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Autorsky chráněný:

- úžitkový vzor

- patent

NED - Nízko Energetické Domy

EPD - Energeticky Pasivní Domy



Proč Proč stavětstavět nízkoenergetické a nízkoenergetické a pasivnípasivní
domy ?domy ?

„„ProtožeProtože jeje

potřebnépotřebné

respektovatrespektovat

trendy !“trendy !“trendy !“trendy !“

Trendy Trendy veve výstavběvýstavbě obytných obytných stavebstaveb jsoujsou::

�� Úspora energieÚspora energie
�� EkologieEkologie
�� Inteligentní systémy Inteligentní systémy řízenířízení provozuprovozu



Kritéria pro nízko energetické a Kritéria pro nízko energetické a 
pasívní domypasívní domy

Zjednodušene : spotřeba energie na vytápěníZjednodušene : spotřeba energie na vytápění

�� Pod 50 kW/mPod 50 kW/m22/rok = NED/rok = NED
�� Příklad: při úžitkové ploše 100 mPříklad: při úžitkové ploše 100 m22 x 50 kW/mx 50 kW/m22 je je 

spotřeba energie na vytápění  max. 5 000 kW/rokspotřeba energie na vytápění  max. 5 000 kW/rok

�� Pod 15 kW/mPod 15 kW/m22/rok = EPD/rok = EPD
�� Příklad: při úžitkové ploše 100 mPříklad: při úžitkové ploše 100 m22 x 15 kW/mx 15 kW/m22 je je 

spotřeba energie na vytápění max. 1 500 kW/rokspotřeba energie na vytápění max. 1 500 kW/rok



Proč dřevo jako konstrukční materiál:Proč dřevo jako konstrukční materiál:

�� Má dobré tepelněMá dobré tepelně--technické vlastnosti ( jetechnické vlastnosti ( je

dobrý izolant, neakumuluje teplo)dobrý izolant, neakumuluje teplo)

�� Jednoduchá a laciná technologie opracováníJednoduchá a laciná technologie opracování

�� Montáž suchou cestou, eliminuje sezónnostMontáž suchou cestou, eliminuje sezónnost�� Montáž suchou cestou, eliminuje sezónnostMontáž suchou cestou, eliminuje sezónnost

stavebních prácístavebních prácí

Proč ne dřevo jako konstrukční materiál :
Dřevo je citlivé na zvýšenou vlhkost Dřevo je citlivé na zvýšenou vlhkost -- dřevokazný dřevokazný 

hmyz, houby a plísněhmyz, houby a plísně



Proč dřevo Proč dřevo 
jako jako 

konstrukční konstrukční 
materiálmateriál ??

PřírodníPřírodní, , �� PřírodníPřírodní, , 

ekologický materiálekologický materiál

�� Dostupná Dostupná 

domácí surovinadomácí surovina



Proč ne panel, ale modul ?Proč ne panel, ale modul ?
�� DifúzněDifúzně otevřenějšíotevřenější na na venkovnívenkovní straněstraně OSBOSB

�� ZlevněníZlevnění tepelné tepelné izolaceizolace, , převažněpřevažně je je uvnitřuvnitř
modulu modulu 

�� JednoduššíJednoduššímontáž, dá montáž, dá sesemontovatmontovattaké také �� JednoduššíJednoduššímontáž, dá montáž, dá sesemontovatmontovattaké také 
svéjpomocněsvéjpomocně

�� Tepelná Tepelná izolaceizolace sese dávádává až na až na místemíste, , dokoncedokonce až až 
kdyžkdyž je je důmdům pod pod střechoustřechou

�� VětšíVětší tuhosttuhost stěnstěn, vhodné i do seizmických oblastí, vhodné i do seizmických oblastí

�� NNejsouejsou potřebnépotřebné zdvihacízdvihací zazařízeřízenníí, , montovatmontovat sese dá dá 
i na i na těžkotěžko přístupnémpřístupnémmístěmístě



KKlí č k líč k úspěchuúspěchu
je vje vššakakje vje vššakak

vv
minimalizaciminimalizaci tepelných tepelných mostůmostů



Proč ne profilový nosník, ale Proč ne profilový nosník, ale φ φ -- haha
�� DifůzníDifůzní odpor na exteriérové  odpor na exteriérové  straněstraně

obvodového obvodového pláštěpláště je nižšíje nižší

�� Cena Cena průmyslneprůmyslne vyráběnýchvyráběných profilových profilových 
nosníkůnosníků je vyšší než nosný systém je vyšší než nosný systém ΜοΜοduldul--LegLeg



TEPELNÁ IZOLACE TEPELNÁ IZOLACE –– na bázy celulózy či na bázy celulózy či standardstandard

�� ClimatizerClimatizer PlusPlus

�� IsocellIsocell

�� PolystyrenPolystyren

�� VataVata



Okna Okna –– plastové ? dřevěné ?plastové ? dřevěné ?

�� UUmaxmax = 0,8 W/m2K= 0,8 W/m2K

�� zastíněnízastínění

�� infiltraceinfiltrace



FasádaFasáda
�� odvětranáodvětraná

�� kontaktníkontaktní



VodaVoda



ElektrikaElektrika



Nucené větráníNucené větrání
s rekupers rekuperacíací

�� CentrálníCentrální



NNucené větrání s rekuperacíucené větrání s rekuperací

�� LokálníLokální



Teplovzdušné vytápěníTeplovzdušné vytápění



Blower door testBlower door test



PoPožžáárnrníí odolnosodolnostt
�� Fires BatizovceFires Batizovce



StatikaStatika
�� Lignotesting BratislavaLignotesting Bratislava



�� LipovecLipovec



�� TomTomčanyčany



�� TrnávkaTrnávka



�� Dunajská LúžnaDunajská Lúžna



�� DomašaDomaša



Dobrohošť



Úvaly



Most Most 
pri pri 

BratislaveBratislave



ŠtětkoviceŠtětkovice



Turčianske Kľačany



Zárybni ční LhotaZárybni ční Lhota



SoběslavSoběslav



Podunajské BiskupicePodunajské Biskupice



VšehrdyVšehrdy



BeniceBenice



Dolná TižinaDolná Tižina



KaniankaKanianka



Jur pri BratislaveJur pri Bratislave



Veľké ZálužieVeľké Zálužie



HrdlívHrdlív



Slovenská ĽupčaSlovenská Ľupča



ÚstrašiceÚstrašice



Dunajská Lúžna II.Dunajská Lúžna II.



VVysoká Pecysoká Pec



TrenčínTrenčín



Spišské BystréSpišské Bystré



BudčaBudča



ChomutovChomutov



Planá n. LužnicíPlaná n. Lužnicí



PriekopaPriekopa



SpSpišský Štiavnikišský Štiavnik



GerlachovGerlachov



SielnicaSielnica



PopradPoprad



BerlBerlín ín ––
-- MuggelheimMuggelheim


