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1.

ÚVOD

Studie porovnává řešení téměř nulové budovy podle připravované vyhlášky o
energetické náročnosti budov s budovou, která odpovídá pasivnímu standardu při
hodnocení podle TNI 730329 a TNI 730330.

2.

HODNOCENÍ - RODINNÝ DŮM

Popis modelů:
• budova s téměř nulovou spotřebou odpovídá hodnotě fR = 0,70. Hodnota
Uem je 0,31 W/(m2K)
• pro budovu jsou aplikována opatření vedoucí ke snížení neobnovitelné
primární energie o 25%. Opatření jsou následující:
o zvýšení účinnosti zpětného získávání tepla na 65%
o snížení hodnoty PSFPahu,R na 1100 W.s/m3
o aplikace solárního teplovodního systému se solárním pokrytím 55%
o úsporné osvětlení s hodnotou pL,lx,R 0,017 W/(m2.lx)
o účinnost výroby tepla pro vytápění zdrojem = 90%
• K dosažení pasivního standardu podle TNI 730329 jsou mimo výše zmíněných
aplikována další následující opatření.
o součinitele prostupu tepla konstrukcí odpovídající doporučeným
hodnotám pro pasivní domy dle ČSN 730540.
o přirážka na tepelné vazby a mosty je uvažována hodnotou 0,01 W/
(m2K)
o výsledná hodnota Uem je 0,21 W/(m2K), hodnota fR = 0,48 o solární pokrytí upraveno na hodnotu 46% (měrná potřeba primární
energie odpovídá hodnotě 60 kWh/(m2a)
o snížení hodnoty n50 na 0,6 1/hod.
Výsledné hodnocení uvádí Tabulka 1. Srovnatelné jsou hodnoty ve třetím a
čtvrtém sloupci s oranžovým podbarvením.
Poznámky:
• Instalace úsporného osvětlení oproti referenční hodnotě snižuje pasivní
tepelné zisky a zvyšuje tedy potřebu tepla na vytápění.
• Do potřeby primární neobnovitelné energie se dle vyhlášky o energetické
náročnosti započítává osvětlení (domácí spotřebiče nikoliv). Dle TNI
730329/30 se do potřeby primární energie nezapočítává ani osvětlení, ani
spotřebiče.
• Dle vyhlášky o ENB je energetická vztažná plocha tzv. celkovou vnější
podlahovou plochou. V TNI 730329/30 je to tzv. celková vnitřní p. p. (tedy
menší hodnota).
• Do celkové dodané energie se dle TNI 730329/30 nezapočítává energie
pokrytá solárním systémem (dle vyhlášky ENB však ano).

Tabulka 1: srovnání téměř nulové budovy a pasivního domu- varianta rodinný dům

Legenda:
Energeticky vztažná plocha

E. vzt.
plocha

Potřeba tepla na vytápění

VYT_pot

Spotřeba energie na vytápění VYT_spo
Spotřeba pom. energie na
vytápění
VYT_pom
Spotřeba energie na
ventilátory
VENT
3.

Spotřeba energie na přípravu
TV
Spotřeba pom. energie na
rozvod TV
Spotřeba energie na osvětlení
spotř.
Solární systém

TV_spo
TV_pom
a
OSV
TV_spo_so
l

ZÁVĚRY - RODINNÝ DŮM
•

•

•

•
•
•

Především díky jinému způsobu výpočtu tzv. energeticky vztažné plochy jsou měrné
hodnoty (např. potřeby tepla na vytápění) při výpočtu stejné budovy podle TNI 730329
vyšší nežli při výpočtu podle aktuální verze připravované vyhlášky o ENB.
Rodinný dům v případové studii splní požadavky na standard téměř nulové budovy při
hodnotě fR 0,70. Ke snížení potřeby primární energie o 25% není třeba dále měnit obálku
oproti hodnotě fR = 0,70.
Rodinný dům při splnění parametrů téměř nulové budovy vykazuje měrnou potřebu tepla
na vytápění 38 kWh/(m2a). Identická budova, počítaná podle metodiky TNI 730329
vykazuje měrnou potřebu tepla na vytápění 45 kWh/(m2a). Takto navržený objekt tedy
nesplní standard pasivního domu podle TNI 730329.
Budova, která splní standard pasivního domu podle TNI 730329 musí vykazovat hodnotu
fR = 0,48 -. To odpovídá hodnotě Uem = 0,21 W/(m2K).
K dosažení patřičné potřeby tepla na vytápění je třeba zvýšit účinnost rekuperace na 85%.
Takto navržený pasivní dům vypočtený podle nové metodiky o energetické náročnosti
budov bude vykazovat měrnou potřebu tepla na vytápění 16 kWh/(m2a) a hodnotu
snížení neobnovitelné primární energie 56%.

4.

HODNOCENÍ - BYTOVÝ DŮM

Popis modelů:
• budova s téměř nulovou spotřebou odpovídá hodnotě fR = 0,70. Hodnota
Uem je 0,39 W/(m2K).
• pro budovu jsou aplikována opatření vedoucí ke snížení neobnovitelné
primární energie o 25%. Opatření jsou následující:
o zvýšení účinnosti zpětného získávání tepla na 70%
o snížení hodnoty PSFPahu,R na 1300 W.s/m3
o aplikace solárního teplovodního systému se solárním pokrytím 40%
o úsporné osvětlení s hodnotou pL,lx,R 0,017 W/(m2.lx)
o snížení
• K dosažení pasivního standardu podle TNI 730330 jsou mimo výše zmíněných
aplikována další následující opatření.
o součinitele prostupu tepla konstrukcí odpovídající doporučeným
hodnotám pro pasivní domy dle ČSN 730540 (horní mez, pro stěny
uvažováno U = 0,15 W/(m2K))
o Přirážka na tepelné vazby a mosty je uvažována hodnotou 0,01 W/
(m2K)
o Výsledná hodnota Uem je 0,30 W/(m2K), hodnota fR = 0,55 o solární pokrytí upraveno na hodnotu 15% (měrná potřeba primární
energie odpovídá hodnotě 60 kWh/(m2a)
o Snížení hodnoty n50 na 0,6 1/hod.
Výsledné hodnocení uvádí Tabulka 2. Srovnatelné jsou hodnoty ve třetím a
čtvrtém sloupci s oranžovým podbarvením.
Tabulka 2: srovnání téměř nulové budovy a pasivního domu - varianta bytový dům

5.

ZÁVĚRY - BYTOVÝ DŮM
•

•

•

•
•

Především díky jinému způsobu výpočtu tzv. energeticky vztažné plochy jsou měrné
hodnoty (např. potřeby tepla na vytápění) při výpočtu stejné budovy podle TNI 730330
vyšší nežli při výpočtu podle aktuální vyhlášky o energetické náročnosti budov.
Bytový dům v případové studii splní požadavky na standard téměř nulové budovy při
hodnotě fR 0,70. Ke snížení potřeby primární energie o 25% není třeba dále měnit obálku
oproti hodnotě fR = 0,70.
Bytový dům při splnění parametrů téměř nulové budovy vykazuje měrnou potřebu tepla na
vytápění 18 kWh/(m2a). Identická budova, počítaná podle metodiky TNI 730330 vykazuje
měrnou potřebu tepla na vytápění 23 kWh/(m2a). Takto navržený objekt tedy nesplní
standard pasivního domu podle TNI 730330.
Budova, která splní standard pasivního domu podle TNI 730329 musí vykazovat hodnotu
fR = 0,55 -. To odpovídá hodnotě Uem = 0,30 W/(m2K).
Takto navržený pasivní dům vypočtený podle nové metodiky o energetické náročnosti
budov bude vykazovat měrnou potřebu tepla na vytápění 10 kWh/(m2a) a hodnotu
snížení neobnovitelné primární energie 35%.

Poznámky:
•
Splnění minimálních požadavků na Uem, účinnost zpětného získávání tepla, neprůvzdušnosti (a
dalších výše popsaných) pro pasivní bytový dům dle TNI 730330 vede k dosažení hodnoty
potřeby tepla na vytápění 10 kWh/(m2a) - oproti požadavku, který je na úrovni 15 kWh/(m2a).
Pro bytové domy může tedy tato hodnota se současnými technologiemi a dle výpočtu podle TNI
730330 být i výrazně nižší, než je vlastní požadavek.
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