřevostavby

Zdroj: www.nulovedomy.org

Nosnou konstrukci masivní dřevostavby tvoří stěna z masivních dřevěných panelů, kdy panel je
obvykle tvořen lepením dřevěných prken na sebe. Otvory pro okna a dveře jsou vyřezávány přímo do
panelů.
Stěna masivní dřevostavby

Zdroj: www.nulovedomy.org

Pro větší stavby lze s výhodou použít koncept kombinované konstrukce tvořené masivním
železobetonovým či zděným tepelně akumulačním jádrem a lehkým dřevěným prefabrikovaným
obvodovým pláštěm.
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U střech nulových objektů je kladen důraz na tvarovou jednoduchost a nekomplikovaný odvod vody
s možností osazení zdrojů využívajících obnovitelnou energii. Z hlediska kompaktnosti stavby je
vhodné volit ploché jednoplášťové či víceplášťové střechy. Jednou z možných variant jsou tzv. zelené
střechy, které kromě tepelné ochrany mají příznivý vliv na mikroklima v okolí stavby a jsou často
součástí systému pro zachycení a využití dešťové vody (včetně filtrační funkce). V případě šikmých
střech jsou vhodnější pultové nebo jednoduché sedlové střechy. Kotvící konstrukce technických
nástaveb nebo solárních panelů (SK, FV) je lépe řešit nezávisle na skladbě střechy.
Otvorové výplně jsou nejslabším článkem obálky budovy (u běžné stavby představují cca 40 %
tepelných ztrát). Proto jsou na ně u nulových budov kladeny vysoké požadavky. Doporučuje se trojité
izolační zasklení, teplé distanční rámečky a kvalitní rámy bez tepelných mostů. Velký důraz je kladen
na jejich kvalitní osazení s vyloučením tepelných mostů (okna je třeba kotvit v rovině tepelné izolace,
tedy vně nosné stěny, rámy z vnější strany by měly být překryty minimálně 50 mm tepelného
izolantu, připojovací spára z vnitřní strany má být vzduchotěsně uzavřena technickými prostředky
napojenými na hlavní vzduchotěsnící vrstvu obvodového pláště budovy). Skla otvorových výplní by
měla mít vysokou propustnost slunečního záření (vysokou hodnotu „g“) z důvodu optimalizace
solárních zisků. Přehřívání pak lze zamezit stíněním. Účinné je stínění z vnější strany pomocí žaluzií,
rolet či screenů. V případě pevných stínících prostředků jako jsou slunolamy či markýzy je třeba
zajistit dostatek solárních zisků v zimním období (slunce má nižší dráhu). Naopak vnitřní stínění může
parametry vnitřního prostředí zhoršovat. Optimalizovat je také třeba velikost oken, neboť i ta
nejkvalitnější okna mají až 5x horší tepelně technické vlastnosti než plný obvodový plášť. Pro splnění
normových hodnot osvětlenosti obvykle postačuje poměr plochy okna vůči ploše podlahy místnosti
1/6. Z důvodu optimalizace poměru tepelných zisků a ztrát v roční bilanci objektu je nezbytné
respektovat orientaci oken vůči světovým stranám – zjednodušeně okna na jih mají aktivní bilanci,
okna na sever mají pasivní bilanci a okna na východ a západ mají bilanci vyrovnanou (viz výše). Střešní
okna je lépe u nulových domů vyloučit a osvětlenost řešit například pomocí světlovodů. Při výběru
oken je třeba posuzovat hodnotu součinitele prostupu tepla celého okna nikoli pouze zasklení (rámy
oken mají podstatně horší tepelně technické vlastnosti než prosklené výplně). Ze stejného důvodu je
vhodnější jedno velké okno než více malých oken.
U nulových domů je nezbytné eliminovat tepelné mosty a vazby, neboť s mírou zateplení roste jejich
význam. Kritická místa z hlediska eliminace tepelných mostu a vazeb (oslabená místa obálky budovy –
průchody konstrukcí, kotevní místa apod.) je třeba identifikovat již při přípravě stavby (v úrovni
studie) a v dalších stupních projektové dokumentace tyto detaily podrobně řešit. Samozřejmostí musí
být i správný postup při výstavbě (technologická kázeň).
Trend energeticky vysoce úsporných domů generuje nové sofistikované výrobky zejména v oblasti
tepelných izolací sloužících k eliminaci tepelných mostů (např. zátěžový polystyrén, aerogelové a
vakuové izolace, kompozitové profily atd.)
Dalším předpokladem pro správnou funkci energeticky vysoce efektivního domu je požadavek na
relativní vzduchotěsnost obálky budovy (vlivem netěsností dochází nejen k tepelným ztrátám a
snížení účinnosti zpětného získávání tepla v navrženém větracím systému, ale mohou být i příčinou
kondenzace vodních par ve skladbě konstrukce, apod.). Řešením je vytvoření spojité hlavní
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vzduchotěsné vrstvy, kterou tvoří oboustranně omítnuté zdivo či parozábrana u vnitřního povrchu
skladby konstrukce. Tato vrstva, včetně všech kvalitně vytvořených spojů, musí být funkční po celou
dobu životnosti stavby (při blower-door testech těsnosti lépe vycházejí konstrukční desky před
fóliemi). Těsnost objektu se prověřuje po jednotlivých funkčních celcích pomocí metody tlakového
spádu tzv. blower-door testu, kdy jsou utěsněny všechny otvory (okna, komíny, odvětrání VZT,
kanalizace, zápachové uzávěrky, apod.) a ventilátorem osazeným do rámu dveří se konstrukce
zatěžuje podtlakem/přetlakem 50 Pa.
U velmi dobře utěsněných budov bývá velmi často problém s výměnou vzduchu (koncentrace CO2,
vlhkosti, …). V takovýchto domech již nelze dosáhnout hygienicky předepsané výměny vzduchu
pouhým přirozeným větráním okny, a je proto nutné objekt vybavit některou z forem řízeného
větrání (centrální či decentrální systém). U těchto systémů je čerstvý vzduch (z vnějšího prostředí)
nasáván do objektu, kde je rozváděn do jednotlivých místností. Odpadní vzduch je naopak z místností
odváděn do exteriéru. Z důvodu minimalizace tepelných ztrát je třeba větrací systém vybavit
rekuperační jednotkou, která předá tepelný potenciál odpadního vzduchu do vzduchu přiváděného.
Pro míru znečištění vzduchu v obytných a pobytových místnostech je charakteristický ekvivalent
dobře měřitelného plynu CO2. Jeho vysoká koncentrace je zároveň indikátorem dalších doprovodných
znečištění a závadnosti vzduchu. Limitní hodnota byla uvedena ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. v § 26
jako ukazatel kvality a intenzity větrání ve výši 1000 ppm. Následná novela tuto hodnotu zvýšila (v
souladu s obdobnými ustanoveními ve státech EU) na 1500 ppm.

Posun nízkoenergetických domů k téměř nulovým je limitován možnostmi snížení spotřeby
primárních energií ovlivněných zejména spotřebou teplé vody, kterou prakticky příliš snižovat nelze.
Je tedy nutné pokrýt tuto spotřebu pomocí energie z OZE. V následujících řádcích jsou uvedeny
příklady možného řešení pokrytí energetické spotřeby domu.
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Příklad 1)
V tomto objektu jsou k vytápění využita krbová kamna na pelety či dřevo a solární kolektory umístěné
na osluněné střeše. Tyto zdroje ohřívají vodu v akumulační nádrži, z ní je teplo vedeno do malých
topných panelů nade dveřmi místností. Akumulační nádrž má navíc vlastní elektrodohřev pomocí
elektrické topné spirály. V koupelně může být elektrická topná rohož (podlahové vytápění). Teplá
voda se ohřívá ve výše uvedené akumulační nádrži buď průtokově, nebo ve vnořené nádobě. Větrání
domu je zajištěno prostřednictvím centrální větrací jednotky se zpětným získáváním tepla bez
dohřevu vzduchu. Vzduch je rozváděn po domě do výústků, které jsou integrovány do konvektorů
nade dveřmi. Dům je navíc opatřen fotovoltaickými panely na střeše, které vyrábí elektřinu pro dům,
přičemž v případě nedostatečné výroby odebírá dům elektřinu ze sítě, v případě přebytku výroby
dům elektřinu do sítě dodává.

Zdroj: www.nulovedomy.org

Výhodou tohoto řešení je ekologická výroba energie pomocí obnovitelných zdrojů a fakt, že se jedná
o otevřený systém s možností výměny zdroje tepla do budoucna, který lze navíc doplnit akumulátory
a systémem nouzového napájení při výpadku elektrické sítě. Nevýhodou je nutnost topné soustavy,
tedy náročné a nákladné rozvedení topné vody do jednotlivých místností, a absence sálavé složky
tepla pro vytápění (kromě místnosti s krbem).
Příklad 2)
V tomto případě jsou jako zdroj k vytápění objektu využita opět krbová kamna na pelety či dřevo a
solární kolektory umístěné na osluněné střeše. Tyto zdroje ohřívají vodu v akumulační nádrži, z níž je
teplá voda vedena do topnýho registru větrací jednotky, jejíž pomocí je dohřátý vzduch dopravovaná
do jednotlivých místností. V koupelně může být elektrická topná rohož. Ohřev teplé vody je zajištěn
ve výše uvedené akumulační nádrži buď průtokově, nebo ve vnořené nádobě. Větrání domu je
zajištěno prostřednictvím centrální větrací jednotky se zpětným získáváním tepla s dohřevem
vzduchu. Dům je také opatřen fotovoltaickými panely na střeše, které vyrábí elektřinu pro dům,
přičemž v případě nedostatečné výroby odebírá dům elektřinu ze sítě, v případě přebytku výroby
dům elektřinu do sítě dodává.
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Opět se jedná o ekologické řešení získávání energie z obnovitelných zdrojů. Systém je otevřený, s
možností výměny zdroje tepla do budoucna, a lze jej doplnit akumulátory a systémem nouzového
napájení při výpadku elektrické sítě. Čerstvý vzduch vstupující do místností má vyšší teplotu než v
Příkladu 1). Výhodou tohoto řešení je, že zde není topná soustava, pouze vedení teplé vody z
akumulační nádrže na topný registr větrací jednotky.
Nevýhodou takto navrženého systému je, že vzduchotechnika musí být dimenzována i na
teplovzdušné vytápění a rozvody vzduchu jsou tak větší a dražší. Stejně jako v předchozím případě
zde chybí sálavá složka tepla pro vytápění, kromě místnosti s krbem. Toto řešení nelze použít u domů
s vyšší tepelnou ztrátou, než má pasivní dům.

Zdroj: www.nulovedomy.org

Příklad 3)
V tomto případě teplo k vytápění objektu zajišťují solární kolektory a elektrická topná spirála, které
ohřívají akumulační nádrž, z níž je teplo ve formě teplé vody vedeno do stěnového vytápění. V
koupelně může být podlahové vytápění nebo elektrická topná rohož. Ohřev teplé vody je zajištěn ve
výše uvedené akumulační nádrži buď průtokově, nebo ve vnořené nádobě. Větrání domu je zajištěno
prostřednictvím centrální větrací jednotky se zpětným získáváním tepla bez dohřevu vzduchu. Dům je
opět opatřen fotovoltaickými panely na střeše, které vyrábí elektřinu pro dům, přičemž v případě
nedostatečné výroby odebírá dům elektřinu ze sítě, v případě přebytku výroby dům elektřinu do sítě
dodává.
I zde se jedná o poměrně ekologické řešení získávání energie (solární kolektory, fotovoltaický
systém). Systém je otevřený, s možností výměny zdroje tepla do budoucna, lze jej doplnit
akumulátory a zařízením pro nouzové napájení při výpadku elektrické sítě, vytápění a ohřev vody
však nebude plně zajištěn. Výhodou tohoto řešení je sálavá složka tepla pro vytápění, kterou dodává
stěnové vytápění.
Nevýhodou tohoto systému je závislost na elektrické síti (část tepla na vytápění zajišťuje elektřina),
čímž je toto řešení poněkud méně ekologické. Další nevýhodou je nutnost topné soustavy. Rozvody
teplé vody do jednotlivých místností a stěnové vytápění jsou náročné a finančně nákladné.
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Zdroj: www.nulovedomy.org

Příklad 4)
Toto řešení využívá k vytápění objektu větrací jednotku s aktivní rekuperací tepla. Tepelné čerpadlo
odebírá teplo odpadnímu vzduchu a předává ho přiváděnému vzduchu a zároveň ohřívá zásobník s
teplou vodou. V domě jsou jako doplňkový zdroj tepla zabudované elektrické topné rohože, může být
též krb na líh. Teplá voda je ohřívána v zásobníku větrací jednotky tepelným čerpadlem, dohřev je
zajištěn elektrickou topnou spirálou. Větrání domu je zajištěno prostřednictvím uvedené centrální
větrací jednotky se zpětným získáváním tepla. I v tomto případě je dům opatřen fotovoltaickými
panely na střeše, které vyrábí elektřinu pro dům, přičemž v případě nedostatečné výroby odebírá
dům elektřinu ze sítě, v případě přebytku výroby dům elektřinu do sítě dodává.

Zdroj: www.nulovedomy.org

Výhodou tohoto řešení je skutečnost, že zde není žádná topná soustava, řešení je proto v celku
jednoduché a s nižšími náklady. Nevýhodou pak je, že se jedná o systém uzavřený, bez možnosti
změny zdroje tepla v budoucnosti, systém nelze doplnit nouzovým napájením při výpadku elektrické
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sítě a většinu tepla na vytápění a ohřev teplé vody zajišťuje elektřina. Navržené řešení je proto méně
ekologické, s velkou závislostí na síti.
Příklad 5)
V tomto případě teplo k vytápění objektu zajišťuje krb, který přímo vytápí hlavní obytnou místnost.
V ostatních místnostech jsou jako doplňkový zdroj tepla elektrické topné rohože. Ohřev teplé vody je
zajištěn solárními kolektory a krbem, které ohřívají zásobník na teplou vodu. V akumulační nádrži je
umístěna elektrická topná spirála pro případný dohřev nádrže. Větrání domu je zajištěno
prostřednictvím centrální větrací jednotky se zpětným získáváním tepla bez dohřevu vzduchu. Dům je
opět opatřen fotovoltaickými panely na střeše, které vyrábí elektřinu pro dům, přičemž v případě
nedostatečné výroby odebírá dům elektřinu ze sítě, v případě přebytku výroby dům elektřinu do sítě
dodává.

Zdroj: www.nulovedomy.org

Tento systém je poměrně ekologický, energie je získávána prostřednictvím obnovitelných zdrojů
(solární kolektory, dřevo, fotovoltaický systém). Systém lze doplnit akumulátory a zařízením pro
nouzové napájení při výpadku elektrické sítě. Výhodou tohoto řešení je jeho jednoduchost, což
umožňuje fungování i při delším výpadku elektrické sítě, byť se zhoršeným komfortem provozu
domu. I zde je výhodou, že v systému není žádná topná soustava, pouze vedení teplé vody z krbu do
zásobníku teplé vody.
Nevýhodou systému je omezená možnost změny zdroje tepla a částečná závislost na elektřině (část
tepla na vytápění zajišťuje elektřina v topných rohožích). Tím je toto řešení poněkud méně
ekologické.
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PRVNÍ PROJEKTY NULOVÝCH BUDOV
Počátky moderních energeticky zaměřených občanských domů můžeme vysledovat až v 1. pol. 20.
století, a to především v Americe, kde se začali zabývat využitím sluneční energie pro občanské
budovy (např. House of Tomorrow z r. 1933 - Chicago, Illinois, USA).

Zdroj: Kaufmann & Fabry Co.; http://www.flickr.com/photos/uicdigital/4387523202/

V Evropě se energeticky úsporné stavby začínají stavět v 80. letech 20. století zejména v severských
zemích. V našich zeměpisných šířkách začala pasivní výstavba až o několik let později.

http://www.passivhausprojekte.de/#k_darmstadt
https://passiv.de/former_conferences/Kran/First_Passive_House_Kranichstein_en.html

První pasivní stavbou v Německu (viz obrázek výše) byla budova se čtyřmi bytovými jednotkami
postavená v roce 1990 v Darmstadtu. Dobře zateplená budova s okny s izolačními trojskly byla
vybavena VZT s rekuperací a solárními kolektory (od počátku zde probíhalo měření a vyhodnocování
chování stavebních prvků a konstrukcí, využití tepla větráním, spolehlivosti a účinnosti zabudovaných
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komponentů, chování uživatelů a jejich vlivu na provoz budovy, kvality vnitřního ovzduší a množství
vnitřních zdrojů tepla).
Další velmi zajímavou stavbou byl demonstrační projekt pro solární energetické systémy se sídlem v
německém Freiburgu realizovaný v roce 1992, jehož cílem bylo prokázat energetickou soběstačnost
pouze za pomoci solárních zdrojů. Byl zde také poprvé realizován systém skladování sluneční energie
pomocí fotovoltaických článků, vodíku s elektrolyzérem a palivového článku.

Zdroj: https://www.ise.fraunhofer.de/en/about-us/history/history-2/1/1/1981-2014-our-history-in-pictures/@@bilderstrecke-popup?id=06uebergeordnete-de-016-solarhaus-en&url=http://www.ise.fraunhofer.de/bilder/ueber-uns/geschichte/06-uebergeordnete-de-016solarhaus-en&uid=98f8d45d7ae32805a04805e3254ff076

V průběhu let vznikaly ve Feiburgu i další zajímavé projekty.
V roce 1994 architekt Rolf Disch navrhl a zkonstruoval tzv.
Heliotrop. Jedná se o první budovu na světě, která dokázala
vyrobit více energie, než sama spotřebovala. Nosná
konstrukce je postavena z prefabrikovaného montovaného
dřeva za použití technologie CNC (počítačem řízené přesné
obrábění materiálu vodním paprskem). Celá konstrukce se
během dne otáčí kolem své vertikální osy rychlostí asi
15°/hod. a kopíruje dráhu slunce. Výrobu elektrické energie
obstarávají FV panely o celkové ploše 54 m2 nainstalované
na střeše domu o maximálním výkonu 6,6 kWp. Panely jsou
navrženy tak, že se dokáží otáčet za sluncem kolem vertikální
i horizontální osy, čímž dokáží vyprodukovat o 30-40% více
elektrické energie, nežli napevno nainstalované konvenční
FV systémy. K ohřevu vody a topení je zde naistalováno 34,5
m2 vakuových solárních kolektorů, které jsou architektonicky
zabudovány jako součást domovního zábradlí. Dům vykazuje
měrnou spotřebu tepla na vytápění pod 25 kWh/m2 za rok.
Ročně stavba vyprodukuje kolem 9 000 kWh energie. Z toho
4/5 energie jdou do veřejné sítě jako přebytek.
Zdroj: http://www.rolfdisch.de/files/pics/presse/

Na přelomu století začala v Německu vznikat celá sídliště
v pasivním standardu. Jedním z nich byl například projekt ve
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Weisbadenu, kde bylo vystavěno celkem 22 pasivních a 24 nízkoenergetických řadových dřevěných
prefabrikovaných rodinných domů.

Zdroj: http://www.bine.info/publikationen/publikation/wohnen-in-passivhaeusern/

Dalším příkladem může být solární sídliště v Hamburgu, kde na ploše 14 800 m2 vzniklo 124 obytných
domů vytápěných pomocí dálkového solárního systému s dlouhodobým skladováním tepla. Teplo je
vyráběno pomocí solárních panelů umístěných na střechách domů o celkové ploše 2 920 m2.
Skladování tepla je vyřešeno centrální tepelnou podzemní nádrží o objemu 4 500 m3. Energie ze
solárních panelů pokryje kolem 50 %, tj. cca 700 MWh/rok, z celkové roční spotřeby tepla, které
sídliště na vytápění a ohřev vody odebere. Obytné domy jsou tedy navrženy se spotřebou tepla na
vytápění 70 kWh/m2 za rok a celková spotřeba tepla na vytápění a ohřev vody činí asi 100 kWh/m2.
Sekundární tepelný zdroj pak tvoří dva plynové kotle o celkovém výkonu 700kW (200/500 kW).

Zdroj: J. Hartl; http://www.oekosiedlungen.de/bramfeld/hartl/16prtpic.html

V České republice bylo energetické stavění před rokem 2000 spíše výjimkou. Za zmínku stojí dům
Bohuslava Lhoty postavený v obci Velké Hamry v letech 1981 – 2001. Stavby byla realizována
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svépomocí a na svou dobu se jednalo o poměrně odvážný počin. Stavba je zajímavá nejen nezvyklým
kopulovitým tvarem, ale zejména svým technickým provedením. Celý dům se kolem vertikální osy
otáčí za sluncem o 180°a dle potřeby se pohybuje též horizontálně (dům je možné zasouvat pod zem)
v rozsahu 2 metry za 20 minut. Půdorys domu je kruhovitý s vnitřním průměrem pohyblivé části 9 m.
Dům má celkem tři patra. Nejnižší podlaží je tvořeno železobetonovými skořepinami se světlíky a je
zahrnuto ze stran zeminou. Toto podlaží má dvojí funkci, jednak slouží jako prostor, do něhož se
zasouvá pohyblivá část domu, jednat složí k relaxaci (je zde zapuštěný kruhový bazén vyhřívaný
střešními solárními panely, který je obklopen zelení). Druhé podlaží o ploše 65 m2 slouží jako obytný
prostor. Ve třetím podlaží je umístěna strojovna.

Zdroj: http://img.blesk.cz/img/1/full/412734_.jpg
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PŘÍKLADY NULOVÉ VÝSTAVBY
Na začátku devadesátých let vstoupil do našeho prostředí trend kladoucí důraz na kvalitu tepelně
technických vlastností budovy, následně značně urychlený dotacemi. V současnosti nastává doba, kdy
legislativa požaduje energetické úspory doplnit o ekologicky šetrné zdroje.
Podle zákona o hospodaření energií v případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit
požadavky na energetickou náročnost budovy při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o
změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení
stavby. To je povinnen doložit průkazem energetické náročnosti budovy, který obsahuje hodnocení
splnění požadavků na energetickou náročnost budovy od 1. ledna 2013 na nákladově optimální
úrovni a od 1. ledna 2016 na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie
v případě, že jejím vlastníkem a uživatelem bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem
veřejné moci a pokud celková energeticky vztažná plocha budovy je větší než 1 500 m2.
Od 1. ledna 2017 bude povinnost dodržení téměř nulové spotřeby energie vzatažena také na budovy
orgánu veřejné moci s plochou nad 350 m2 a od 1. ledna 2018 na všechny ostatní nově stavěné či
rekonstruované budovy v majetku a užívání orgánu veřejné moci.
Obdobně jako u budov orgánu veřejné moci bude splnění požadavků na energetickou náročnost
budovy s téměř nulovou spotřebou energie požadováno též u všech ostatních stavebníků, opět podle
velikosti energeticky vztažné plochy budovy, a to v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou
plochou větší než 1 500 m2 od 1. ledna 2018, v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou
plochou větší než 350 m2 od 1. ledna 2019 a v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou
plochou menší než 350 m2 od 1. ledna 2020,
Navrhování kvalitních budov není problémem výlučně technickým, ale ve značné míře problémem
společenským. Výstavba nulových domů je významným prostředkem rozumného zacházení
s přírodními zdroji, které má jen velmi malé environmentální dopady. Je mnoho možností, jak dále
rozvíjet pasivní standard budov, ať již hovoříme o masovém využívání osvědčených postupů či o
hledání a ověřování nových řešení.
K základním předpokladům pro akceptování nových řešení je kvalitní informace a schopnost její
aplikace. Z tohoto důvodů je důležité realizovat pilotní projekty a zveřejnovat typová řešení pro
jednotlivé druhy budov jako inspiraci a příklad hodný následování.
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Administrativní nulové budovy
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Administrativní budova v Stutensee (Badensko - Württembersko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Základní parametry:
Typ objektu: administrativní budova
Rok výstavby: 2015
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 2700 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
11 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
56 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,6 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,123 W/m2.K
strop/střecha U = 0,114 W/m2.K
podlaha
U = 0,111 W/m2.K
okna
Uw = 0,6 W/m2.K; Ug = 0,53 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 0,59 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: tepelné čerpadlo (solanka – voda) poháněné solární energií
Zdroj ohřevu teplé vody: distribuované ohřívače vody
VZT: Denco Happel, CAIRplus SX 160
Ostatní OZE: 116 m2 FV panelů o instalovaném výkonu 40 kWp (rezerva pro instalaci dalších 40 kWp)
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Administrativní budova v Engerwitzdorfu (Horní Rakousko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Administrativní budova byla řešena jako hybridní konstrukce (kombinace dřevo / beton). Jsou zde
železobetonové sloupy a strop slouží jako nosný skelet budovy, který je doplněn dřevem (vnější zdi).
Základní parametry:
Typ objektu: administrativní budova
Rok výstavby: 2015
Typ konstrukce: smíšená stavba
Podlahová plocha: 439 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
15 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
54 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,31 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,171 W/m2.K
strop/střecha U = 0,128 W/m2.K
podlaha
U = 0,14 W/m2.K
okna
Uw = 0,81 W/m2.K; Ug = 0,6 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 1 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: tepelné čerpadlo poháněné solární energií
Zdroj ohřevu teplé vody: decentralizovaný ohřívač vody
VZT: Drexel und Weiss, Aerosilent Centro 1200 (5 vzduchových zón s čidlem CO2, η = 82 %)
Ostatní OZE: FV systém integrovaný do celé západní fasády
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Administrativní budova v Ernstbrunnu (Rakousko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Tato kancelářská budova je první energeticky plusovou kancelářskou budovou v Dolním Rakousku.
Plášť budovy byl proveden v pasivní kvalitě, jižní fasáda využívá aktivní a pasivní solární energii
prostřednictvím solární tepelné a fotovoltaické fasády, v létě jsou využívány stínící prvky. V budově je
dále využívána geotermální energie, tepelná čerpadla a solární moduly na střeše.
Základní parametry:
Typ objektu: administrativní budova
Rok výstavby: 2014
Typ konstrukce: dřevostavba
Podlahová plocha: 867 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
15 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
101 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,56 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,16 W/m2.K
strop/střecha U = 0,1 W/m2.K
podlaha
U = 0,15 W/m2.K
okna
Uw = 0,83 W/m2.K; Ug = 0,6 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: tepelné panely na jižní straně, tepelné čerpadlo, aktivní betonové prvky,
Zdroj ohřevu teplé vody: 34 m2 solárních kolektorů (nádrž o objemu 3 300 l), dohřev TČ
VZT: MENERGA (centrální ventilační systém)
Ostatní OZE: FV na fasádě budovy
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Administrativní budova v Gross-Umstadtu (Hessensko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Objekt se skládá ze 4 budov, z nichž dvě byly kompletně zrekonstruovány. Vyhodnocení účinnosti
bylo prokázáno nejen výpočtově, ale též monitorováním skutečné spotřeby.
Základní parametry:
Typ objektu: administrativní budova
Rok výstavby: 2014
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 5981 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
25 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
34 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,93 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,12 W/m2.K
strop/střecha U = 0,122 W/m2.K
podlaha
U = 0,179 W/m2.K
okna
Uw = 0,97 W/m2.K; Ug = 0,5 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 1,705 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: zdroj na dřevěné pelety, chlazení přes adsorpční jednotky
Zdroj ohřevu teplé vody: elektrický zdroj
VZT: Menerga und Bestand (větrací systém s rekuperací – 2 rekonstruované jednotky a 2 nové
jednotky η = 82 %, celková účinnost systému 71 %)
Ostatní OZE: FV systém
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Administrativní budova v Lieusaint (Francie)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Objekt se skládá ze 4 budov, z nichž dvě byly kompletně zrekonstruovány. Vyhodnocení účinnosti
bylo prokázáno nejen výpočtově, ale též monitorováním skutečné spotřeby.
Základní parametry:
Typ objektu: administrativní budova
Rok výstavby: 2013
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 637 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
3 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
110 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,39 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,101 W/m2.K
strop/střecha U = 0,114 W/m2.K
podlaha
U = 0,137 W/m2.K
okna
Uw = 0,88 W/m2.K; Ug = 0,65 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 1 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: elektrické vytápění
Zdroj ohřevu teplé vody: elektrický zdroj
VZT: Paul, Novus 450 (2 větrací jednotky η = 91 %)
Ostatní OZE: 200 m2 FV panelů
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Administrativní budova v Mnichově (Bavorsko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Bavorský parlament byl rozšířen o šestipatrovou moderní budovu. Ve čtyřech patrech budovy jsou
umístěny kanceláře úřadu, v horním patře je zasedací místnost s dvojnásobnou výškou stropu.
Základní parametry:
Typ objektu: administrativní budova
Rok výstavby: 2012
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 2984 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
15 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
116 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,13 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,169 W/m2.K
strop/střecha U = 0,142 W/m2.K
podlaha
U = 0,346 W/m2.K
okna
Uw = 0,84 W/m2.K; Ug = 0,6 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 0,85 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: dálkové teplo
Zdroj ohřevu teplé vody: solární kolektory
VZT: Robatherm, RM/RL Linie (5 různých větracích systémů s rekuperací o η = 66 %)
Ostatní OZE: 26 m2 FV panelů
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Administrativní budova v Ahlenu (Severní Porýní - Westfalsko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Budova vznikla přestavbou taneční školy na kanceláře.
Základní parametry:
Typ objektu: administrativní budova
Rok výstavby: 2012
Typ konstrukce: smíšená stavba
Podlahová plocha: 623 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
15 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
106 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,41 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,125 W/m2.K
strop/střecha U = 0,11 W/m2.K
podlaha
U = 0,821 W/m2.K
okna
Uw = 0,9 W/m2.K; Ug = 0,6 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 0,8 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: zdroj na peletky s automatickým šnekovým podavačem
Zdroj ohřevu teplé vody: elektrické ohřívače
VZT: Aerex, Reco Boxx 800 ZX / inVENTer (centrální jednotka o η = 86 %)
Ostatní OZE: FV systém
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OPATŘENÍ 1.5
Administrativní budova ve Vannes (Bretaň, Francie)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Budova oblastního úřadu pro energetiku se díky výrobě elektrické energie z FV řadí mezi energeticky
plusové objekty.
Základní parametry:
Typ objektu: administrativní budova
Rok výstavby: 2012
Typ konstrukce: smíšená stavba
Podlahová plocha: 623 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
17 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
121 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,76 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,156 W/m2.K
strop/střecha U = 0,133 W/m2.K
podlaha
U = 0,168 W/m2.K
okna
Uw = 1,08 W/m2.K; Ug = 0,805 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 1,7 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: tepelné čerpadlo (voda – voda)
Zdroj ohřevu teplé vody: elektrické ohřívače
VZT: SWEGON, Gold RX 20 (větrací jednotka o η = 83 %)
Ostatní OZE: FV systém umístěný na střeše objektu
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OPATŘENÍ 1.5
Administrativní budova v Drážďanech (Sasko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Čtyřpodlažní kancelářská budova slouží pro asi 45 zaměstnanců. K dispozici jsou kromě kanceláří a
zasedacích místností i 2 střešní terasy a konferenční místnost.
Základní parametry:
Typ objektu: administrativní budova
Rok výstavby: 2012
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 946 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
13 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
118 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,07 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,112 W/m2.K
strop/střecha U = 0,12 W/m2.K
podlaha
U = 0,134 W/m2.K
okna
Uw = 0,8 W/m2.K; Ug = 0,5 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 0,8 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: tepelné čerpadlo (solanka – voda)
Zdroj ohřevu teplé vody: elektrické ohřívače
VZT: Menerga, Resolair Typ 62 (větrací jednotka o η = 80 %)
Ostatní OZE: FV systém umístěný na střeše objektu
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OPATŘENÍ 1.5
Administrativní budova ve Vídni (Rakousko)
Administrativní výšková budova dominující na
břehu Dunaje účinně využívá obnovitelných zdrojů
ve spojení s moderní nízkoenergetickou
architekturou.
Základní parametry:
Typ objektu: administrativní budova
Rok výstavby: 2012
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 20984 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
14
2
kWh/m .rok
Celková primární energie:
117
2
kWh/m .rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,39 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou
budovy Uem: Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,374 W/m2.K
strop/střecha U = 0,11 W/m2.K
podlaha
U = 0,318 W/m2.K
okna
Uw = 0,73 W/m2.K; Ug = 0,7 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 1,64 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: 52 % tepelné čerpadlo, 48 % kogenerační jednotka
Zdroj ohřevu teplé vody: elektrické ohřívače
VZT: vzduchotechnické jednotky o η = 79 %
Ostatní OZE: FV systém
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OPATŘENÍ 1.5
Administrativní budova ve Frankfurtu nad Mohanem (Hesensko)

Administrativní budova je v přízemí doplněna o prostory kavárny a hlediště.
Základní parametry:
Typ objektu: administrativní budova
Rok výstavby: 2011
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 5436 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
13 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
105 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,29 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,175 W/m2.K
strop/střecha U = 0,127 W/m2.K
podlaha
U = 0,137 W/m2.K
okna
Uw = 0,87 W/m2.K; Ug = 0,53 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 1,8 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: kotel na rostlinné peletky, chlazení pomocí absorpčních jednotek
Zdroj ohřevu teplé vody: elektrické ohřívače
VZT: Nova Klimageräte (centrální ventilační systém)
Ostatní OZE: FV systém na střeše

35

OPATŘENÍ 1.5
Administrativní budova v Lemgo (Severní Porýní - Westfálsko)

Zdroj: http://www.dbz.de/artikel/dbz_Einfach_und_genial_Verwaltungsneubau_der_Stadtwerke_Lemgo_1446238.html

Administrativní budova veřejných služeb je postavena v pasivním standardu.
Základní parametry:
Typ objektu: administrativní budova
Rok výstavby: 2011
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 1891 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
10 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
111 kWh/m2.rok
0,31 / h
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,191 W/m2.K
strop/střecha U = 0,088 W/m2.K
podlaha
U = 0,166 W/m2.K
okna
Uw = 0,91 W/m2.K; Ug = 0,61 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 1,76 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: dálkové vytápění z městského kogeneračního zdroje
Zdroj ohřevu teplé vody: dálkové vytápění z městského kogeneračního zdroje
VZT: Hansa (centrální větrací jednotka s regeneračním výměníkem)
Ostatní OZE: FV systém o výkonu 20 kWp
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OPATŘENÍ 1.5
Administrativní budova v Großschönau (Dolní Rakousko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Multifunkční komplex výzkumného centra byl navržen s masivní konstrukcí v přízemí objektu a
dřevěným patrem. Vstupní prostor zaujímá výstavní síň, v ostatních prostorách jsou kanceláře a
konferenční místnosti.
Základní parametry:
Typ objektu: administrativní budova
Rok výstavby: 2011
Typ konstrukce: smíšená stavba
Podlahová plocha: 694 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
11 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
93 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,3 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,11 W/m2.K
strop/střecha U = 0,11 W/m2.K
podlaha
U = 0,14 W/m2.K
okna
Uw = 0,8 W/m2.K; Ug = 0,5 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: dálkové vytápění ze zdroje na biomasu
Zdroj ohřevu teplé vody: dálkové vytápění ze zdroje na biomasu
VZT: J. PICHLER Gesellschaft m.b.H., LG 4000 - System Ventech (větrací jednotka s rekuperací)
Ostatní OZE: FV systém o výkonu 84 kWp
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OPATŘENÍ 1.5
Administrativní budova v Gersthofenu (Bavorsko)

Zdroj: http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg-land/Passivhaus-in-neuen-Dimensionen-id7984436.html

Dřevostavba postavená společností Augsburger slouží jako kancelářská budova a výstavní prostor.
Základní parametry:
Typ objektu: administrativní budova
Rok výstavby: 2009
Typ konstrukce: dřevostavba
Podlahová plocha: 819 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
15 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
101 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,5 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,17 W/m2.K
strop/střecha U = 0,12 W/m2.K
podlaha
U = 0,19 W/m2.K
okna
Uw = 0,79 W/m2.K; Ug = 0,6 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 0,65 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: elektrická topní spirále na ohřev rozváděného vzduchu
Zdroj ohřevu teplé vody: centrální ohřev
VZT: Ostatní OZE: FV systém
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OPATŘENÍ 1.5
UBA v Berlíně-Marienfeldu (Braniborsko)

Zdroj: https://www.umweltbundesamt.de/neubau-buerogebaeude-haus-2019-in-berlin

V budově federální agentury pro životní prostředí pracuje 31 zaměstnanců. Budova byla vystavěna
jako model administrativní budovy v nulovém standardu. Jelikož pro administrativní budovy platí od
roku 2019 povinnost při výstavbě dodržet nulový standard, dostala tato budova název „Dům 2019“.
Základní parametry:
Typ objektu: administrativní budova
Rok výstavby: 2013
Typ konstrukce: dřevostavba
Podlahová plocha: 1246 m2 (zastavěná plocha 740 m2, čistá užitná plocha 1076 m2)
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
<15 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
48 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
-/h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,1 W/m2.K
strop/střecha U = 0,08 W/m2.K
podlaha
U = 0,12 W/m2.K
okna
Uw = 0,82 W/m2.K; Ug = - W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: tepelné čerpadlo (voda/voda)
Zdroj ohřevu teplé vody: solární kolektory
VZT: Ostatní OZE: FV systém o výkonu 48 kWp
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OPATŘENÍ 1.5
Vzdělávací centrum v Brně (Jihomoravský kraj, ČR)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada.
Základní parametry:
Typ objektu: administrativní budova
Rok výstavby: 2012
Typ konstrukce: smíšená stavba
Podlahová plocha: 1650 m2 (zastavěná plocha 562 m2)
Obestavěný prostor: 5564 m3
Poměr A/V (obálka budovy /objem): 0,76
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
7 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
54 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,6 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: 0,209 kWh/m2.K
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
strop/střecha podlaha
okna
Uw = 0,78 W/m2.K; Ug = 0,5 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 0,78 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: tepelná čerpadla (8 hlubinných vrtů o hloubce 105 m)
Zdroj ohřevu teplé vody: sluneční kolektory o výkonu 9 kW, tepelná čerpadla
VZT: větrací systém s rekuperací vzduchu o η = 70 %
Ostatní OZE: FV systém o výkonu 21,7 kWp
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OPATŘENÍ 1.5
Firemní centrála Solon AG v Berlíně (Německo)

Zdroj: http://www.enob.info/de/nullenergie-plusenergie-klimaneutrale-gebaeude-im-stromnetz-20/nullenergiegebaeude-als-gebauterealitaet/&prev=search

Komplex budov firmu Solon AG zabývající se výrobou solárních modulů zahrnuje výrobní a
administrativní budovy. Tento vědeckotechnický park užívá cca 900 zaměstnanců, z toho
administrativní část 350 uživatelů. Popisovaná administrativní budova je 4 podlažní.
Základní parametry:
Typ objektu: administrativní budova
Rok výstavby: 2007
Typ konstrukce: smíšená stavba
Podlahová plocha: 8300 m2
Obestavěný prostor: Poměr A/V (obálka budovy /objem): 0,32 m2/m3
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
25 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
86 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: 0,25 W/m2.K
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = - W/m2.K
strop/střecha U = - W/m2.K
podlaha
U = - W/m2.K
okna
Uw = 0,8 W/m2.K; Ug = 0,6 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: odpadní teplo z výroby, dálkové vytápění na bioplyn
Zdroj ohřevu teplé vody: VZT: nucené větrání
Ostatní OZE: FV systém o výkonu 210 kWp
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OPATŘENÍ 1.5
Ředitelství firmy v Kemptthalu (Švýcarsko)

Zdroj: https: www.marche-restaurants.com/en/

Marché International je globální společnost, která poskytuje stravovací služby. Budova sídla
společnosti byla oceněna jako první kancelářská budovy s nulovou spotřebou energie bilanci ve
Švýcarsku.
Základní parametry:
Typ objektu: administrativní budova
Rok výstavby: 2007
Typ konstrukce: dřevostavba
Podlahová plocha: 1550 m2
Obestavěný prostor: 5757 m3
Poměr A/V (obálka budovy /objem): 0,56 m2/m3
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
22 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
97 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: 0,24 W/m2.K
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,11 W/m2.K
strop/střecha U = 0,08 W/m2.K
podlaha
U = 0,10 W/m2.K
okna
Uw = 0,48 – 0,73W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: kogenerační zařízení na biomasu
Zdroj ohřevu teplé vody: solární kolektory
VZT: nucené větrání s rekuperací
Ostatní OZE: FV systém
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OPATŘENÍ 1.5
Ředitelství firmy v Zeistu (Holandsko)

Zdroj: http://www.dac.dk/en/city-projects/cases/zeist-home-to-the-wwfs-innovative-new-dutch-headquarters&prev=search

Zeist v Nizozemsku je sídlem nizozemské pobočky WWF. Původní stavba z roku 1954 byla
zrekonstruována jako energeticky plusová budova.
Základní parametry:
Typ objektu: administrativní budova
Rok výstavby: 2006
Typ konstrukce: Podlahová plocha: 3800 m2
Obestavěný prostor: 14360 m3
Poměr A/V (obálka budovy /objem): 0,2 m2/m3
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
Celková primární energie:
247 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: 0,35 W/m2.K
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,31 W/m2.K
strop/střecha U = 0,12 W/m2.K
podlaha
U = 0,13 W/m2.K
okna
Uw = 0,9 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: kogenerační zařízení na biomasu
Zdroj ohřevu teplé vody: solární kolektory
VZT: nucené větrání s využitím odpadního tepla
Ostatní OZE: FV systém
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OPATŘENÍ 1.5
Kancelářská budova s byty ve Villachu (Rakousko)

Zdroj:https://books.google.cz/books?id=afrTAAAAQBAJ&pg=PA129&lpg=PA129&dq=Office+building+villach+plus+energy&source=bl&ots=
uTd3ay6JPs&sig=o71Z09qfuZjhL9jnG1PK3RvCT94&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiWyZLz3cXPAhWDOhQKHflMDWgQ6AEIHjAA#v=onepage&q
=Office%20building%20villach%20plus%20energy&f=false

Budova je postavena v pasivním standardu.
Základní parametry:
Typ objektu: administrativní budova
Rok výstavby: 2002
Typ konstrukce: Podlahová plocha: 394 m2
Obestavěný prostor: 1341 m3
Poměr A/V (obálka budovy /objem): 0,45 m2/m3
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
6 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
149 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: 0,1 W/m2.K
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,1 W/m2.K
strop/střecha U = 0,1 W/m2.K
podlaha
U = 0,19 W/m2.K
okna
Uw = 0,88 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: kotel na dřevní pelety
Zdroj ohřevu teplé vody: VZT: nucené větrání s rekuperací
Ostatní OZE: fasádní FV systém
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OPATŘENÍ 1.5
Kancelářská budova v Melbourne (Austrálie)

Zdroj: https://inhabitat.com/pixel-building-australias-first-carbon-neutral-building-is-now-complete/&prev=search

Budova je první stavbou s nulovou uhlíkovou stopou v Austrálii. Tato budova, nacházející se na místě
bývalého pivovaru, má zelenou střechu, která pojme veškerou dešťovou vodu a tu pak využije pro
provoz budovy.
Základní parametry:
Typ objektu: administrativní budova
Rok výstavby: 2010
Typ konstrukce: Podlahová plocha: 1136 m2
Obestavěný prostor: 3567 m3
Poměr A/V (obálka budovy /objem): 0,32 m2/m3
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
5 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
22 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: 1,06 W/m2.K
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,55 W/m2.K
strop/střecha U = 0,31 W/m2.K
podlaha
U = 0,13 W/m2.K
okna
Uw = 1,8 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: teplné čerpadlo, kogenerační zařízení
Zdroj ohřevu teplé vody: VZT: nucené větrání s rekuperací
Ostatní OZE: FV systém o výkonu 6 kWp, větrná turbína o výkonu 5 kW
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OPATŘENÍ 1.5

Vzdělávací nulové budovy
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OPATŘENÍ 1.5
Vysoká škola chemická ve Vídni (Rakousko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Základní parametry:
Typ objektu: vzdělávací budova
Rok výstavby: 2014
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 7322 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
14 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
90 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,09 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,088 W/m2.K
strop/střecha U = 0,064 W/m2.K
podlaha
U = 0,23 W/m2.K
okna
Uw = 0,57 W/m2.K; Ug = 0,53 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: dálkové teplo
Zdroj ohřevu teplé vody: VZT: centrální ventilační systém
Ostatní OZE: FV systém na střeše objektu
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OPATŘENÍ 1.5
Školní areál v Rainbachu (Rakousko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Zrekonstruovaný školní areál zahrnuje základní a střední školu, tělocvičnu, jesle a víceúčelový sál.
Základní parametry:
Typ objektu: vzdělávací budova
Rok výstavby: 2014
Typ konstrukce: smíšená stavba
Podlahová plocha: 2433 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
11 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
67 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,6 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,106 W/m2.K
strop/střecha U = 0,101 W/m2.K
podlaha
U = 0,74 W/m2.K
okna
Uw = 0,667 W/m2.K; Ug = 0,5 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 0,8 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: kotel na dřevní štěpku
Zdroj ohřevu teplé vody: 20 m2 solárních kolektorů
VZT: Wolf Klimatechnik GmbH (centrální větrací systém s rekuperací η = 84 %)
Ostatní OZE: FV systém na střeše objektu
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OPATŘENÍ 1.5
Vysoká škola polytechnická v Zell am See (Rakousko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Základní parametry:
Typ objektu: vzdělávací budova
Rok výstavby: 2013
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 3360 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
14 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
33 kWh/m2.rok
0,2 / h
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,114 W/m2.K
strop/střecha U = 0,108 W/m2.K
podlaha
U = 0,17 W/m2.K
okna
Uw = 0,81 W/m2.K; Ug = 0,65 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: kotel na biomasu v místní ZŠ
Zdroj ohřevu teplé vody: v učebnách pouze studená voda, ve sprchách v tělocvičně průtokové
ohřívače
VZT: centrální ventilační systém s rekuperací pomocí TČ
Ostatní OZE: FV systém na střeše objektu o výkonu 25 kWp
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OPATŘENÍ 1.5
Střední škola v Bürsu (Rakousko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Původní budova z roku 1967 byla částečně zbourána a nahrazena novou.
Základní parametry:
Typ objektu: vzdělávací budova
Rok výstavby: 2013
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 3194 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
9 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
51 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,66 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,15 W/m2.K
strop/střecha U = 0,106 W/m2.K
podlaha
U = 0,18 W/m2.K
okna
Uw = 0,85 W/m2.K; Ug = 0,5 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: dálkové vytápění na biomasu
Zdroj ohřevu teplé vody: solární trubicový systém o ploše 84 m2, dálkové teplo
VZT: centrální ventilační systém s rekuperací (η = 80 %)
Ostatní OZE: FV systém na střeše objektu o výkonu 30 kWp a ploše 126 m2
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OPATŘENÍ 1.5
Střední škola v Deutsch-Wagram (Dolní Rakousko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

V roce 2012 postavená budova je užívána pro potřeby reálného gymnázia a nové střední školy.
Základní parametry:
Typ objektu: vzdělávací budova
Rok výstavby: 2012
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 5157 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
14 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
110 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,3 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,212 W/m2.K
strop/střecha U = 0,115 W/m2.K
podlaha
U = 0,146 W/m2.K
okna
Uw = 0,89 W/m2.K; Ug = 0,5 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: tepelné čerpadlo
Zdroj ohřevu teplé vody: tepelné čerpadlo
VZT: centrální větrací systém
Ostatní OZE: FV systém
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OPATŘENÍ 1.5
Základní škola v Gronau (Dolní Sasko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Základní škola s 22 učebnami a multifunkční halou je nejen nulovou, ale energeticky plusovou
budovou.
Základní parametry:
Typ objektu: vzdělávací budova
Rok výstavby: 2012
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 2953 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
15 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
94 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,34 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,129 W/m2.K
strop/střecha U = 0,131 W/m2.K
podlaha
U = 0,154 W/m2.K
okna
Uw = 0,88 W/m2.K; Ug = 0,6 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 0,88 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: dálkové vytápění
Zdroj ohřevu teplé vody: elektrický ohřev
VZT: Menerga, Resolair (větrací systém o η = 83 %), předehřev a chlazení přes zemní výměník
Ostatní OZE: FV systém na střeše objektu o výkonu 172 kWp
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OPATŘENÍ 1.5
Speciální škola ve Stolbergu (Severní Porýní - Westfálsko)
Gutenbergova škola je speciální
jazyková škola. Tři propojené
budovy obsahují kromě učeben i
posilovnu a jídelnu.
Základní parametry:
Typ objektu: vzdělávací budova
Rok výstavby: 2011
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 4689 m2
Poměr A/V (obálka budovy
/objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
14 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
107 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,34 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla
obálkou budovy Uem: -

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,11 W/m2.K
strop/střecha U = 0,131 W/m2.K
podlaha
U = 0,16 W/m2.K
okna
Uw = 0,76 W/m2.K; Ug = 0,6 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 1,07 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: plynový kondenzační kotel
Zdroj ohřevu teplé vody: plynový kondenzační kotel, solární zařízení
VZT: Menerga, Resolair (větrací systém s rekuperací o η = 87 %)
Ostatní OZE: FV systém
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OPATŘENÍ 1.5
Základní škola v Mäderu (Rakousko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Základní parametry:
Typ objektu: vzdělávací budova
Rok výstavby: 2010
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 2003 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
7 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
45 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,3 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,14 W/m2.K
strop/střecha U = 0,16 W/m2.K
podlaha
U = 0,2 W/m2.K
okna
Uw = 0,71 W/m2.K; Ug = 0,51 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: kotel na dřevní štěpku
Zdroj ohřevu teplé vody: kotel na dřevní štěpku
VZT: centrální větrací systém s rekuperací
Ostatní OZE: FV systém na střeše objektu o výkonu 20 kWp
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OPATŘENÍ 1.5
Speciální škola v Osnabrücku (Dolní Sasko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Základní parametry:
Typ objektu: vzdělávací budova
Rok výstavby: 2009
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 3260 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
13 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
93 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,44 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,1 W/m2.K
strop/střecha U = 0,09 W/m2.K
podlaha
U = 0,2 W/m2.K
okna
Uw = 0,81 W/m2.K; Ug = 0,6 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 0,79 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: větrací systém doplněný o topné spirály
Zdroj ohřevu teplé vody: v učebnách pouze studená voda, jinak elektrické ohřívače
VZT: Menerga (centrální větrací systém)
Ostatní OZE: FV systém o výkonu 90 kWp
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OPATŘENÍ 1.5
Škola v Düsseldorfu (Severní Porýní - Westfálsko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Základní parametry:
Typ objektu: vzdělávací budova
Rok výstavby: 2009
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 2714 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
15 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,13 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,16 W/m2.K
strop/střecha U = 0,086 W/m2.K
podlaha
U = 0,146 W/m2.K
okna
Uw = 0,8 W/m2.K; Ug = 0,6 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 1,76 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: větrací systém doplněný o tepelné čerpadlo
Zdroj ohřevu teplé vody: decentralizovaný
VZT: GEA-Happel, CAIR plus (centrální větrací systém s rekuperací o η = 83 %)
Ostatní OZE: FV systém
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OPATŘENÍ 1.5
Škola Carlo Mierendorffa ve Frankfurtu nad Mohanem (Hessensko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Základní parametry:
Typ objektu: vzdělávací budova
Rok výstavby: 2009
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 672 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
15 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
129 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,49 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,167 W/m2.K
strop/střecha U = 0,105 W/m2.K
podlaha
U = 0,185 W/m2.K
okna
Uw = 0,95 W/m2.K; Ug = 0,74 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 1,0 – 1,3 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: kotel na dřevěné pelety
Zdroj ohřevu teplé vody: kotel na dřevěné pelety
VZT: větrací systém s rekuperací o η = 81 %
Ostatní OZE: FV systém na střeše objektu
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OPATŘENÍ 1.5
Škola ve Frankfurtu nad Mohanem (Hessensko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Školní komplex pro asi 150 studentů na ulici Werner Bockelmann je tvořen 5 budovami, ve kterých se
kromě učeben nacházejí též tělocvična, bazén, terapie, kuchyň a jídelna.
Základní parametry:
Typ objektu: vzdělávací budova
Rok výstavby: 2009
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 6123 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
15 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
111 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,19 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,115 W/m2.K
strop/střecha U = 0,104 W/m2.K
podlaha
U = 0,145 W/m2.K
okna
Uw = 0,8 W/m2.K; Ug = 0,6 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: kogenerační plynové zařízení
Zdroj ohřevu teplé vody: kogenerační plynové zařízení
VZT: Lüfta, Max Geräte (větrací systémy s rekuperací o η = 77 - 81 %)
Ostatní OZE: FV systém na střeše objektu
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OPATŘENÍ 1.5
Střední a vysoká škola ve Neckargemündu (Bádensko - Württembersko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Základní parametry:
Typ objektu: vzdělávací budova
Rok výstavby: 2008
Typ konstrukce: smíšená stavba
Podlahová plocha: 10836 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
15 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
58 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,49 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,136 W/m2.K
strop/střecha U = 0,115 W/m2.K
podlaha
U = 0,216 W/m2.K
okna
Uw = 0,75 W/m2.K; Ug = 0,6 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: tepelné čerpadlo z vrtu a kotel na dřevní pelety
Zdroj ohřevu teplé vody: tepelné čerpadlo z vrtu a kotel na dřevní pelety
VZT: 9 větracích systémů s rekuperací
Ostatní OZE: FV systém na střeše objektu o výkonu 130 kWp
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OPATŘENÍ 1.5
Mateřská škola v Gänserndorfu (Dolní Rakousko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

MŠ o 3 třídách, s možností rozšíření až na 6 tříd, je postavená z prefabrikované dřevěné konstrukce.
Základní parametry:
Typ objektu: vzdělávací budova
Rok výstavby: 2015
Typ konstrukce: dřevostavba
Podlahová plocha: 669 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
15 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
94 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,5 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,139 W/m2.K
strop/střecha U = 0,107 W/m2.K
podlaha
U = 0,152 W/m2.K
okna
Uw = 0,77 W/m2.K; Ug = 0,53 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: dálkové vytápění většinou na biomasu
Zdroj ohřevu teplé vody: dálkové vytápění většinou na biomasu
VZT: větrací systém s rekuperací
Ostatní OZE: FV systém o výkonu 20 kWp s možností rozšíření na 40 kWp
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OPATŘENÍ 1.5
Mateřská škola ve Muntlixu (Rakousko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Nově postavená budova svým kompaktním tvarem minimalizuje teplenou ztrátu objektu.
Základní parametry:
Typ objektu: vzdělávací budova
Rok výstavby: 2013
Typ konstrukce: smíšená stavba
Podlahová plocha: 793 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
14 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
91 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,25 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,14 W/m2.K
strop/střecha U = 0,08 W/m2.K
podlaha
U = 0,18 W/m2.K
okna
Uw = 0,88 W/m2.K; Ug = 0,5 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: tepelné čerpadlo
Zdroj ohřevu teplé vody: tepelné čerpadlo
VZT: větrací systém s rekuperací
Ostatní OZE: FV systém na střeše objektu
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OPATŘENÍ 1.5
Mateřská škola ve Vaterstettenu (Bavorsko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Nově postavená dvoupodlažní budova bez podsklepení tvoří multifunkční prostor.
Základní parametry:
Typ objektu: vzdělávací budova
Rok výstavby: 2013
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 1058 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
12 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
91 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,37 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,13 W/m2.K
strop/střecha U = 0,1 W/m2.K
podlaha
U = 0,138 W/m2.K
okna
Uw = 0,68 W/m2.K; Ug = 0,5 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 0,68 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: tepelné čerpadlo
Zdroj ohřevu teplé vody: tepelné čerpadlo
VZT: PAUL Wärmerückgewinnung GmbH, Santos 570 DC (podlahový centrální větrací systém
s rekuperací)
Ostatní OZE: FV systém o výkonu 30 kWp
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OPATŘENÍ 1.5
Mateřská škola v Ulmu (Badensko - Württembersko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Základní parametry:
Typ objektu: vzdělávací budova
Rok výstavby: 2013
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 1040 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
14 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
113 kWh/m2.rok
0,27 / h
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,114 W/m2.K
strop/střecha U = 0,085 W/m2.K
podlaha
U = 0,129 W/m2.K
okna
Uw = 0,73 W/m2.K; Ug = 0,55 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 1,5 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: tepelné čerpadlo
Zdroj ohřevu teplé vody: tepelné čerpadlo
VZT: AL-KO (centrální větrací systém s rekuperací o η = 85 %)
Ostatní OZE: FV systém na střeše objektu
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OPATŘENÍ 1.5
Mateřská škola ve Wittlichu (Porýní - Falc)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

MŠ má 4 třídy orientované na jih. V dalších prostorách jsou umístěny dětské dílny, knihovna, kuchyň
a multifunkční prostory.
Základní parametry:
Typ objektu: vzdělávací budova
Rok výstavby: 2012
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 860 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
15 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
115 kWh/m2.rok
0,2 / h
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,097 W/m2.K
strop/střecha U = 0,1 W/m2.K
podlaha
U = 0,112 W/m2.K
okna
Uw = 0,91 W/m2.K; Ug = 0,71 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 0,83 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: tepelné čerpadlo
Zdroj ohřevu teplé vody: průtokový ohřívač
VZT: GEA HAPPEL, CAIRPLUS SX 128.064IVVV (větrací systém s rotačním výměníkem)
Ostatní OZE: FV systém o výkonu 77 kWp
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OPATŘENÍ 1.5
Mateřská škola v Obritzberg-Rust-Hainu (Dolní Rakousko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Základní parametry:
Typ objektu: vzdělávací budova
Rok výstavby: 2010
Typ konstrukce: dřevostavba
Podlahová plocha: 969 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
14 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
73 kWh/m2.rok
0,3 / h
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,115 W/m2.K
strop/střecha U = 0,103 W/m2.K
podlaha
U = 0,157 W/m2.K
okna
Uw = 0,76 W/m2.K; Ug = 0,6 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: dálkové vytápění na biomasu
Zdroj ohřevu teplé vody: decentralizované ohřívače
VZT: řízené větrání užívané části, ve sklepních prostorách přirozené větrání
Ostatní OZE: FV systém
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OPATŘENÍ 1.5
Univerzitní centrum v Buštěhradu (Středočeský kraj, ČR)

Zdroj: http://www.uceeb.cvut.cz/

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov je interdisciplinární výzkumný projekt Českého
vysokého učení technického v Praze zaměřený na energeticky úsporné budovy se zdravým vnitřním
prostředím, které jsou zároveň šetrné k životnímu prostředí. Objekt slouží jako laboratoř, výuková a
administrativní budova.
Základní parametry:
Typ objektu: vzdělávací budova
Rok výstavby: 2014
Typ konstrukce: dřevostavba
Podlahová plocha: 5040 m2 (zastavěná 3960 m2)
Obestavěný prostor: 32350 m3
Poměr A/V (obálka budovy /objem): 0,41
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
31 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: 0,31 W/m2.K
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,14 W/m2.K
strop/střecha U = 0,1 W/m2.K
podlaha
U = 0,3 W/m2.K
okna
Uw = 0,8 W/m2.K; Ug = 0,6 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: kogenerační plynová mikroturbína o výkonu 65 kWe/120kWt
Zdroj ohřevu teplé vody: solární kolektory
VZT: větrací systém s rekuperací
Ostatní OZE: FV systém o výkonu 40 kWp
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OPATŘENÍ 1.5
Gymnázium v Reutershagenu (Německo)

Zdroj: http://www.enob.info/de/

Rostocká okresní škola v Reutershagenu z 60. let minulého století prošla renovací na energeticky
plusovou budovu.
Základní parametry:
Typ objektu: vzdělávací budova
Rok výstavby: 2011
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 9136 m2
Obestavěný prostor: 28473 m3
Poměr A/V (obálka budovy /objem): 0,38 m2/m3
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
40 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
99 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,4
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,15 W/m2.K
strop/střecha U = 0,12 W/m2.K
podlaha
U = 0,3 W/m2.K
okna
Uw = 0,8 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 0,8 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: dálkové vytápění, kogenerační zařízení
Zdroj ohřevu teplé vody: solární kolektory
VZT: větrací systém s rekuperací
Ostatní OZE: 3 větrné turbíny, FV systém
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OPATŘENÍ 1.5
Plus energetická škola ve Stuttgartu-Rot (Německo)

Zdroj: http://www.enob.info/de/

V „Uhlandschule“ z roku 1954 sestávající z hlavní budovy, učebního pavilonu a tělocvičny, proběhla
generální rekonstrukce na energeticky plusovou budovu.
Základní parametry:
Typ objektu: vzdělávací budova
Rok rekonstrukce:
2014
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 7058 m2
Obestavěný prostor: 21663 m3
Poměr A/V (obálka budovy /objem) po rekonstrukci: 0,42 m2/m3
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
14 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
48 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: 0,31 W/m2.K
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,26 W/m2.K
strop/střecha U = 0,19 W/m2.K
podlaha
U = 0,26 W/m2.K
okna
Uw = 1,3 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: tepelné čerpadlo, plynový kotel
Zdroj ohřevu teplé vody: solární ohřev
VZT: větrací systém s rekuperací
Ostatní OZE: FV systém
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OPATŘENÍ 1.5

Obytné nulové budovy
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OPATŘENÍ 1.5
Sídliště ve Fellbachu (Bádensko - Württembersko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

7 energeticky plusových domů postavených v pasivním standardu je vybaveno nabíjecí stanicí pro
elektrická vozidla a systémem pro správu domů energie (HEMS).
Základní parametry:
Typ objektu: sídliště
Rok výstavby: 2014
Typ konstrukce: smíšená stavba
Podlahová plocha: 1126 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
15 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
105 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,5 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,1 W/m2.K
strop/střecha U = 0,1 W/m2.K
podlaha
U = 0,16 W/m2.K
okna
Uw = 0,75 W/m2.K; Ug = 0,5 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 0,84 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: tepelné čerpadlo
Zdroj ohřevu teplé vody: tepelné čerpadlo
VZT: Drexel und Weiss (centrální ventilační systém s rekuperací o η = 85–93 %)
Ostatní OZE: FV systém o výkonu 68 kWp
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OPATŘENÍ 1.5
Sídliště v Lan casteru (Severozápadní Anglie)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

V rámci projektu bylo vytvořeno komunitní bydlední pro 41 domácností v několika řadových domech
včetně společného víceúčelového prostoru, společných obecních zařízení, společné prádelny, hřiště
atd. Celý tento komplex je energeticky plusový.
Základní parametry:
Typ objektu: sídliště
Rok výstavby: 2012
Typ konstrukce: smíšená stavba
Podlahová plocha: 455 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
11 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
81 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,5 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,12 W/m2.K
strop/střecha U = 0,098 W/m2.K
podlaha
U = 0,14 W/m2.K
okna
Uw = 0,905 W/m2.K; Ug = 0,62 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 0,88 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: dálkové vytápění na biomasu a 50 m2 solárních panelů
Zdroj ohřevu teplé vody: dálkové vytápění na biomasu a 50 m2 solárních panelů
VZT: Paul Wärmerückgewinnung GmbH (centrální ventilační systém s η = 88 %)
Ostatní OZE: hydroelektrický systém o výkonu 160 kW, FV systém na vhodných střechách
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OPATŘENÍ 1.5
Sídliště ve Weizu (Štýrsko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Celý komplex je energeticky plusový.
Základní parametry:
Typ objektu: sídliště
Rok výstavby: 2008
Typ konstrukce: dřevostavba
Podlahová plocha: 2043 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
15 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,4 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,11 W/m2.K
strop/střecha U = 0,1 W/m2.K
podlaha
U = 0,11 W/m2.K
okna
Uw = 0,8 W/m2.K; Ug = 0,6 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: tepelné čerpadlo (vzduch-vzduch)
Zdroj ohřevu teplé vody: tepelné čerpadlo
VZT: centrální větrací systém s předehřevem
Ostatní OZE: FV systém na střechách budov
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OPATŘENÍ 1.5
Sídliště v Linci (Rakousko)

Zdroj: http://lea.ecn.cz/

Nové solarCity v Rakouském Linci vzniklo ve čtvrti Pichling. Postupně by zde mělo bydlet v 5 000
bytech asi 12 000 lidí, zatím je ale postavena jen první etapa s třinácti stovkami bytů. Sídliště tvoří
bytové a řadové domy, škola, mateřská školka, rodinné a kulturní centrum, nákupní centrum a další.
Základní parametry:
Typ objektu: obytné budovy
Rok výstavby: 2005
Typ konstrukce: smíšená stavba
Podlahová plocha: b.j. á 60 m2
Obestavěný prostor: Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
7-44 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
< 100 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,39 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,082 - 0,11 W/m2.K
strop/střecha U = 0,085 - 0,094 W/m2.K
podlaha
U = 0,144 - 0,21 W/m2.K
okna
Uw = 0,86 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: dálkové vytápění (zemní plyn a biomasa)
Zdroj ohřevu teplé vody: solární kolektory
VZT: větrací systém s rekuperací
Ostatní OZE: FV systém
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OPATŘENÍ 1.5
Ekosídliště v Chlumu (Zlínský kraj, ČR)

Zdroj: http://www.tyden.cz/obrazek/ch2-492b811a61f04.jpg

Na jižním svahu vznikla zástavba koncipovaná jako vzorové řešení nízkoenergetického bydlení.
Jednotícím prvkem jsou zelené střechy porostlé vegetací a zadní (severní) stěny domu splývající s
okolním terénem, zatímco jižní a východní fasády jsou otevřeny slunci. Pasivní domy kryté zeminou.
Základní parametry:
Typ objektu: obytné budovy
Rok výstavby: 2001 - 2009
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 100 až 250 m2
Obestavěný prostor: Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
do 15 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
30 - 70 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,6 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,15 W/m2.K
strop/střecha U = 0,15 W/m2.K
podlaha
U = 0,15 W/m2.K
okna
Uw = 0,8 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 0,8 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: VZT
Zdroj ohřevu teplé vody: solární kolektory
VZT: větracích systém s rekuperací
Ostatní OZE: FV systém
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OPATŘENÍ 1.5
Rezidenční park v Landshutu (Německo)

Zdroj: http://www.ludmilla-wohnpark-landshut.de, http://www.eneff-stadt.info/de/pilotprojekte/projekt/details/plusenergiesiedlungludmilla-wohnpark-landshut/&usg=ALkJrhgwhvb106WMbXUeAO0L6X9Wtpa8_g

Rezidenční komplex Ludmila – Wohnpark Lanshut disponuje 68 bytovými jednotkami.
Základní parametry:
Typ objektu: obytné budovy
Rok výstavby: 2009
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 7600 m2
Obestavěný prostor: Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
39 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
70 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,205 W/m2.K
strop/střecha U = 0,125 W/m2.K
podlaha
U = 0,15 W/m2.K
okna
Uw = 0,92 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 0,71 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: tepelné čerpadlo, kogenerační zařízení na zemní plyn
Zdroj ohřevu teplé vody: elektrický ohřev
VZT: větrací systém o η > 80%
Ostatní OZE: FV systém
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OPATŘENÍ 1.5
Solární sídliště ve Freiburgu (Německo)

Zdroj: http://www.enob.info/de

Základní parametry:
Typ objektu: obytné budovy
Rok výstavby: 2006
Typ konstrukce: Podlahová plocha: 8112 m2
Obestavěný prostor: 24416 m3
Poměr A/V (obálka budovy /objem): 0,56 m2/m3
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
10 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
70 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: 0,28 W/m2.K
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,12 W/m2.K
strop/střecha U = 0,12 W/m2.K
podlaha
U = 0,16 W/m2.K
okna
Uw = 0,8 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: dálkové vytápění
Zdroj ohřevu teplé vody: VZT: větrací systém s rekuperací
Ostatní OZE: 400 m2 FV systém
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OPATŘENÍ 1.5
Kleehäuser ve Freiburgu (Německo)

Zdroj: http://www.kleehaeuser.de/

Projekt domů o 25 bytových jednotkách ve dvou budovách byl koncipován jako realizace domů
s nulovými emisemi.
Základní parametry:
Typ objektu: obytné budovy
Rok výstavby: 2006
Typ konstrukce: Podlahová plocha: 2965 m2
Obestavěný prostor: 10909 m3
Poměr A/V (obálka budovy /objem): 0,4
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
14 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
152 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,6 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: 0,21 W/m2.K
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,17 W/m2.K
strop/střecha U = 0,11 W/m2.K
podlaha
U = 0,18 W/m2.K
okna
Uw = 0,98 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: kogenerační zařízení
Zdroj ohřevu teplé vody: solární kolektory
VZT: větrací systém s rekuperací
Ostatní OZE: FV systém
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OPATŘENÍ 1.5
Condominium v Karlsruhe (Německo)

Zdroj: http://www.enob.info/de/

Tři výškové bytové domy (7 - 12. NP) postavené v 60. letech 20. stol. s 375 byty byly rekonstruovány
do nízkoenergetického stndardu.
Základní parametry:
Typ objektu: obytné budovy
Rok rekonstrukce:
2004
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 12612 m2
Obestavěný prostor: 34146 m3
Poměr A/V (obálka budovy /objem) po rekonstrukci: 0,29 m2/m3
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
40 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
190 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,22 W/m2.K
strop/střecha U = 0,24 W/m2.K
podlaha
U = 0,32 W/m2.K
okna
Uw = 1,3 W/m2.K; Ug = 0,57 W/m2.K
vchodové dveře Ud = Technická zařízení:
Zdroj vytápění: kogenerační zařízení
Zdroj ohřevu teplé vody: VZT: větrací systém s rekuperací
Ostatní OZE: -
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OPATŘENÍ 1.5
BEDZED Comunity v Londýně (Anglie)

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/BedZED&prev=search

Beddington Zero Energy Development (BedZED) je sídliště postavené v Hackbridge. Na 1 405 m2 bylo
postaveno 82 domů, které mají nulovou spotřebu energie.
Základní parametry:
Typ objektu: obytné budovy
Rok rekonstrukce:
2002
Typ konstrukce: Podlahová plocha: 10388 m2
Obestavěný prostor: 24465 m3
Poměr A/V (obálka budovy /objem) po rekonstrukci: 0,48 m2/m3
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
16 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
172 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: 0,1 W/m2.K
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,11 W/m2.K
strop/střecha U = 0,1 W/m2.K
podlaha
U = 1,2 W/m2.K
okna
Uw = 1,2 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: dálkové vytápění (kogenerační zdroj na zemní plyn a dřevní štěpku)
Zdroj ohřevu teplé vody: VZT: větrací systém s rekuperací
Ostatní OZE: FV systém
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OPATŘENÍ 1.5
Komplex budov Elbarkaden v HafenCity Hamburg (Německo)

Zdroj: http://www.enob.info/de/bmwi-preis-2011/elbarkaden-hamburg/

Elbarkaden je součástí Elbtorquartier v HafenCity Hamburg. Projekt zahrnuje kancelářské prostory,
obytné plochy i prostory pro pohostinství a maloobchod. Instalace FV systému spolu s větrnými
turbínami pak způsobuje, že budovy patří k energeticky plusovým domům. Přebytek elektrické
energie je plánováno využívat k dobíjení elektromobilů.
Základní parametry:
Typ objektu: administrativní a obytné budovy
Rok výstavby: 2013
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 50959 m2
Obestavěný prostor: 185542 m3
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
19 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
85 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,159 W/m2.K
strop/střecha U = 0,098 W/m2.K
podlaha
U = 0,163 W/m2.K
okna
Uw = 0,8 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: tepelné čerpadlo, dřevěné pelety
Zdroj ohřevu teplé vody: VZT: větrací systém s rekuperací
Ostatní OZE: FV systém, 3 větrné turbíny o výkonu 12,5 kW
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OPATŘENÍ 1.5
Obytný dům v Dübendorfu (Švýcarsko)

Zdroj:https://books.google.cz/books?id=kD0YDAAAQBAJ&pg=PA197&lpg=PA197&dq=Multi+family+dwelling+d%C3%BCbendorf&source=bl
&ots=DfP4tWIBvN&sig=EZetfykOIp8-5EYwOZRjZ4OghY8&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwir1rje8XPAhWL8RQKHYyuCfgQ6AEIIDAA#v=onepage&q=Multi%20family%20dwelling%20d%C3%BCbendorf&f=false

Základní parametry:
Typ objektu: obytná budova
Rok rekonstrukce: 2008
Typ konstrukce: Podlahová plocha: 986 m2
Obestavěný prostor: 3266 m3
Poměr A/V (obálka budovy /objem) po rekonstrukci: 0,4 m2/m3
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
11 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
66 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: 0,2 W/m2.K
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,12 W/m2.K
strop/střecha U = 0,09 W/m2.K
podlaha
U = 0,11 W/m2.K
okna
Uw = 0,7 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: tepelné čerpadlo (vzduch-voda)
Zdroj ohřevu teplé vody: solární kolektory
VZT: větrací systém s rekuperací
Ostatní OZE: FV systém

81

OPATŘENÍ 1.5
Blaue Heimat v Heidelbergu (Německo)

Zdroj: http://www.werkstatt-stadt.de/de/projekte/185/&prev=search

Základní parametry:
Typ objektu: obytné budovy
Rok rekonstrukce: 2005
Typ konstrukce: masivní stavby
Podlahová plocha: 4689 m2
Obestavěný prostor: 14653 m3
Poměr A/V (obálka budovy /objem) po rekonstrukci: 0,39 m2/m3
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
19 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
188 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: 0,31 W/m2.K
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,15 W/m2.K
strop/střecha U = 0,13 W/m2.K
podlaha
U = 0,17 W/m2.K
okna
Uw = 1,2 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: kogenerační zařízení
Zdroj ohřevu teplé vody: kogenerační zařízení
VZT: větrací systém s rekuperací
Ostatní OZE: FV systém
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OPATŘENÍ 1.5
„Kraftwerk B“ v Bennau (Švýcarsko)

Zdroj: http://www.detail.de/artikel/der-energiegewinner-kraftwerk-b-in-bennau-1316/&prev=search

Základní parametry:
Typ objektu: obytná budova
Rok rekonstrukce: 2009
Typ konstrukce: smíšená stavby
Podlahová plocha: 1403 m2
Obestavěný prostor: 3941 m3
Poměr A/V (obálka budovy /objem) po rekonstrukci: 0,39 m2/m3
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
15 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
45 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: 0,2 W/m2.K
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,11 W/m2.K
strop/střecha U = 0,11 W/m2.K
podlaha
U = 0,18 W/m2.K
okna
Uw = 0,57 – 0,79 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: tepelné čerpadlo, krbová kamna
Zdroj ohřevu teplé vody: VZT: větrací systém s rekuperací
Ostatní OZE: FV systém
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OPATŘENÍ 1.5

Ostatní nulové budovy
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OPATŘENÍ 1.5
Muzeum v Großschönau (Dolní Rakousko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Základní parametry:
Typ objektu: muzeum
Rok výstavby: 2011
Typ konstrukce: smíšená stavba
Podlahová plocha: 1598 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
11 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
70 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,1 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,12 W/m2.K
strop/střecha U = 0,09 W/m2.K
podlaha
U = 0,18 W/m2.K
okna
Uw = 0,85 W/m2.K; Ug = 0,6 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: dálkové teplo na biomasu
Zdroj ohřevu teplé vody: VZT: Drexel und Weiss GmbH (ventilační systém ve výstavní síni)
Ostatní OZE: FV systém o výkonu 84 kWp

85

OPATŘENÍ 1.5
Hasičská stanice v Heidelbergu (Bádensko - Württembersko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Budova mimo jiné obsahuje i vzdělávací část, jídelnu, kanceláře či sportovní halu.
Základní parametry:
Typ objektu: hasičská zbrojnice
Rok výstavby: 2007
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 3437 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
15 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,49 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,155 W/m2.K
strop/střecha U = 0,102 W/m2.K
podlaha
U = 0,237 W/m2.K
okna
Uw = 0,802 W/m2.K; Ug = 0,51 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: Zdroj ohřevu teplé vody: VZT: EXHAUSTO (základní systém)
Ostatní OZE: FV systém na střeše objektu o výkonu 26 kWp a integrovaný do fasády o výkonu 39 kWp
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OPATŘENÍ 1.5
Sportovní hala v Herriedenu (Bavorsko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Budova mimo jiné obsahuje i vzdělávací část, jídelnu, kanceláře či sportovní halu.
Základní parametry:
Typ objektu: sportovní budova
Rok výstavby: 2007
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 2274 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
15 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
55 kWh/m2.rok
0,2 / h
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,14 W/m2.K
strop/střecha U = 0,13 W/m2.K
podlaha
U = 0,15 W/m2.K
okna
Uw = 0,78 W/m2.K; Ug = 0,6 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 1,2 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: dálkové vytápění na štěpku
Zdroj ohřevu teplé vody: dálkové vytápění na štěpku
VZT: Minerga, Trisolair a Minerga Resolair (2 větrací jednotky)
Ostatní OZE: FV systém
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OPATŘENÍ 1.5
Sportovní hala v Drážďanech (Sasko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Základní parametry:
Typ objektu: sportovní budova
Rok výstavby: 2009
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 1494 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
14 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
90 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,4 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,14 W/m2.K
strop/střecha U = 0,13 W/m2.K
podlaha
U = 0,13 W/m2.K
okna
Uw = 0,79 W/m2.K; Ug = 0,5 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 1,3 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: tepelné čerpadlo z vrtu, 20 m2 solárních kolektorů
Zdroj ohřevu teplé vody: 20 m2 solárních kolektorů, kotel 37 kW
VZT: Wolf-Geisenfeld (centrální větrací systém)
Ostatní OZE: 205 m2 FV systému o výkonu 29 kWp
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OPATŘENÍ 1.5
Zimní stadion v Nordhastedtu (Šlesvicko - Holštýnsko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Základní parametry:
Typ objektu: sportovní budova
Rok výstavby: 2010
Typ konstrukce: smíšení stavba
Podlahová plocha: 1721 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
14 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,31 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,154 W/m2.K
strop/střecha U = 0,085 W/m2.K
podlaha
U = 0,156 W/m2.K
okna
Uw = 0,79 W/m2.K; Ug = 0,6 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 1,0 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: kotel na dřevěné pelety 30 kW, 20 m2 solárních kolektorů
Zdroj ohřevu teplé vody: kotel na dřevěné pelety 30 kW, 20 m2 solárních kolektorů
VZT: Swegon, Gold RX/PX/CX/SD (centrální větrací systém s rekuperací o η = 84 %)
Ostatní OZE: střešní FV systém o výkonu 146 kWp
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OPATŘENÍ 1.5
Sportovní hala v Hannoveru (Dolní Sasko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Základní parametry:
Typ objektu: sportovní budova
Rok výstavby: 2010
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 6636 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
13 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
104 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,14 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,13 W/m2.K
strop/střecha U = 0,127 W/m2.K
podlaha
U = 0,175 W/m2.K
okna
Uw = 0,78 W/m2.K; Ug = 0,5 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 1,8 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: dálkové vytápění
Zdroj ohřevu teplé vody: solární vytápění a dálkové vytápění
VZT: Menerga GmbH (centrální větrací systém s rekuperací o η = 88 %)
Ostatní OZE: střešní FV systém
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OPATŘENÍ 1.5
Pečovatelský dům v Mönchengladbach-Giesenkirchenu (Severní Porýní Westfalsko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Dům St. Josefa disponuje 84 lůžky.
Základní parametry:
Typ objektu: budova pro seniory
Rok výstavby: 2007
Typ konstrukce: smíšená stavba
Podlahová plocha: 2728 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
12 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
108 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,6 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,17 W/m2.K
strop/střecha U = 0,15 W/m2.K
podlaha
U = 0,21 W/m2.K
okna
Uw = 0,8 W/m2.K; Ug = 0,7 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: plynový kotel
Zdroj ohřevu teplé vody: plynový kotel
VZT: GEA, CAIRplus SX (centrální větrací systém o η = 81 %)
Ostatní OZE: střešní FV systém o výkonu 30 kWp

91

OPATŘENÍ 1.5
Bytový dům pro seniory v Mořicích (Jihočeský kraj, ČR)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de
Zdroj: http://www.casopisstavebnictvi.cz

Bytový dům pro seniory je tvořen 2 budovami a disponuje 41 byty. Půdorys budovy má tvar
protáhlého písmene U. Hlavní osa domu je orientována v severojižním směru. Část budovy
orientovaná do vnitobloku je dvoupatrová, část orientovaná na východ má tři podlaží. Obě části jsou
propojeny visutým chodníkem na úrovni 2.NP. Celý objekt je postaven v pasivním standardu
Základní parametry:
Typ objektu: budova pro seniory
Rok výstavby: 2014
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 1800 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
15 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
97 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,6 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,108 W/m2.K
strop/střecha U = 0,076 W/m2.K
podlaha
U = 0,133 W/m2.K
okna
Uw = 0,8 W/m2.K; Ug = 0,6 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 0,8 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: bytové výměníkové stanice
Zdroj ohřevu teplé vody: solární termické kolektory, kotle na biomasu
VZT: centrální větrací systém s rekuperací pro jednotlivé budovy (dohřev lokální pomocí malých
teplovodních těles ÚT v nadpraží dveří)
Ostatní OZE: střešní FV systém
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OPATŘENÍ 1.5
Justiční palác v Korneuburgu (Rakousko)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Justiční palác zahrnuje dvě stavby, soud a vězení. Tyto budovy poskytují sídlo zemskému a okresnímu
soudu, státní prokuratuře a věznici. Soud je řešen jako kompaktní vícepodlažní budova se zvýšeným
přízemím. Věznice je rozčleněna do několika budov se společným vnějším zabezpečením.
Základní parametry:
Typ objektu: veřejná budova
Rok výstavby: 2012
Typ konstrukce: smíšená stavba
Podlahová plocha: 39400 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): 136000 m3
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
11,7 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
103 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,2 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,13 W/m2.K
strop/střecha U = 0,15 W/m2.K
podlaha
U = 0,23 W/m2.K
okna
Uw = 0,92 W/m2.K; Ug = 0,6 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: tepelné čerpadlo
Zdroj ohřevu teplé vody: tepelné čerpadlo, solární systém
VZT: větrací systém s rekuperací
Ostatní OZE: FV systém
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OPATŘENÍ 1.5
Olympijská vesnice v Insbruku (Rakousko)

www.neueheimattirol.at

V areálu se nachází obytná zóna o 13 domech. 12 budov je uspořádáno do čtyř skupin po třech se
společným nádvořím. Centrem obytné zóny je volná plocha o rozměrech 60x40 metrů. Poslední
budova je umístěna samostatně a jsou zde byty pro seniory.
Základní parametry:
Typ objektu: obytné budovy
Rok výstavby: 2011
Typ konstrukce: smíšená stavba
Podlahová plocha: 41000 m2 (areál o rozloze 26300 m2, 13 domů s 444 byty)
Poměr A/V (obálka budovy /objem): 167000 m3
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
10 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,36 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,12 W/m2.K
strop/střecha podlaha
okna
Uw = 0,85 W/m2.K; Ug = 0,6 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: kotel na pelety a špičkovací kondenzační kotel na zemní plyn
Zdroj ohřevu teplé vody: VZT: větrací systém s rekuperací o η = 82 %
Ostatní OZE: FV systém
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Vzdělávací středisko v Koberovech (Liberecký kraj, ČR)

Zdroj: http:// www.atrea-epd.cz

Školicí středisko firmy Atrea s.r.o., která se m.j. zabývá výstavbou pasivních domů. V blízkosti
střediska jsou postaveny další typově stejné odjekty, které slouží jako RD.
Základní parametry:
Typ objektu: vzdělávací budova
Rok výstavby: 2007
Typ konstrukce: dřevostavba
Podlahová plocha: 115 m2
Obestavěný prostor: 610 m3
Poměr A/V (obálka budovy /objem): 0,53
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
14,6 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
110 kWh/m2.rok
0,53 / h
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,11 W/m2.K
strop/střecha podlaha
okna
Uw = 0,7 (0,84) W/m2.K; Ug = 0,5 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 1,1 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: elektrické vytápění
Zdroj ohřevu teplé vody: solární kolektory
VZT: větrací systém s rekuperací
Ostatní OZE: FV systém o výkonu 8,5 kWp
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PŘÍKLADY HODNÉ NÁSLEDOVÁNÍ
Je-li řeč o budovách s téměř nulovou spotřebou, není nutné se omezovat pouze na novou výstavbu.
Do tzv. nulového standardu lze budovy též zrekonstruovat. Dobrým příkladem toho, že
zrekonstruovat lze i staré budovy je například soubor školních budov vystavěný v roce 1957
v Německém Detmoldu. Tyto byly zrekonstruovány tak, že potřeba energie na vytápění byla snížena
o 94 % a celková spotřeba o 75 %. Díky využití solární energie a kogeneračního zařízení je energetická
bilance školy pozitivní (vyrobí se zde více energie, než se spotřebuje). Jako další příklad lze uvést
rekonstrukci muzea v Manheimu z roku 1907, kde je spotřeba energie snížena asi o 40 %,
kancelářskou budovu ve frankfurtské čtvrti Westend z roku 1968, výškové obytné budovy v Karlsruhe
z let 1969 až 1971 či městskou knihovnu v Norimberku z roku 1911 (potřeba energie nižší cca o 50 %).
Mezi zajímavé, energeticky dobře zrekonstruované budovy, bezesporu patří i budova staré teplárny
v německém Erfurtu. Tato industriální budova byla zrekonstruována na multifunkční kulturní centrum
metodou house-in-house (vestavěné dřevěné konstrukce). Součástí nově navženého prostoru jsou
kanceláře s 800 m2 podlahové plochy a dalších 1500 m2 je upraveno pro pořádání akcí. Do největší
místnosti (bývalá kotelna o 750 m2) se vejde až 1000 hostů (600 míst k sezení). Impozantní kotelna
zůstává nedotčena prostorově i esteticky, zachovaná patina stěn svědčí o historii domu, což
umocňuje nasvícení uhelných skluzavek. Dochovány zůstaly také historické prvky, jako jsou jeřábová
dráha a výtah. V zadní části budovy jsou uspořádány konferenční a vedlejší místnosti. Pro
minimalizaci potřeby energie byly zaizolovány neprůhledné stěny a stropy, a byla doplněna tepelně
izolační okna. Objekt je doplněn obnovitelnými zdroji energie – střešní solární kolektory zajišťují
ohřev vody, fotovoltaický systém vyrobí elektrickou energie, jejíž přebytek je předán do sítě.

Zdroj:www.e
nob.info/de/
bmwi-preis2011/umnutz
ungheizwerkerfurt

Ani při tzv. nulové výstavbě není nutné omezovat se pouze na konvenční řešení. Ukázkou může být
například atypické řešení univerzitního kampusu v německém Lüneburgu. Návržená nová centrální
budova je opatřena celou škálou inovativních opatření vedoucích ke snížení její energetické
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náročnosti. Cílem energetické koncepce je dosáhnout energeticky nulové či plusové budovy.
Výstavba budova o celkové užitné ploše 21 175 m2 se očekává v roce 2017. Měrná potřeba tepla na
vytápění by neměla přesáhnout 40 kWh/m2.rok (celková primární energie 86 kWh/m2). Vytápění
budovy by mělo být zajištěno prostřednictvím bioplynové kogenerační jednotky a dále je
předpokládána realizace fotovoltaického systému o výkonu 650 kWp.

Zdroj: http://www.enob.info/de

Při popisu nekonvenčních řešení budov nelze pominout ani hamburskou obytnou budovu postavenou v rámci
IBA Hamburg 2006-20013. Moderní bytový dům s 15 bytovými jednotkami má na dvou stěnách (jihovýchodní

a jihozápadní) speciální bioreaktorovou fasádu ( BIQ – Bio Intelligemce Quotient = "organický inteligenční
kvocient").

Zdroj: https://stavbaweb.dumabyt.cz/splitterwerk-biq-dm-s-bio-inteligennim-kvocientem-v-hamburku-9318/clanek.html
2

Skleněná fasáda (200 m ) je naplněna řasami, které prostřednictvím fotosyntézy absorbují CO2. Řasy,

pocházející z nedalekého Labe, jsou uzavřeny uvnitř štíhlých skleněných desek, které tvoří
architekturu, charakterizovanou neustálým pohybem a permanentně se měnící barvou. Desky fungují
jako stínicí žaluzie a díky slunci v nich probíhá rychlý růst řas, které mohou být přeměněny na
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biopalivo. Proces fotosyntézy je zodpovědný za dynamickou odezvu na požadovanou ochranu před
sluncem a řasy, rozmnožující se uvnitř skleněné žaluzie, vytvářejí zužitkovatelnou energii.
Vyprodukované teplo (220 kWh/m2.rok) využívá budova pomocí tepelných výměníků, sklizená hmota řas slouží
2
jako zdroj externího systému na bioplyn (roční zisk sušiny 15 g/m , tj. externí zisk energie z bioplynu asi
4500 kWh). Bioreaktorová fasáda je součástí celostního energetického konceptu budovy, jejíž
součástí je i fotovoltaický systém. Nadbytek získané energie může být ukládán do zásobníků nebo
prodáván zpět do lokální sítě. Na severu Německa jsou dlouhé zimy a i letní období mají nestálé
počasí. Z toho lze vyvodit, že funguje-li systém závislý na slunci v Hamburku, lze tuto technologii
přizpůsobit bezpočtu prostředí.

Zdroj: https://www.ideaconnection.com/new-inventions/algae-powered-building-06399.html

Základním předpokladem toho, aby budova mohla mít vyrovnanou energetickou bilanci je nejen
dostatečná výroba energie z obnovitelných zdrojů, ale zejména kvalita její obálky. Jinými slovy, je-li
budova postavena v pasivnním standardu, pak jejím doplněním o obnovitelné zdroje energie vzniká
energeticky nulový či plusový dům. Pro správné fungování je samozřejmě vhodné řešit obě tyto
stránky v rámci jednoho projektu a s integrací OZE počítat již při jejím plánování. Proto se lze
inspirovat i příklady budov postavených v nízkoenergetickém a pasivním standardu, kterých je
v současné době postavena již celá řada, a to nejen v zahraničí.
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Pasivní a nízkoenergetické budovy v ČR
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Národní technická knihovna v Praze (Středočeský kraj, ČR)

Zdroj: http://www.casopisstavebnictvi.cz/narodni-technicka-knihovna-od-navrhu-k-provozu_N5560

Budova má v půdorysu čtvercový zaoblený tvar o vnějších rozměrech cca 75 × 75 m a obsahuje šest
nadzemních a tři podzemní podlaží. Celá budova je rozdělena do několika samostatných funkčních
celků. Hlavní částí je vlastní knihovní prostor včetně studovny, čítárny a počítačové studovny. V
severovýchodní části za atriem jsou umístěny kancelářské prostory. V přízemí a 2.NP se nacházejí
prodejní plochy, restaurace a pasáž. V podzemních podlažích jsou hromadné garáže.
Základní parametry:
Typ objektu: veřejná budova
Rok výstavby: 2008
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 33 608 m2
Obestavěný prostor: 139761 m3
Poměr A/V (obálka budovy /objem): 0,156 m2/m3
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
31 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
85 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: 0,458W/m2.K
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,2 W/m2.K
strop/střecha U = 0,24 W/m2.K
podlaha
U = 0,24 W/m2.K
okna
Uw = 1,2 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 2,7 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: dálkové vytápění (vytápění a chlazení pomocí aktivace betonového jádra)
Zdroj ohřevu teplé vody: elektrický ohřev
VZT: nucené větrání
Ostatní OZE: -
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Administrativní budova v Ostravě (Moravskoslezký kraj, ČR)

Zdroj: http://www.pasivnidomy.cz/domy/skolici-stredisko-intoza-ostrava-73#technicke-zarizeni

Kancelářská budova vlastněná společností INTOZA, s.r.o. slouží jako demonstrační projekt a je
otevřena široké veřejnosti. Kromě kanceláří slouží objekt jako školicí středisko.
Základní parametry:
Typ objektu: administrativní budova
Rok výstavby: 2013
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 1062 m2 (zastavěná 386 m2)
Obestavěný prostor: 5 512 m3
Poměr A/V (obálka budovy /objem): 0,35
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
11,5 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
111 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,17 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: 0,19 W/m2.K
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,118 W/m2.K
strop/střecha U = 0,068 W/m2.K
podlaha
U = 0,126 W/m2.K
okna
Uw = 0,8 W/m2.K; Ug = 0,65 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 0,8 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: Zdroj ohřevu teplé vody: elektrický boiler
VZT: 5 samostatných větracích zařízení Atrea Duplex S (větrání jednotlivých prostor)
Ostatní OZE: -
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Administrativní budova v Jeseníku (Olomoucký kraj, ČR)

Zdroj: http://www.asb-portal.cz/tzb/energie/nova-administrativni-budova-fenix-group-v-jeseniku

Kancelářská budova společnosti FENIX Group je trojpodlažní budova postavená s důrazem na
funkčnost. Zastřešení budovy je zajištěno plochou střechou, ve 3. NP je krytá terasa se zahradou
přístupná ze zasedací místnosti.
Základní parametry:
Typ objektu: administrativní budova
Rok výstavby: 2015
Typ konstrukce: dřevostavba
Podlahová plocha: 316 m2
Obestavěný prostor: 1750 m3
Poměr A/V (obálka budovy /objem): 0,66 m2/m3
Energetická náročnost: A
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
8,5 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
61,1 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: 0,24 W/m2.K
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,11 W/m2.K
strop/střecha U = 0,14 W/m2.K
podlaha
U = 0,24 W/m2.K
okna
Uw = 0,72 W/m2.K; Ug = 0,63 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: přímotopné panely
Zdroj ohřevu teplé vody: elektrické zásobníkové ohřívače
VZT: větrací systém s rekuperací
Ostatní OZE: FV systém o výkonu 7,2 kWp
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Administrativní budova v Dobré Vodě (Českobudějovický kraj, ČR)

Zdroj: http://www.drevoprozivot.cz/

Kancelářská budova Krajského ředitelství Lesy ČR, s. p. České Budějovice – Dobrá Voda je
dvouposchoďová, částečně podsklepená budova. Hlavní vstup do budovy je z jižní strany. Kromě
zasedací místnosti a kanceláří je v objektu dočasná ubytovací jednotka s 2 ložnicemi, kuchyní a
sociálním příslušenstvím.
Základní parametry:
Typ objektu: administrativní budova
Rok výstavby: 2015
Typ konstrukce: dřevostavba
Podlahová plocha: 927 m2 (zastavěná 421 m2)
Obestavěný prostor: Poměr A/V (obálka budovy /objem): Energetická náročnost: C
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
Celková primární energie:
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: 0,2 W/m2.K
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
strop/střecha podlaha
okna
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: Zdroj ohřevu teplé vody: VZT: Ostatní OZE: -
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Administrativní budova v Ostravě (Moravskoslezský kraj, ČR)

Zdroj: http://www.konstrukce.cz/clanek/nova-administrativni-budova-vae-controls-s-r-o-v-ostrave/

Administrativní budova společnosti VAE CONTROLS, s.r.o. je třípodlažní budova s podsklepením.
Základní parametry:
Typ objektu: administrativní budova
Rok výstavby: 2015
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: Obestavěný prostor: Poměr A/V (obálka budovy /objem): Energetická náročnost: A
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
Celková primární energie:
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
strop/střecha podlaha
okna
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: tepelné čerpadlo
Zdroj ohřevu teplé vody: VZT: větrací systém s rekuperací
Ostatní OZE: -
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Administrativní budova v Praze (ČR)

Zdroj: http://www.konstrukce.cz/

Administrativní budova Crystal na Vinohradech je šedesátimetrová budova se 14 podlažími. Kromě
kancelářských prostor budova disponuje pěti maloobchodními jednotkami, kavárnou a restaurací
v přízemí budovy. Ve čtyřech podzemních patrech je technické zázemí, sklady a parkoviště.
Základní parametry:
Typ objektu: administrativní budova
Rok výstavby: 2015
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 14310 m2
Obestavěný prostor: Poměr A/V (obálka budovy /objem): 0,2 m2/m3
Energetická náročnost: A
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
Celková primární energie:
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
strop/střecha podlaha
okna
Uw = 1,6 W/m2.K; Ug = 1,1 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: Zdroj ohřevu teplé vody: VZT: centrální větrací systém
Ostatní OZE: -
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Administrativní budova v Liberci (Liberecký kraj, ČR)

Zdroj: https://stavbaweb.dumabyt.cz/databox-zivy-dm-11776/clanek.html

Administrativní budova Databox Živý dům je multifunkční budova, která nabízí obchodní a
kancelářské prostory s možností přestavby na byty.
Základní parametry:
Typ objektu: administrativní budova
Rok výstavby: 2014
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 1800 m2
Obestavěný prostor: Poměr A/V (obálka budovy /objem): Energetická náročnost: Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
Celková primární energie:
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
strop/střecha podlaha
okna
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: Zdroj ohřevu teplé vody: VZT: centrální větrací systém
Ostatní OZE: -
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Administrativní budova v Praze (ČR)

Zdroj: http://www.archiweb.cz/buildings.php?action=show&id=3090

Administrativněvýrobní budova firmy Bulldog Reklama v Přetlucké ulici je částečně zapuštěna
v terénu.
Základní parametry:
Typ objektu: administrativní budova
Rok výstavby: 2011
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 380 m2
Obestavěný prostor: 1271 m3
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
Celková primární energie:
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
strop/střecha podlaha
okna
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: spalovací zařízení
Zdroj ohřevu teplé vody: VZT: Ostatní OZE: -
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Administrativní budova v Mníšku pod Brdy (Středočeský kraj, ČR)

Zdroj: https://stavbaweb.dumabyt.cz/databox-zivy-dm-11776/clanek.html

Zelená fabrika, jako firemní sídlo a výrobní hala Dřevostavby Biskup, má dvě části. Administrativní
budova je navržena v energeticky pasivním standardu, výrobní hala pak v nízkoenergetickém
standardu.
Základní parametry:
Typ objektu: administrativní budova
Rok výstavby: „šuplíkový“projekt arch. Brotánka
Typ konstrukce: dřevostavba
Podlahová plocha: 433 m2
Obestavěný prostor: Poměr A/V (obálka budovy /objem): 0,41
Energetická náročnost: A
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
10,9 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
59 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
strop/střecha podlaha
okna
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: Zdroj ohřevu teplé vody: VZT: centrální větrací systém
Ostatní OZE: -
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Palác Křižík II v Mníšku pod Brdy (ČR)

Zdroj: http://www.space8.cz/projekty/administrativni-budova-palac-krizik-ii/

Objekt má dva trakty spojené prostory v 1.NP-3.PP a uzavřenou lávkou s výtahy ve všech podlažích
2.NP.-7.NP., celkem má budova 7 nadzemních a 4 podzemní patra. Tepelně technické vlastnosti
stavebních konstrukcí jsou na úrovni hodnot požadovaných až doporučených dle ČSN.
Základní parametry:
Typ objektu: administrativní budova
Rok výstavby: 2012
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 13000 m2
Obestavěný prostor: Poměr A/V (obálka budovy /objem): Energetická náročnost: B
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
Celková primární energie:
114 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
strop/střecha podlaha
okna
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: tepelné čerpadlo (geotermální vrty), tepelné zisky ze serverů a z výtahů.
Zdroj ohřevu teplé vody: VZT: větrací systém s rekuperací
Ostatní OZE: -
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OPATŘENÍ 1.5
Administrativní budova v Praze (ČR)

Zdroj: http://www.hledamkancelare.cz/kancelar-praha-tetris-office-building.html

Přestavbou původní secesní budovy z roku 1910 při zachování všech původních prvků (závěsná světla,
teracové schodiště, kovové ornamenty na balkonových zábradlích a zdobená uliční fasáda) a
přístavbou nové budovy vznikl moderní kancelářský objekt splňující nejnáročnější požadavky
současné doby.
Základní parametry:
Typ objektu: administrativní budova
Rok výstavby: 2014
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 8950 m2
Obestavěný prostor: Poměr A/V (obálka budovy /objem): Energetická náročnost: B
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
Celková primární energie:
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
strop/střecha podlaha
okna
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: Zdroj ohřevu teplé vody: VZT: Ostatní OZE: -
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OPATŘENÍ 1.5
Základní umělecká škola v Holicích (Pardubický kraj, ČR)

Zdroj: http://www.dobrydum.cz/Reference-Projekty/Verejne-stavby/Zakladni-umelecka-skola-Holice-893/

ZUŠ Karla Malicha slouží nejen k výuce dětí, ale také ke kulturnímu setkávání široké veřejnosti. V
prostorách školy jsou výstavní síně, víceúčelový sál pro pořádání přednášek a společenských akcí
města a samozřejmě učebny žáků.
Základní parametry:
Typ objektu: vzdělávací budova
Rok výstavby: 2015
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 2041 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
8 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
92 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,6 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: 0,19 W/m2.K
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,14 W/m2.K
strop/střecha U = 0,19 W/m2.K
podlaha
U = 0,13 W/m2.K
okna
Uw = 0,8 W/m2.K; Ug = 0,65 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 0,9 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: tepelné čerpadlo (vzduch-voda, vzduch-vzduch)
Zdroj ohřevu teplé vody: tepelné čerpadlo (vzduch-voda) s elektro dohřevem
VZT: větrací systém s rekuperací
Ostatní OZE: -
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OPATŘENÍ 1.5
Centum Veronica v Hostětíně (Zlínský kraj, ČR)

Zdroj: http://www.passivhausprojekte.de

Seminární centrum postavené Nadací Veronica na pozemcích vedle moštárny slouží ke vzdělávání
veřejnosti. Součástmi domu jsou přednáškový sál (50 míst pro školení a výuku), kuchyň, kanceláře
zaměstnanců, dílna a zázemí pro praktické kurzy, sociální zařízení a ubytovna pro hosty s kapacitou
25 lůžek ve 2 - 4 lůžkových pokojích.
Základní parametry:
Typ objektu: školicí budova
Rok výstavby: 2006
Typ konstrukce: smíšená stavba
Podlahová plocha: 650 m2
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
18 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
65 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,7 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,13 W/m2.K
strop/střecha U = 0,09 W/m2.K
podlaha
U = 0,11 W/m2.K
okna
Uw = 0,69 W/m2.K; Ug = - W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: dálkové vytápění z obecní biomasové výtopny
Zdroj ohřevu teplé vody: solární termické kolektory, dálkové vytápění na biomasu
VZT: větrací systém s rekuperací o η = 85 %
Ostatní OZE: -
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OPATŘENÍ 1.5
Centrum ekologické výchovy v Kladně (Středočeský kraj, ČR)

Zdroj: http://www.nsev-kladno.cz/cev/cev/

Provozovatelem budovy je Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna o.p.s. Kromě
učeben se v objektu nachází též kuchyně, jídelna, knihovna, kanceláře pro zaměstnance a ubytovací
pokoje s kapacitou 30 osob.
Základní parametry:
Typ objektu: školicí budova
Rok výstavby: 2009
Typ konstrukce: dřevostavba
Podlahová plocha: 949 m2 (zastavěná 491 m2)
Obestavěný prostor: 4935 m3
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
Celková primární energie:
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,14 W/m2.K
strop/střecha U = 0,06 W/m2.K
podlaha
okna
Uw = 0,8 W/m2.K; Ug = 0,6 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: kotle na biomasu (dřevěné pelety) o výkonu 15 a 25 kW
Zdroj ohřevu teplé vody: solární kolektory, kotel na biomasu
VZT: větracích systém s rekuperací
Ostatní OZE: -
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OPATŘENÍ 1.5
Řadové domy v Židlochovicích (Jihomoravský kraj, ČR)

Zdroj: http://bydleni.idnes.cz/foto.aspx?r=stavba&c=A090524_194146_usporyenergii_web&foto=WEB2b5714_3Typova_radovka_Passive_house.JPG

Základní parametry:
Typ objektu: obytné budovy
Rok výstavby: 2008
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: á 136 m2 (zastavěná plocha 82 m2)
Obestavěný prostor: á 563 m3
Poměr A/V (obálka budovy /objem): 0,74
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
14 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
89 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,48 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: 0,15 W/m2.K
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,092 W/m2.K
strop/střecha U = 0,097 W/m2.K
podlaha
U = 0,155 W/m2.K
okna
Uw = 0,73 W/m2.K; Ug = 0,58 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 0,59 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: VZT, elektrický dohřev
Zdroj ohřevu teplé vody: solární kolektory, elektrický dohřev
VZT: větracích systém s rekuperací (zemní předehřev)
Ostatní OZE: -

114

OPATŘENÍ 1.5
Rodinné domy v Hradčanech u Brna (Jihomoravský kraj, ČR)

Zdroj: http://www.pasivnidomy.cz/

Základní parametry:
Typ objektu: obytné budovy
Rok výstavby: 2007
Typ konstrukce: dřevostavby stavba
Podlahová plocha: 100 - 300 m2
Obestavěný prostor: 400 - 600 m3
Poměr A/V (obálka budovy /objem): 0,8 – 0,9
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
26 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
60 – 95 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,5- - 0,7 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: 0,16 W/m2.K
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,11 W/m2.K
strop/střecha U = 0,085 – 0,11 W/m2.K
podlaha
U = 0,09 – 0,11 W/m2.K
okna
Uw = 0,7 – 0,8 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: VZT, kotel na biomasu
Zdroj ohřevu teplé vody: solární kolektory, elektrický dohřev
VZT: větracích systém s rekuperací
Ostatní OZE: -
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Pasivní a nízkoenergetické budovy
v Plzeňském kraji
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OPATŘENÍ 1.5
Fakulta aplikovaných věd v Plzni (Plzeňský kraj, ČR)

Zdroj: http://www.stavbarokupk.cz/Files/stavbarokupk/2015/NovyobjektNTIS1.jpg

V objektu NTIS a CTPVV (Nové technologie pro informační společnost a centrum technického
a přírodovědného vzdělávání a výzkumu) Západočeské univerzity v Plzni se nachází prostory pro
výuku a výzkum Fakulty aplikovaných věd. Půdorysný koncept s centrálním komunikačním prostorem
přehledně odděluje plochy pro výuku a pro výzkum.
Základní parametry:
Typ objektu: vzdělávací budova
Rok výstavby: 2014
Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 17264 m2
Obestavěný prostor: 80173
Poměr A/V (obálka budovy /objem): 0,23
Energetická náročnost: B
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
34 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
87 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: 0,23 W/m2.K
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,13 W/m2.K
strop/střecha U = 0,1 W/m2.K
podlaha
U = 0,16 W/m2.K
okna
Uw = 0,71 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: dálkové vytápění
Zdroj ohřevu teplé vody: dálkové vytápění
VZT: větracích systém s rekuperací
Ostatní OZE: -
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OPATŘENÍ 1.5
Rodinný dům v Plzni (Plzeňský kraj, ČR)

Zdroj: http://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/moderni-drevostavby-realizace-2016/rodinny_dum_jubileum_plzen

JUBILEUM PLZEŇ je zajímavý designový rodinný dům, který je vybaven nejmodernějšími
technologiemi, jako je tepelné čerpadlo, inteligentní elektroinstalace, systém větrání se zpětným
ziskem tepla. Dům je navržen v difuzně otevřené konstrukci DifuTech CLIMA PASIV se součinitelem
prostupu tepla v řezu tepelnou izolací U = 0,1 až 0,08 W/m2K v celém obvodovém plášti.
Základní parametry:
Typ objektu: obytná budova
Rok výstavby: 2014
Typ konstrukce: dřevostavba
Podlahová plocha: 216 m2
Obestavěný prostor: Poměr A/V (obálka budovy /objem): Energetická náročnost: A
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
Celková primární energie:
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: 0,1 W/m2.K
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,1 W/m2.K
strop/střecha U = 0,1 W/m2.K
podlaha
U = 0,1W/m2.K
okna
Uw = 0,8 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: tepelné čerpadlo
Zdroj ohřevu teplé vody: VZT: větrací systém s rekuperací
Ostatní OZE: -

118

OPATŘENÍ 1.5
Rodinný dům v Plzni – Křimicích (Plzeňský kraj, ČR)

Zdroj: http://www.pasivnidomy.cz/domy/rd-krimice-178

Základní parametry:
Typ objektu: obytná budova
Rok výstavby: Typ konstrukce: masivní stavba
Podlahová plocha: 119 m2 (zastavěná plocha 86 m2)
Obestavěný prostor: Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
23 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
129 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,51 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: 0,174 W/m2.K
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,123 W/m2.K
strop/střecha U = 0,087 W/m2.K
podlaha
U = 0,142 W/m2.K
okna
Uw = 0,74 W/m2.K; Ug = 0,6 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 0,75 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: kompaktní jednotka NILAN VP 18K, el. rohože
Zdroj ohřevu teplé vody: kompaktní jednotka NILAN VP 18K
VZT: kompaktní jednotka NILAN VP 18K
Ostatní OZE: -
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OPATŘENÍ 1.5
Rodinný dům v Plzni – Doudlevcích-Výsluní (Plzeňský kraj, ČR)

Zdroj: http://www.pasivnidomy.cz/

Základní parametry:
Typ objektu: obytná budova
Rok výstavby: Typ konstrukce: smíšená stavba
Podlahová plocha: 80 m2
Obestavěný prostor: 495 m3
Poměr A/V (obálka budovy /objem): 0,73
Energetická náročnost: B
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
19,8 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
55 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
1/h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,16 W/m2.K
strop/střecha U = 0,13 W/m2.K
podlaha
U = 0,182 W/m2.K
okna
Uw = 0,8 W/m2.K; Ug = 0,7 W/m2.K
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: teplovzdušné vytápění přes zemní výměník, krbová kamna
Zdroj ohřevu teplé vody: solární ohřev
VZT: větrací systém s rekuperací Duplex
Ostatní OZE: 4 solární vakuové kolektory H400V
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OPATŘENÍ 1.5
Rodinný dům v Plzni - Skvrňanech (Plzeňský kraj, ČR)

Zdroj: http://www.pasivnidomy.cz/

Základní parametry:
Typ objektu: obytná budova
Rok výstavby: 2016
Typ konstrukce: dřevostavba
Podlahová plocha: 150 m2
Obestavěný prostor: Poměr A/V (obálka budovy /objem): Energetická náročnost: A
Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
14 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
18 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
strop/střecha podlaha
okna
vchodové dveře Technická zařízení:
Zdroj vytápění: podlahové vytápění Jupiter, akumulační nádrž Fat Boy
Zdroj ohřevu teplé vody: Kamna La Nordica
VZT: větrací systém Zehnder
Ostatní OZE: FV systém
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OPATŘENÍ 1.5
Rodinný dům v Plzni (Plzeňský kraj, ČR)

Zdroj: http://www.pasivnidomy.cz/

Základní parametry:
Typ objektu: obytná budova
Rok výstavby: Typ konstrukce: dřevostavba
Podlahová plocha: 178 m2 (zastavěná plocha 123 m2)
Obestavěný prostor: 835 m3
Poměr A/V (obálka budovy /objem): Technické parametry:
Měrná potřeba tepla na vytápění:
20 kWh/m2.rok
Celková primární energie:
66 kWh/m2.rok
Průvzdušnost obálky budovy n50:
0,5 / h
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem: 0,15 W/m2.K
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí:
vnější stěna
U = 0,11 W/m2.K
strop/střecha U = 0,08 W/m2.K
podlaha
U = 0,11 W/m2.K
okna
Uw = 0,83 W/m2.K; Ug = 0,5 W/m2.K
vchodové dveře Ud = 1,24 W/m2.K
Technická zařízení:
Zdroj vytápění: tepelné čerpadlo (vzduch-voda)
Zdroj ohřevu teplé vody: tepelné čerpadlo (vzduch-voda)
VZT: Drexel und weiss aerosilent stratos
Ostatní OZE: -
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OPATŘENÍ 1.5
ZÁVĚR
V dokumentu jsou shrnuty základní zásady nulové, pasivní a nízkoenergetické výstavby, spolu
s rozdíly a specifiky, které tyto druhy výstavby doprovází. Nulová výstavby je dosud ve svých
počátcích, avšak na internetu existuje množství webových stránek, na kterých lze nalézt celou řadu již
realizovaných pasivních staveb, které by, po jejichž osazení obnovitelnými zdroji energie, zejména
vyrábějícími elektrickou energii, bylo možné zařadit mezi domy nulové.
V Plzeňském kraji stojí už více než dvě desítky pasivních domů. Pokud by tyto domy byly doplněny
dostatečně dimenzovanými obnovitelnými zdroji energie (solární kolektory, fotovoltaické panely,
kotel / krb na dřevo nebo pelety apod.) jednalo by se o nulové domy. Některé z domů jsou
obnovitelnými zdroji již doplněny a požadavky na zařazení do kategorie nulových domů tak splňují.
Ukázky nulových či pasivních a nízkoenergetických domů uvedené v tomto dokumentu byly vybrány
průřezově, nejedná se v žádném případě o ucelený výčet existujích budov. Navíc lze říci, že počet
těchto objektů se neustále zvyšuje a materiály, ze kterých jsou stavěny, se stále zdokonalují, což
posouvá novou výstavbu k vyššímu standardu.
Příklad webů, na nichž lze nalézt další informace a ukázky nulových a pasivních domů:
http://www.pasivnidomy.cz/katalog-pasivnich-domu
http://www.nulovedomy.org/pasivni-a-nulove-domy/
www.poradenske-centrum-nuloveho-domu.cz
http://passipedia.passiv.de/ppediaen/examples
www.ekonomicke-stavby.cz/
www.haas-fertigbau.cz/
www.stavbydomunaklic.cz
http://stavimeusporne.cz/
http://www.efel-drevostavby.cz
www.modularsystem.cz/
https://www.nuladum.cz/
www.kalksandstein.cz
atd.
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