
průměrné auto          vs. šetrné auto

spotřeba 6,5 l/100km

spotřeba 1,5 l/100km, příp. 6,5 kWh/100km

TECHNOLOGICKÝ VÝVOJ VE VŠECH ODVĚTVÍCH



běžný počítač          vs. šetrný počítač

spotřeba energie 250 W

Stand–by režim 20 W
spotřeba energie 26 W

Stand-by režim 1 W

TECHNOLOGICKÝ VÝVOJ VE VŠECH ODVĚTVÍCH



TECHNOLOGICKÝ VÝVOJ VE VŠECH ODVĚTVÍCH

běžný dům             vs. pasivní dům

spotřeba energie pro 

vytápění 100 kWh/(m2a)

spotřeba energie pro 

vytápění < 15 kWh/(m2a)



MÁME NA VÝBĚR
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Co je pasivní dům?
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Pasivní dům

úsporný = jistota

kvalitní

komfortní

ekologický

Zdroj: Centrum pasivního domu
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Energetická efektivita

celosvětově nejvyšší standard energeticky efektivní 

výstavby

ekonomicky odůvodnitelný
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Potřeba energie na vytápění:

 stávající budova cca 180 kWh/(m2a)

 budova dle platné normy cca 100 kWh/(m2a)

 pasivní dům < 15 kWh/(m2a)
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Domácí spotřebiče

Vzduchotechnika

Ohřev TUV

Vytápění

- 90%

- 80%

Zdroj: Centrum pasivního domu

Perspektivní řešení konkrétně: pasivní domy
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Základní parametry pasivního domu

< 15 kWh/(m2a)

 maximální roční měrná potřeba tepla na vytápění pasivního 

domu

< 0,6 h-1

 celková průvzdušnost n50 měřena testem neprůvzdušnosti

< 120 kWh/(m2a)

 maximální roční celková měrná potřeba primární energie 

pasivního domu (vytápění, teplá voda, pomocná energie, 

domácí spotřebiče, osvětlení)

Zdroj: Centrum pasivního domu
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Požadované parametry dle Zelené úsporám

< 20 kWh/(m2a) pro RD; < 15 kWh/(m2a) pro BD

 maximální roční měrná potřeba tepla na vytápění pasivního 

domu

< 0,6 h-1

 celková průvzdušnost n50 měřena testem neprůvzdušnosti

< 60 kWh/(m2a)
 maximální roční celková měrná potřeba primární energie 

pasivního domu (vytápění, teplá voda, pomocná energie bez 
domácích spotřebičů a osvětlení)

Zdroj: Centrum pasivního domu
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Zelená úsporám – podpora úspor energie na vytápění

Úspory energie na vytápění u rodinných domů (RD)

Částka

 A.1 Celkové zateplení Qem < 40 kWh/m2a 2 200 Kč/m2

 Podpora na výpočet úspor, projekt a dozor 20 000 Kč

Úspory energie na vytápění u bytových domů (BD)

Částka

 A.1 Celkové zateplení Qem < 30 kWh/m2a 1 050 Kč/m2

 Podpora na výpočet úspor 15 000 Kč

 Podpora na projekt, odborný dozor 2 000 Kč/byt 

Zdroj: SFŽP
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Zelená úsporám – podpora výstavby PD

Novostavby RD v pasivním standardu

Částka

 RD v pasivním standardu 250 000 Kč

 podpora na projekt 40 000 Kč

 zdroj na biomasu až 95 000 Kč

 solární systém až 80 000 Kč

 výpočet potřeby tepla na vytápění 10 000 Kč

 bonus – kombinace opatření 20 000 Kč

 SPOLU až 495 000 Kč

Zdroj: SFŽP
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Komfort / kvalita vnitřního 

prostředí

malé platby za energie a vysoký komfort bydlení
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Uw = 1,6 W/(m²K)

Uw = 0,85 W/(m²K)
Grafik: PHI, Darmstadt

Rozvrstvení teplot v obytném prostoru

Tepelný komfort
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Zdroj: HIWIN - Anhang zu Teilbericht PHI

25 °C

20 °C

rozdíl teplot < 3 K

rozdíl teplot 5 K
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Asymetrie teploty vyzařování

Zdroj: PHI
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Asymetrie teploty vyzařování

Zdroj: PHI
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Kvalita vnitřního prostředí

příjemně teplé povrchy

minimální teplotní rozdíly

stále čerstvý vzduch bez průvanu

bez škodlivin

Zdroj: Centrum pasivního domu
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Ekologie

zvyšování efektivity ve všech oblastech 
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Proč stavět pasivní domy?

Zdroj: University of Illinois

1979
17. září

Arktický 

mořský led

2005
17. září

2007
17. září
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Zdroj: P.D. Jones & M.E. Mann (2004): "Climate over past millenia". Reviews of Geophysics, 

Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, U.S..

Koncentrace CO2

teplota

CO2

Zdroj: P.D. Jones & M.E. Mann (2004): "Climate over past millenia". 
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Příčina? 

Zdroj: PHI
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Spotřeba primární energie na osobu
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Spotřeba primární energie

Zdroj: IEA
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Co je celkově největší energetickou zátěží?

Zdroj: Eurostat

Doprava

29%

Vytápění

72%

Domácnosti/

Služby

40%

Průmysl

31%

Domácí

spotřebiče

Ohřev TUV

Při provozu budov se spotřebovává minimálně 38 % veškeré spotřeby 

energie

Současná architektura je největší ekologickou stopou naší civilizace a 

spotřebovává dohromady až přes 50 % energie
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Plýtvání neekologické chceme nahradit plýtváním ekologickým?

Má ale v tomto srovnání smysl perspektiva rozvoje využití OZE ?

Opravdu řešíme problém?

Zdroj: Aeš Brotánek
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Bez rozvoje potenciálu úspor to nedává smysl!

Smysl má snížit spotřebu neobnovitelných zdrojů na minimum a tu 

pak není těžké pokrýt z potenciálu obnovitelných energetických 

zdrojů = Faktor 10 a tomu odpovídají vlastnosti PASIVNÍCH DOMŮ.

Skutečné řešení?

Zdroj: Aeš Brotánek
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Architektura pasivních domů bez omezení
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Architektura pasivních domů bez omezení



www.pasivnidomy.cz

Mezinárodní dny pasivních domů 2010

12. – 14. listopadu 2010

 V roce 2009: 35 domů k vidění, přes 600 návštěvníků

Zdroj: Planer
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6. ročník konference PASIVNÍ DOMY 2010

Mezinárodní konference PASIVNÍ DOMY

14. - 15. 10. 2010 | Brno



www.pasivnidomy.cz

DĚKUJI ZA POZORNOST
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