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ARCHITEKTONICKÉ A KONŠTRUKČNÉ STRATÉGIE NAVRHOVANIA
BUDOV S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE

4.1 DEFINOVANIE BUDOV S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE
Energetická politika Európskej únie je strategicky podmienená udržateľným rozvojom
civilizácie, predovšetkým zmiernením klimatických zmien v dôsledku globálneho
prehrievania Zeme. V období rokov 2010 až 2020 sa v oblasti energetickej hospodárnosti
stanovili tieto ciele:
•
•
•

dosiahnuť úspory energie najmenej o 20 %,
znížiť emisie skleníkových plynov o 20 %,
zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov aspoň na 20 % z celkovej spotreby.

Uvedené percentá sú porovnaním so stavom v roku 1990.
Do roku 2030 by sa mal dosiahnuť 27 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov, energetická
efektívnosť má vzrásť o 27 % a 40 % pokles emisií skleníkových plynov. Výhľadovo sa
formulovali ciele aj do roku 2050:
•
•

aspoň 85 % z konečnej spotreby energie pokryť obnoviteľnými zdrojmi,
znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 90 % v porovnaní s rokom 1990.

Ide o mimoriadne ambiciózne ciele. Ich naplnenie má viaceré sprievodné efekty, akými sú
napr. zníženie závislosti EÚ na dovoze fosílnych palív, zníženie znečistenia ovzdušia alebo
modernizácia hospodárstva. Dá sa povedať, že sa postupne malými krokmi blížime k týmto
cieľom už niekoľko desaťročí. Príslušné kroky a pojmy ilustruje Obr. 1.1. V procese
stanovenia kritérií hodnotenia vysokej energetickej hospodárnosti budov vznikali ich
rozličné názvy, napr. pasívne budovy, budovy s nulovou spotrebou energie, budovy s čistou
nulovou spotrebou energie, budovy s nulovou produkciou oxidu uhličitého, „zelené”
budovy, udržateľné budovy a podobne. V zásade ide o rovnaký typ budov, konkrétny názov
označuje charakteristiku, ktorou sa príslušný typ budovy má vyznačovať. V Obr. 4.1
vykreslenie obrysov pojmov „nulové“ budovy a plus-energetické budovy čiarkovanými, resp.
bodkovanými čiarami má naznačiť, že tieto pojmy nie sú doteraz jednoznačne definované.
V týchto súvislostiach je potrebné konštatovať, že mnohí odborníci pochybujú, či sú
deklarované politické ciele splniteľné. Jedným z mnohých dôvodov skeptických hlasov je
neustály nárast spotreby obyvateľstva. Znižovanie cien energií a jej dostupnosť sprevádza
zvyšovanie nielen spotreby energie, ale takmer všetkého.
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Obr. 4.1 Postupné kroky v stratégii znižovania energetickej náročnosti budov

Pojem „budova s takmer nulovou potrebou energie” zaviedla smernica o energetickej
hospodárnosti budov 2010/31/EÚ (Smernica, 2010; Smernica, 2012). Podľa smernice ide o
„budovu s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou, v ktorej požadované takmer nulové
alebo veľmi malé množstvo energie by sa malo vo významnej miere pokryť energiou z
obnoviteľných zdrojov vrátane energie z obnoviteľných zdrojov vyrobenej priamo na mieste
alebo v blízkosti”. Podľa tejto vágnej politickej smernice sa v štátoch Európskej únie majú od
januára 2019 stavať novostavby verejných budov a ostatné budovy od januára 2021.

Obr. 4.2 Princíp budov s takmer nulovou potrebou energie podľa definície v Smernici 2010/31/EÚ

Konkrétne kritériá budov s takmer nulovou potrebou energie si stanovujú jednotlivé členské
štáty EÚ. Princíp budov s takmer nulovou potrebou energie, ktorý vyjadruje podstatu ich
definície podľa Smernice 2010/31/EÚ, ilustruje Obr. 4.2. Každá krajina EÚ si určuje akú
energetickú spotrebu má mať budova s takmer nulovou potrebou/spotrebou energie, ktoré
obnoviteľné zdroje energie sú povolené, v akej vzdialenosti od budovy a akým spôsobom sa
započítavajú do energetickej spotreby. Dôležité je aj určiť spôsob kvantifikácie vzťahov
medzi energetickou spotrebou a uhlíkovou (prípadne aj vodnou) stopou.
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Odlišnosť „národných” definícií budov s takmer nulovou potrebou energie a kritérií a metód
ich stanovenia spôsobuje problémy pri ich porovnávaní. Vo všeobecnosti majú budovy s
takmer nulovou potrebou energie v danej krajine relatívne veľmi nízku energetickú
spotrebu. Napríklad na Slovensku podľa (Vyhláška 324, 2016) sú budovy s takmer nulovou
potrebou zaradené do energetickej triedy A0. Celoročné potreby energie na prevádzku
rozličných druhov budov v jednotlivých energetických triedach vyjadrené v primárnej
energii na 1 m2 podlahovej plochy sú v Tab. 4.1. Ak budova s takmer nulovou potrebou
energie odvádza alebo uskladňuje energiu, zaradí sa na Slovensku do podtriedy A0+
(Vyhláška 35, 2020).

Tab. 4.1 Škála energetických tried globálneho ukazovateľa vyjadrená v primárnej energii v kWh/(m 2.a) na
Slovensku (Vyhláška 324/2016)

Ambicióznejšie sú čisto energeticky nulové budovy, ktorých celoročná energetická bilancia
je neutrálna. To znamená, že do energetických sietí dodajú za rok toľko energie, koľko z nej
odoberú. Ilustrácia koncepcie čisto energeticky nulovej budovy v plnej miere zásobovanej
obnoviteľnou energiou je na Obr. 4.3. Logicky, aj keď zatiaľ príliš futuralisticky, nasledujú
v energetickej politike energeticky plusové budovy. Technicky sú energeticky plusové
budovy realizovateľné už dnes, je to však finančne extrémne náročné.
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Obr. 4.3 Koncepcia čisto energeticky nulovej budovy zásobovanej obnoviteľnou energiou

V súčasnosti sa dá hovoriť, že trend výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie na
ich prevádzku je takmer celosvetový. V rozličných klimatických, ekonomických a aj kultúrnospoločenských podmienkach sa cieľové parametre budov s takmer nulovou potrebou
energie značne líšia. V tejto publikácii sa budeme zaoberať vybranými otázkami stavebnej
podstaty budov s takmer nulovou potrebou energie v podmienkach strednej Európy. Aj keď
sa problematika týka aj obnovovaných budov, prezentované informácie sa budú zaoberať
najmä novostavbami budov s takmer nulovou potrebou energie. Vzhľadom na to, že veľmi
nízka spotreba energie a dekarbonizácia stavebného fondu nie je možná bez zatepľovania a
obnovy starších budov, venujeme stručnú pozornosť aj tejto problematike.

4.2 ZÁKLADNÉ STRATÉGIE NAVRHOVANIA BUDOV S TAKMER
NULOVOU POTREBOU ENERGIE
Stratégie navrhovania budov s takmer nulovou potrebou energie (BTNPE) podmieňujú
viaceré faktory. Je potrebné zohľadniť urbanistické štruktúry, miestnu klímu, druh budovy
a požiadavky na jej vnútorné prostredie a spôsob jej využívania (vrátane očakávaných zmien
jej funkčného využívania), predpokladanú životnosť, širšie environmentálne, ekonomické
a socio-kultúrne súvislosti a aj ďalšie. Treba rešpektovať známu pravdu, že každá budova je
jedinečná. Zároveň však existujú viaceré pravidlá, ktoré sa osvedčili pri navrhovaní
nízkoenergetických budov v určitých regiónoch. Práve v projektovej príprave budov spočíva
najväčší potenciál na znižovanie spotreby energie na prevádzku budov, najmä na
vykurovanie, chladenie, vetranie, teplú vodu a osvetlenie. Vo všeobecnosti sa preferujú
pasívne stratégie doplnené flexibilným nízkoteplotným vykurovaním, prirodzeným vetraním
(počas zimy mechanickým s rekuperáciou tepla) a vysokoteplotným chladením.
5

Zjednodušene môžeme zhrnúť základné stratégie navrhovania budov s tamer nulovou
potrebou energie do 3 krokov, Obr. 4.4.

Obr. 4.4 Základná koncepčná stratégia navrhovania budov s takmer nulovou potrebou energie

Pri navrhovaní budov s takmer nulovou potrebou tepla sa zdôrazňuje integrovaný prístup
k ich navrhovaniu, v rámci ktorého všetci projektanti komunikujú a hľadajú čo najlepšie
riešenia. Participanti na projektovom riešení budovy sa okrem splnenia požiadaviek
stavebníka a príslušných zákonných požiadaviek zaoberajú aj širšími environmentálnymi a
sociálnymi otázkami, nárokmi na údržbu a prevádzku v rámci celého predpokladaného
života stavby. Tento prístup si vyžaduje zmenu tradičného spôsobu myslenia. Integrovaný
prístup si vyžaduje myslieť v širších súvislostiach a jednotlivé komponenty a systémy
začleňovať do celku vzájomne vyváženým spôsobom, Obr. 4.5. Napríklad, ak sa sústredíme
na vysoké tepelné odpory jednotlivých súčastí obalových konštrukcií a zanedbáme dôslednú
izoláciu tepelných mostov, nedosiahneme želané ciele. Využívanie obnoviteľných zdrojov
energie na vykurovanie bez vysokej vzduchotesnosti obalových konštrukcií môže znamenať,
že energetický štandard BTNPE sa nedosiahne. Rozličné klimatické podmienky a spôsoby
prevádzky v budove si vyžadujú rozdielne projektové stratégie. Vo všeobecnosti možno
v podmienkach mierneho klimatického pásma odporúčať využívanie slnečného žiarenia,
denného svetla a prirodzeného vetrania kombinovaného energeticky flexibilnými
zariadeniami. V strednej Európe sa v priebehu roka klimatické podmienky neustále
dynamicky menia, Obr. 4.6. V posledných rokoch sa intenzívne vyvíjajú rozličné systémy
adaptabilných obalových konštrukcií s integrovanými technickými zariadeniami budov,
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ktoré majú zvýšenú schopnosť reagovať na aktuálne počasie a spôsob prevádzky v budove
(Shen et al., 2018; Shady et al., 2015), ). Predpokladá sa, že takýto prístup k navrhovaniu
budov má potenciál zvýšiť ich energetickú hospodárnosť. Terminológia v tejto oblasti nie je
ustálená, používajú sa aj názvy klimaticky aktívne fasády, interaktívne fasády a ďalšie.

Obr. 4.5 Koncepcia budovy – od úrovni komponentov k všestranne vyváženému celku

Obr. 4.6 Typické zmeny teplôt vzduchu a slnečného žiarenia v januári v stredoeurópskom regióne

Ukážka obvodovej steny, v ktorej sa aplikujú prvky adaptabilných obvodových stien
v kombinácii s ekologickými je na Obr. 4.7. Návrh moderných budov sa musí snažiť
dosiahnuť rovnováhu medzi pasívnymi a aktívnymi prostriedkami na dosahovanie
energetickej hospodárnosti, pričom sa zároveň splnia všetky požiadavky na kvalitu
vnútorného prostredia.
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V tejto publikácii sa zaoberáme iba pasívnymi
stratégiami, ktoré členíme na architektonickourbanistické a konštrukčno-fyzikálne.

4.2.1 Architektonicko-urbanistické stratégie
Architektonicko-urbanistický koncept sídelného
útvaru vytvára základný rámec na uplatnenie
pasívnych
stratégií
znižovania
energetickej
náročnosti jednotlivých budov a sídla ako celku.
Vysoká hustota zástavby znižuje dostupnosť
priameho slnečného žiarenia a difúzneho denného
svetla v budovách, Obr. 4.8. Slnečné žiarenie
Obr. 4.7 Koncepcia adaptabilnej
a denné svetlo sú obnoviteľné zdroje energie,
obvodovej steny s ekologickými prvkami
ktorých rozumné využívanie znižuje spotrebu
energie z neobnoviteľných fosílnych zdrojov. Vysoká
hustota mestskej zástavby vytvára výrazné tepelné
ostrovy, Obr. 4.9. V takýchto podmienkach sú
urbánne štruktúry tohto druhu prehriate nielen cez
deň, ale osobitne v nočných hodinách, keď teplota
vzduchu v nich môže byť až o 7 K vyššia ako teplota
Obr. 4.8 Hustá zástavba znižuje
vzduchu v okolitej voľnej krajine. Také riešenia
dostupnosť slnečného žiarenia v
urbanizmu zvyšujú letné prehrievanie, zároveň
budovách
spôsobujú tepelnú nepohodu vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Dôsledkom je zvýšené
používanie chladenia budov, prípadne aj chladenie vonkajšieho prostredia (napr. polievanie
ciest, chodníkov a ďalších plôch), čím sa zvyšujú energetické náklady na prevádzku budov,
resp. stavebného prostredia.

Obr. 4.9 Typický profil urbánneho tepelného ostrova
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Ďalšie urbanistické prostriedky, ktoré priaznivo vplývajú na znižovanie energetickej
náročnosti budov sú:

•
•
•
•
•

návrh uličnej siete tak, aby umožňovala orientovať hlavné priečelia budov južným
smerom,
výsadba vysokej aj nízkej zelene v urbánnych sídlach (tlmí vietor v okolí budov,
tieni budovy a odparovaním vody zo zelene sa ochladzuje vzduch),
vytváranie väčších vodných plôch, ktoré prispievajú k stabilizácii teplôt v sídlach,
vyhýbanie sa exponovaným polohám, napr. nenavrhovať vysoké budovy na
kopcoch, kde zvýšené rýchlosti vetra zvyšujú tepelné straty v zimnom období,
zónovaním sídelných štruktúr vytvárať podmienky na prirodzené vetranie
urbánnych štruktúr (najmä z pohľadu prevládajúcich smerov vetra v letnom
období) a samotných budov a denné osvetlenie vnútorných priestorov.

Obr. 4.10 Príklady tvarovania novostavieb zlepšujúcich dostupnosť slnečného žiarenia a denného svetla
v susedných budovách

Architekti môžu navrhovanie budov s takmer nulovou potrebou energie ovplyvniť výrazným
spôsobom. Architekti svojou prácou vytvárajú základné predpoklady na dosiahnutie vysokej
energetickej hospodárnosti budov, navrhujú:
•
•
•
•
•
•
•

osadenie budovy do terénu a existujúcej zástavby,
tvar budov (Obr. 4.10), ovplyvňujú ich kompaktnosť, najmä pomer povrchu budov
k ich objemu, Obr. 4.11,
dispozičné riešenie budov, orientáciu rozličných druhov vnútorných priestorov na
svetové strany,
členenie obalových konštrukcií (rozsah zasklených častí, fixné tienenie (balkóny,
lodžie, rímsy), použitie vegetačných striech a vertikálnu zeleň na fasádach,
átriá, zasklené priestory a iné nárazové priestory pričlenené k budove alebo do nej
včlenené, Obr. 4.12,
aplikácie systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie v obalových
konštrukciách budov,
farebné riešenie povrchov a výber materiálov.
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4.2.2 Konštrukčno-fyzikálne stratégie
V strednej Európe sa v rámci znižovania spotreby energie na prevádzku budov v posledných
troch desaťročiach preferovali také riešenia, ktoré znižovali najmä potrebu tepla na
vykurovanie. V chladnom podnebí a v starších druhoch budov spotreba energie na
vykurovanie predstavuje viac ako 50 % z celkovej energie potrebnej na ich prevádzku.
Radikálnym zatepľovaním sa v tejto oblasti dosiahol výrazný pokrok. Na energetickú
hospodárnosť sa však treba pozerať
komplexne a uvažovať spotrebu energie
v rámci celého roka a to aj s dlhodobou
perspektívou. V ultratepelne izolovaných
obytných budovách je dnes potreba tepla
na ohrievanie vody väčšia ako na
vykurovanie. Teplá voda sa spotrebováva
celoročne, kým v pasívnych budovách sa
Obr. 4.11 Kompaktnosť budov
vykurovacia sezóna skracuje a to pri nízkej
potrebe tepla. Extrémne tepelné izolovanie
a utesňovanie budov, zvýšené nároky na tepelnú
a zrakovú pohodu v budovách, rastúce vnútorné
tepelné zisky a sčasti aj stále evidentnejšie globálne
prehrievanie však zvyšujú spotrebu energie na
chladenie budov. Aj pri voľbe konštrukčno-fyzikálnych
stratégií navrhovania budov s takmer nulovou
potrebou energie treba mať na zreteli celkový pohľad
na budovu a to v jej celom živote. Okrem technickej
stránky sa v rámci celkového pohľadu posudzujú aj
ekonomické náklady v rámci životného cyklu a aj
sociálne stránky výstavby. Zlepšenie tepelného,
vizuálneho komfortu a kvality vzduchu v budovách má
Obr. 4.12 Príklady zasklených
významné mimoenergetické prínosy, napríklad
priestorov v budovách
zvýšenú produktivitu práce, zlepšenie kvality života
s čím sa môže spájať aj zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť. Na druhej strane môže
príliš široký záber hodnotenia BTNPE nadmerne relativizovať význam a váhu konštrukčnofyzikálnej stránky takýchto budov. V tomto odseku sa sústredíme iba na technickokonštrukčné riešenie BTNPE.
Z konštrukčno-fyzikálneho hľadiska vychádza navrhovanie BTNPE z koncepcie pasívnych
budov. Pasívna budova je vlastne dôsledne vylepšená nízkoenergetická budova.
Z koncepčného hľadiska je podstatné to, že tepelná pohoda v pasívnom dome sa dosahuje
iba predohrevom alebo predchladením čerstvého vzduchu, ktorý je potrebný na dosiahnutie
požadovanej kvality vnútorného vzduchu.
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Konštrukčno-fyzikálna stratégia navrhovania nízkoenergetických budov v strednej Európe
typicky zahŕňa tieto základné opatrenia:
•
•
•
•
•

vysoké tepelné odpory teplovýmenného obalu,
okná s veľmi vysokými tepelnoizolačnými parametrami,
dôslednú elimináciu všetkých tepelných mostov,
vysokú tesnosť obalových konštrukcií budov,
výmenu vzduchu s rekuperáciou tepla počas zimného obdobia.

V prípade pasívnych domov sa koncom 80. rokov minulého storočia pre uvedené opatrenia
stanovili kriteriálne požiadavky. Kritériá sa testovali na pasívnom dome v Darmstadte
(Nemecko), ktorý sa považuje za prvý pasívny dom, Obr. 4.13. Niektoré stavebno-fyzikálne
kritériá sa postupom času mierne upravovali, ich aktuálne hodnoty sú uvedené v Tab. 4.2.

Obr. 4.13 Južný pohľad na prvý pasívny dom v Darmstadte z roku 1991 (Feist a Bott, 2007)

Pasívne budovy sa v strednej Európe presadili do tej miery, že sa v súčasnosti považujú za
štandard. Potvrdilo sa, že z hľadiska celého života budov je to technicko-ekonomicky
odôvodniteľná stratégia. Pasívne techniky vo všeobecnosti majú nižšie nároky na údržbu
a znižujú prevádzkové výkony techniky prostredia. Nároky na údržbu rozličných špecifických
prvkov aktívnych nízkoenergetických budov (solárnych termálnych zariadení, fotovoltických
systémov, tepelných čerpadiel a ďalších) a ich nízka životnosť zvyšujú energetické náklady
a emisie v rámcoch celého života stavieb. Uplatnenie uvedených technológií v pasívnych
domoch nie je nevyhnutné, na rozdiel od budov s takmer nulovou potrebou energie, kde je
ich použitie vzhľadom na prijaté kritériá ich navrhovania v podstate nevyhnutné.
Z kľúčových faktorov navrhovania pasívnych budov je najpodstatnejšia dôsledná tepelná
izolácia celého teplovýmenného obalu s dôsledným odstránením všetkých tepelných
mostov. Spočiatku pri navrhovaní pasívnych budov boli problémom tepelnoizolačné okná,
najmä okenné rámy mali nízku tepelnoizolačnú kvalitu. V oblasti tepelnoizolačných
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Parameter
Spotreba primárnej energie
Spotreba energie na vykurovanie
Merná tepelná strata
Súčiniteľ prechodu tepla obvodovými stenami, Ustien
Súčiniteľ prechodu tepla strechou, Ustrechy
Súčiniteľ prechodu tepla oknami v obvodových stenách, Uokien
Lineárny stratový súčiniteľ tepelného mosta, ψ
Účinnosť mechanického vetrania s rekuperáciou tepla
Špecifický príkon ventilátora, P
Prievzdušnosť obalových konštrukcií, n
Limit prehrievania vnútorného prostredia v budove

Kriteriálna hodnota
< 120 kWh/(m2.a)
< 15 kWh/(m2.a)
< 10 W/(m2.K)
< 0,15 W/(m2.K)
< 0,10 W/(m2.K)
< 0,75 W/(m2.K)
< 0,01 W/(m.K)
> 80 %
< 0,4 W/(m3/h)
n50 < 0,6 / h
< 10 % času roka teploty
vzduchu nad 25 °C

Poznámka:
Špecifický príkon ventilátora je pomer medzi efektívnym príkonom (vo W) a referenčným prietokom (v
m3/h).
Tab. 4.2 Fyzikálne kritéria navrhovania pasívnych budov

Obr. 4.14 Typický systém vetrania pasívneho domu s rekuperáciou tepla (Bátora a Baloga, 2015)
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vlastností zasklení a rámov okien sa pomerne rýchlo dosiahol značný pokrok, ich tepelné
odpory sa v porovnaní s oknami, ktoré sa bežne používali v 80. rokoch minulého storočia
zvýšili viac ako päťnásobne. Podobne konštrukčná tvorba v oblasti eliminácii tepelných
mostov viedla k tomu, že tepelné odpory rozličných spojov medzi konštrukčnými prvkami sa
takmer nelíšia od tepelných odporov charakteristických fragmentov jednotlivých prvkov
opláštenia budov. V pasívnych budovách sa mimoriadna pozornosť venuje ich
vzduchotesnosti. Spotrebu tepla na vykurovanie podstatným spôsobom zvyšuje teplo
potrebné
na
zohrievanie
infiltrujúceho chladného vzduchu.
Tepelné
straty
prirodzeným
vetraním budov spôsobujú tepelné
straty 20 až 30 kWh/(m2.rok).
Mechanickým
vetraním
s rekuperáciou sa tieto tepelné
straty dajú znížiť na hodnoty 2 až 7
kWh/(m2.rok).
Mechanické
vetranie
nemôže
spoľahlivo
a efektívne fungovať bez vysokej
vzduchotesnosti obalového plášťa
budovy.Mechanické
vetranie
pasívnych budov je štandardne
riešené s rekuperáciou tepla, Obr.
4.14. Účinnosť rekuperácie tepla
sa požaduje aspoň 80 %.
Obr. 4.15 Vetrací systém pasívneho domu v kombinácii
s tepelným čerpadlom a prípravou teplej vody

Takýmto spôsobom sa dá potreba
tepla na vykurovanie znížiť zhruba
o 30 %. Mechanické vetranie na jednej strane zabezpečuje stály prísun čerstvého vzduchu,
ktorý sa môže filtrovať. Na druhej strane na prevádzku vetracieho zariadenia sa
spotrebováva elektrická energia a jeho výroba je nielen energeticky náročná, ale produkuje
aj emisie CO2. Nevhodne navrhnutý vetrací systém môže byť zdrojom hluku, prípadne aj
nepríjemného prúdenia vzduchu v miestnosti. Z ekonomického hľadiska nemožno
prehliadať ani potrebnú častú výmenu filtrov. Komplexnejšie riešenie mechanického
vetrania s rekuperáciou v kombinácii s tepelným čerpadlom a prípravou teplej vody (Obr.
4.15) zvyšuje energetickú efektívnosť vetracieho systému.
Vysoké tepelné odpory obalových konštrukcií pasívnych budov, časté veľké osvetľovacie
otvory na slnečných stranách a vysoká tesnosť zvyšujú tendenciu na ich prehrievanie.
Riešenie tohto problému chladením napríklad reverzným chodom tepelného čerpadla je
síce možné, je však spojené so značnými energetickými nákladmi. Problém prehrievania
pasívnych domov nie je iba v období vrcholného leta, ale môže sa objavovať aj prechodnom
období počas slnečných dní. V tomto čase sa dá teplý vzduch prirodzeným vetraním ľahko
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vymeniť za vonkajší chladnejší a teda problém nie je taký vypuklý ako v lete, keď teploty
vonkajšieho vzduchu sú často vyššie ako 26 °C, čo je hraničná teplota z hľadiska pocitu
tepelnej pohody vo vnútornom prostredí budovy. V pasívnych domoch sa odporúča
navrhovať účinné tieniace zariadenia. V čase, keď vonkajšie teploty sú vyššie ako 30 °C
samotná tieniaca technika nedokáže zabezpečiť, aby boli v miestnosti teploty vzduchu nižšie
ako 25 až 26 °C. V strednej Európe sa teploty vzduchu nad 30 °C nevyskytujú až tak často,
preto sa aj v kritériách pasívneho domu toleruje prekročenie teploty vnútorného vzduchu
25 °C určitý čas roka (pozri Tab. 4.2). Čas, keď hrozí letné prehrievanie, sa dá skracovať
navrhovaním teplo akumulujúcich stavebných konštrukcií, ktoré sú v priamom kontakte
s vnútorným vzduchom, nočným priečnym vetraním, minimálnym vetraním počas dňa,
nepoužívaním zariadení, ktoré vo väčšom množstve generujú teplo a podobne.
Základné princípy navrhovania BTNPE sú zhrnuté v Tab. 4.3. Veľmi nízka potreba energie
v budove sa z podstatnej časti dosahuje technikami navrhovania pasívnej budovy. Rozdiel
medzi pasívnou budovou a BTNPE spočíva v miere využívania obnoviteľnej energie.
Princíp

Charakteristika
princípu

Veľmi nízka potreba
energie

Využívanie
obnoviteľnej energie

Primárna energia
a nízke CO2 emisie

Potreba energie na
vykurovanie, vetranie,
chladenie, prípravu teplej
vody a umelé osvetlenie
a prípadne aj ďalších
zariadení (napr. výťahov,
bezpečnostného
osvetlenia) musí
vyhovovať najvyšším
štandardom

Obnoviteľná energia má
pokrývať aspoň 50 %
z celkovej energetickej
potreby.
Systémy získavania
obnoviteľnej energie
musia byť umiestnené na
alebo v budovách,
prípadne v ich blízkosti.
Perspektívne by mali
obnoviteľné energetické
zdroje pokryť až 90 %
prevádzkovej
energetickej potreby
budov.

Potreba energie na
prevádzku budov je
vyjadrená primárnou
energiou, pričom je
potrebné vyčísliť emisie
CO2 jednotlivých
energetických nosičov
faktormi primárnej
energie.
Perspektívne by mali byť
emisie CO2 nižšie ako
3 kgCO2/(m2.rok)

Tab. 4.3 Princípy navrhovania budov s takmer nulovou potrebou energie

Prehľad o technikách dosahovania štandardu BPNPE v Európe poskytuje (Paoletti et al.,
2017), analyzuje sa v ňom najmä vplyv klimatických podmienok na výber prostriedkov na
dosahovanie štandardu BTNPE. Dôraz na širšie využívanie obnoviteľnej energie v BTNPE
a tým aj znižovanie emisií CO2 je z hľadiska perspektív udržateľného rozvoja civilizácie
správny. Je však otázne, či je tento cieľ zo socio-ekonomického hľadiska reálny.
V smerniciach európskej energetickej politiky sa zdôrazňuje, že pri navrhovaní BTNPE sa
majú využívať nákladovo efektívne opatrenia na zníženie spotreby energie. Napriek
finančnej náročnosti BTNPE sa stále častejšie hovorí o navrhovaní „nulových“ alebo
energeticky plusových budovách. Vízie o tom, že pri prevádzke „nulových“ domov nebudú
vznikať žiadne emisie CO2 a nevzniknú žiadne náklady na energiu, prípadne, že nadbytok
elektriny vyprodukovanej budovami sa bude predávať, sa zdajú byť nadmieru ambiciózne.
14

4.3 KONŠTRUOVANIE BUDOV S TAKMER NULOVOU POTREBOU
ENERGIE
Konštrukčný štandard pasívnych budov vytvára overený základ pre konštruovanie BTNPE.
Tento štandard sa vo veľkej miere premietol do aktuálnych noriem a vyhlášok a množstvo
praktických realizácií pasívnych domov poskytuje záruky dosiahnutia vysokého
konštrukčného štandardu. Prakticky všetky druhy budov môžu byť bázované na štandarde
pasívneho domu. Dnes existuje bohatá materiálová a konštrukčná databáza, ktorá
umožňuje realizovať obalové konštrukcie BTNPE s požadovanými vlastnosťami.

4.3.1 Opaktné časti obalového plášťa budov s takmer nulovou potrebou energie
v klimatických podmienkach strednej Európy
Obvodové steny BTNPE majú mať tieto základné vlastnosti:
•
•
•

súčiniteľ prechodu tepla menší ako 0,15 W/(m2.K),
prakticky vylúčené tepelné mosty - lineárny stratový súčiniteľ tepelného mosta
menší ako 0,01 W/(m.K),
vysokú vzduchotesnosť.

Druh
stenovej
konštrukcie
Murované steny na
celú hrúbku

Schematické ukážky

Konkrétny príklad

Nosná stena
s kontaktnou
tepelnou izoláciou

Steny so strateným
tepelnoizolačným
debnením

Ľahké montované
steny

Tab. 4.4 Obvodové steny vhodné pre budovy s takmer nulovou potrebou energie

Jednovrstvové obvodové steny vyhovujúce požiadavkám nZEB sa dajú realizovať
z rozličných murovacích prvkov, tieto steny sú však hrubé okolo 500 mm. Vysoký objem
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stien však uberá z využiteľného priestoru budov, v praxi sa jednovrstvové obvodové steny
používajú v menšej miere. V širokej miere sa presadili vrstvené stenové konštrukcie, Tab.
4.4. Monolitické železobetónové, cementopieskové a podobné steny sú pomerne subtílne
a pritom dostatočne tepelnoakumulačné a aj s hrubými vysokoúčinnými tepelnými
izoláciami spravidla neprekračujú hrúbky 400 mm. Dodatočná tepelná izolácia zvyšuje
prácnosť stien tohto druhu. Do určitej miery sa prácnosť stien dá znížiť ich odlievaním do
tepelnoizolačných tvaroviek z polystyrénu alebo iného tepelnoizolačného materiálu. Pri
takýchto postupoch sa takmer stráca tepelnoakumulačná schopnosť stien v dôsledku
tepelnej izolácie na vnútornom povrchu. Rozličné prvky spájajúce vnútornú a vonkajšiu časť
tepelnoizolačných tvaroviek tiež znižujú únosnosť železobetónového jadra steny. Stena sa
môže odlievať aj do betónových alebo drevocementových tvaroviek, kde je tento problém
o niečo menší.
Rozličnými typmi ľahkých obvodových stien sa dajú dosahovať vysoké tepelné odpory. Ide
o suchý proces výstavby s vysokou produktivitou práce na stavenisku. Príklady murovaných
stenových konštrukcií vhodných pre BTNPE sú na Obr. 4.16. U týchto stien je problematicý
detail pri základe, kde je potrebné odstrániť tepelný most. Tepelný most sa dá odstrániť
vložením dostatočne únosného materiálu do päty nosnej časti múra (napr. penového skla
alebo špeciálneho výrobku). Časté je riešenie zakladania na železobetónovej doske uloženej
na tepelnej izolácii, ktorá je napojená na tepelnú izoláciu obvodovej steny (Obr. 4.16
vpravo).

Obr. 4.16 Príklady konštrukcií masívnych obvodových stien vhodných pre BTNPE
1 – stena z vápennopieskových tvaroviek, 2 – penové sklo, 3 – hydroizolácia, 4 – tepelná izolácia (napr. penový
polystyrén), 5 – príchytka tepelnej izolácie, 6 – debniace tvarovky z penového polystyrénu, 7 – nosná vrstva
podlahy, 8 – separačná vrstva, 9 – tepelná izolácia (napr. z extrudovaného polystyrénu)

V štandarde pasívnych domov a sa pomerne často stavajú drevostavby. V prípade použitia
účinných tepelných izolácii sa požadované vysoké tepelné odpory obvodových stien
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s drevenou nosnou konštrukciou dosahujú pri relatívne malých hrúbkach, Obr. 4.17. Na
druhej strane drevená nosná konštrukcia vytvára v stene rozličné tepelné mosty, ktoré je
potrebné starostlivo eliminovať. Rovnako je potrebné zabezpečiť vysokú vzduchotesnosť.
Osobitnú pozornosť z hľadiska vzduchotesnosti treba venovať detailom ako sú elektrické
zásuvky a vypínače, rozličné priestupy cez steny, styky steny s otvorovými výplňovým
konštrukciami a podobne.

Obr. 4.17 Obvodové steny drevostavieb vhodné pre budovy s takmer nulovou potrebou energie
(Bebej a Sedlák, 2011)
a) stĺpikové s použitím skriňových profilov, b) stĺpikové s použitím profilov tvaru I, c) s nosnou vrstvou
z lepeného lamelového dreva, d) ukážka steny s nosnou vrstvou z lepeného lamelového dreva

Na Obr. 4.18 sú príklady starostlivo vyriešených detailov v obalových konštrukciách
drevostavieb. Týka sa to vlastností jednotlivých komponentov budov ako aj budov ako
celku. V procese navrhovania pasívnych budov sa vytvorili certifikačné schémy a návrhové
postupy, ktoré sa dajú priamo aplikovať na konštruovanie BTNPE.

Obr. 4.18 Príklady starostlivo vyriešených konštrukčných uzlov v obalových konštrukciách drevostavieb
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Prakticky všetky systémy využívajúce obnoviteľné zdroje energie sa dajú bez problémov
integrovať do stavieb konštruovaných podľa princípov pasívnych budov.
Už v počiatočných štádiach navrhovania pasívnych budov sa vyvinuli systémy, ktoré
odpovedali požadovaným štandardom vyvinutým v Passivhaus Institut (web1). Jedným
z takýchto systémov bol stavebný systém Thermomodul spoločnosti Innovativbau, ktorý
získal od Passivhaus Institut certifikát, Obr. 4.19. Systém Thermomodul charakterizuje
dôsledné tepelné izolovanie teplovýmenného obalu pasívnej budovy s dôsledným
odstránením tepelných mostov a vysokou vzduchotesnosťou obalových konštrukcií.

Obr. 4.19 Stavebný systém pasívneho domu Thermomodul realizovaný na budove v Bratislave – Petržalke
(Foto: Jozef Hraška)
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Požiadavky na tepelný odpor plochých aj šikmých striech sú tradične vyššie ako na tepelný
odpor zvislých stien. Dôvodom je zvýšený únik tepla v dôsledku stratifikácie teplôt vzduchu
v miestnosti (v hornej časti miestnosti je vyššia teplota ako pripodlahe). V zimnom období
v dôsledku zvýšeného rozdielu medzi vnútorným a vonkajším prostredím sa zvyšujú straty
tepla. Ďalším dôvodom sú zvýšené straty tepla z povrchu strešnej konštrukcie spôsobené
sálaním tepla smerom k chladnej oblohe (najmä počas bezoblačných nocí). Do určitej miery
sa dajú zvýšené tepelné odpory strešných konštrukcií odôvodniť zvýšenými rýchlosťami
vetra pri ich obtekaní. V prípade BTNPE sa odporúča navrhovať tepelné odpory striech až na
úrovni 10 m2.K/W. Aj v prípade veľmi účinných tepelných izolácií je na dosiahnutie
uvedeného tepelného odporu ich hrúbka najmenej 400 mm. Ukážky konštrukčných riešení
šikmých striech vhodných pre BTNPE sú na Obr. 4.20.

b)

a)

Obr. 4.20 Strešné plášte šikmých striech vhodné pre BTNPE
a) detail šikmej strechy pri odkvape, b) axonometrická ukážka zloženia strešného plášťa šikmej strechy
1 – tepelná izolácia medzi krokvami, 2 – tepelná izolácia steny medzi latovaním, 3 – paropriepustná fólia

Podlahy na teréne vo vykurovaných priestoroch BTNPE by mali mať účinnú tepelnú izoláciu
hrubú aspoň 150 mm.

4.3.2 Transparentné časti obalového plášťa budov s takmer nulovou potrebou
energie v klimatických podmienkach strednej Európy
Aj v prípade navrhovania okien a ďalších transparentných výplňových konštrukcií BTNPE je
vhodné vychádzať zo štandardov, ktoré sa v tejto oblasti ustálili pri navrhovaní pasívnych
budov. Súčiniteľ prechodu tepla celým oknom má byť Uw < 0,75 W/(m2.K). V prípadoch
navrhovania BTNPE je želateľné navrhovať okná sú súčiniteľom prechodu tepla ešte nižším.
Aj keď sú k dispozícii okná s takýmito vlastnosťami, sú drahé a treba v konkrétnych
prípadoch zvážiť ich aplikovanie komplexne. Existuje viacero certifikačných schém na
hodnotenie energetickej efektívnosti okien. Niektoré požadujú, aby mali rámy aj zasklenie
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okien v pasívnych domoch hodnoty súčiniteľa prechodu tepla nižšie ako 0,75 W/(m2.K). Iné
umožňujú vyššie súčinitele prechodu tepla rámami (napr. Uf < 0,95 W/(m2.K)), pričom túto
hodnotu je potrebné kompenzovať zvýšenou tepelnoizolačnou schopnosťou zasklenia tak,
aby sa výsledne dosiahla hodnota Uw = 0,80 W/(m2.K). Dnes sú už na trhu zasklenia s
hodnotami Ug ≈ 0,5 W/(m2.K), čiže takýto postup je možný. Pri výbere zasklenia sa nemožno
pozerať iba na jeho tepelnoizolačné vlastnosti. Dôležitá je aj priepustnosť svetla (vo
všeobecnosti vyššia ako 60 %, v prípade budov na bývanie sa odporúčajú hodnoty
priepustnosti svetla aspoň 70 %) a celková priepustnosť slnečnej energie, ktorá by v
obytných budovách mala byť aspoň 50 % (g-hodnota 0,5). Niektoré certifikačné schémy
uvádzajú aj limity zhoršenia tepelnoizolačných vlastností okien v dôsledku osadenia okien
do obalovej konštrukcie budovy.
Znižovanie U-hodnôt zasklení má svoje úskalia. Nízke hodnoty zvyšujú riziko prehrievania
budov a v klimatizovaných budovách aj spotrebu energie na chladenie. V prípade
administratívnych budov s rozsiahlymi zaskleniami a značnými prevádzkovými tepelnými
ziskami môže byť voľba okien s Uw < 0,60 W/(m2.K) (viacerými autormi odporúčaná hodnota
pre BTNPE) kontraproduktívna. Zvýšenie nakladov na chladenie môže prevýšiť úspory tepla
na vykurovanie. Zasklenia s vysokým tepelným odporom prepúšťajú menej denného svetla,
čo sa tiež premietne do zvýšených nákladov na umelé osvetlenie. Tienenie zaskleniami
s nízkymi g-hodnotami sa v klimatických pomeroch strednej Európy neodporúča najmä
v prípade budov na bývanie. Tienenie okien je vhodné zabezpečiť mobilnou tieniacou
technikou.
Veľmi vysoké tepelné odpory zasklení zvyšujú riziko kondenzácie vodných pár na vonkajšom
povrchu zasklení, ba v extrémnych prípadoch sa tu môže vytvárať námraza. V (Gläser,
Szyszka, 2011) sa uvádza, že riziko vzniku kondenzácie na vonkajšom povrchu zasklení sa dá
účinne znižovať nízkou emisivitou vonkajšie povrchu zasklenia. Aby sa frekvencia výskytu
námrazy znížila na minimum, mala by sa emisivita vonkajšieho povrchu zasklenia znížiť pod
hodnotu 0,1. Takéto hodnoty emisivity je však v praxi ťažko dosiahnuť tak, aby dlhodobo
odolávali poveternostným podmienkam a udržby povrchu. Tento problém sa zvyšuje so
sklonom okien, pri strešných šikmých oknách je väčší ako pri zvislých, ak je zasklenie
v takmer horizontálne polohe, tak sa problém vyhrotí. Tepelné straty cez zasklenie sú
najväčšie cez dištančný rámik sklených tabúľ. Sú častou príčinou kondenzácie vodných pár
na vnútornom povrchu zasklenia. Opačne, z hľadiska kondenzácie vodných pár na
vonkajšom povrchu je miesto styku sklených tabúľ s najmenším rizikom kondenzácie.
Výskum a inovácie okien vhodných pre BTNPE sa v súčasnosti sústreďuje na dištančné
profily zasklení s „teplým okrajom“ a rámové konštrukcie s vysokým tepelným odporom.
Pri výbere zasklenia pre BTNPE je potrebné posúdiť tieto parametre:
•
•
•

súčiniteľ prechodu tepla zasklenia Ug (W/(m2 . K)),
celkovú priepustnosť slnečného žiarenia zasklením, g-hodnotu (–),
činiteľ priepustnosti svetla τv (–)
20

•
•
•
•
•

vnútornú povrchovú teplotu zasklenia (°C),
riziká vzniku kondenzácie vodnej pary na vnútornom a vonkajšom povrchu
zasklenia,
všeobecný index podania farieb Ra (-),
celkovú hrúbku zasklenia (mm),
plošnú hmotnosť (kg/m2).

Vnútorná povrchová teplota na zasklení pasívnej budovy nemá byť nižšia o viac ako 4,2 K od
priemernej vnútornej teploty. Týmto opatrením sa obmedzí padanie studeného vzduchu zo
zasklení k nohám užívateľov, čo negatívne ovplyvňuje pocit tepelnej pohody. V pasívnych
domoch je tento problém značný kvôli väčšej plošnej výmere najmä južných okien a tiež
preto, lebo pod oknami obyčajne nie sú v pasívnych domoch radiátory. Superokná (Obr.
4.21) sú vhodné do budov vo veľmi chladných lokalitách.

Obr. 4.21 Príklady okien, ktoré spĺňajú štandardy pasívnych budov a BTNPE (Goldstein et al., 2016)

4.3.3 Tepelné mosty
Osobitne starostlivo je v prípade obalových konštrukcií BTNPE potrebné eliminovať tepelné
mosty. V prípade vysoko tepelne izolovaných obalových konštrukcií budov BTNPE môžu
nedostatočne vyriešené tepelné mosty zvýšiť tepelné straty až o 30 %. Samozrejme, pri
rozličných materiálových a konštrukčných druhoch má problém tepelných mostov rozličnú
váhu. Na Obr. 4.22 a 4.23 sú naznačené viaceré možnosti eliminácie tepelných mostov
v prípade murovaných obvodových stien v miestach suterénov a základov. V prípade
masívnych obvodových stien z materiálov, ktoré dobre vedú teplo (železobetón, plné
pálené tehly, vápennopieskové tehly a podobne) je treba detailu v mieste založenia venovať
osobitnú pozornosť. V rozličných stavebných systémoch sa tento problém rieši vložením
špeciálneho prvku do päty obvodovej steny. V prípade nesystémových riešení je dôležité,
aby vkladané materiály mali dostatočné tepelnoizolačné vlastnosti, dostatočnú únostnosť
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Obr. 4.22 Príklady eliminácie tepelných mostov u masívnych obvodových stien v mieste vykurovaného
podzemného podlažia (Hraška, 1992)

Obr. 4.23 Príklady eliminácie tepelných mostov u masívnych obvodových stien v mieste nevykurovaného
podzemného podlažia alebo v styku s podzákladím (Hraška, 1992)

22

Obr. 4.25 Príklad eliminácie tepelných mostov v ostení
okien

Obr. 4.24 Typické miesta tepelných mostov
v budovách

Obr. 4.26 Okná osadené v rovine tepelnej izolácie steny

a neboli nasiakavé. Jedným z takýchto materiálov je penové sklo, ktoré je však pomerne
drahé. BTNPE sa odporúča zakladať na tepelne izolovaných železobetónových doskách. Vo
všeobecnosti sa v obalových konštrukciách budov vyskytuje veľké množstvo tepelných
mostov, cez ktoré sa teplo šíri dvojsmerne alebo aj trojsmerne. Na Obr. 4.24 sú označené
niektoré typické miesta výskytu tepelných mostov v teplovýmennom obale budovy. Na obr.
4.25 je naznačený jeden zo spôsobov
zmenšenia tepelných strát cez ostenia okien
prekrytím okenných rámov tepelnou izoláciou.
Účinnejšie zníženie tepelných strát cez ostenie
okien sa dosiahne vtedy, keď je okno osadené
do roviny tepelnej izolácie steny, Obr. 4.26.
Takéto riešenie sa odporúča v BTNPE,
v ktorých sa používajú okná s vysokými
tepelnoizolačnými parametrami a kde je
prídavná tepelná strata tepelnými mostami
veľmi nežiaduca. Tento spôsobom osadenia je
drahší, lebo je potrebné nainštalovať nosné
prvky nesúce okno. Zvýšené náklady na
osadenie okien do roviny tepelnej izolácie
steny nie sú spravidla finančne efektívnejšie
Obr. 4.27 Príklad osadenia okna v ostení BTNPE
v porovnaní s riešením podľa Obr. 4.25.
1 – tepelne izolovaná stena, 2 – vonkajšia
Rozdiel v nákladoch medzi riešeniami podľa
paropriepustná fólia, 3 – rohová lišta, 4 –
polyuretánová pena, 5 – vnútorná parotesná
Obr. 4.25 a Obr. 4.26 nepokryjú úspory
fólia, 6 – OSB doska, 7 – tepelná izolácia, 8 –
energie na vykurovanie, ktoré sa dosiahnu
polyuretánová pena, 9 – rohový uholník
riešením podľa Obr. 4.25 pri súčasných cenách
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energie za teplo. V širších súvislostiach navrhovania BTNPE a s uvažovaním dlhodobého
časového horizontu však môžeme dospieť k iným záverom finančných analýz.
Na Obr. 4.27 je príklad konštrukčného riešenia osadenia okna, ktorý možno odporúčať pre
BTNPE. Úroveň kvality konštrukčnej eliminácie tepelných mostov sa bežne posudzuje
analýzou dvojrozmerných teplotých polí, Obr. 4.28 a Obr. 4.29.

Obr. 4.28 Teplotné pole v mieste balkóna obytnej budovy

4.4 TRANSFORMÁCIA EXISTUJÚCICH BUDOV NA ŠTANDARD BUDOV S
TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE
Veľká časť existujúceho fondu budov v krajinách Európskej únie je desiatky rokov stará a ich
prevádzka je energeticky náročná. Sú to až ¾ z celkového počtu budov v EÚ. Podľa veľmi
ambiciózneho plánu Európskej komisie (Simon, 2017) by sa tieto budovy mali do roku 2050
transformovať na štandard budov s takmer nulovou potrebou energie. Motiváciou tohto
plánu je najmä udržateľnosť rozvoja civilizácie a zníženie globálneho prehrievania planéty.
V rámci tohto plánu je cieľom aj dekarbonizácia. Požadujú sa merateľné indikátory pokroku
v tejto oblasti a ich vyhodnocovanie v rokoch 2030 a 2040. Konkrétne ciele a opatrenia
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Obr. 4.29 Teplotné pole v mieste ukončenie strechy a obvodovej steny obytnej budovy

v tejto oblasti si majú stanoviť jednotlivé členské štáty EÚ. V stredoeurópskych krajinách už
dlhší čas prebieha proces zatepľovania budov s cieľom znížiť ich energetické požiadavky na
nákladovo optimálnu úroveň. Je známe, že zatepľovanie a utesňovanie najmä
administratívnych budov zvyšuje potrebu energie na ich chladenie. Využívanie
obnoviteľných zdrojov energie je nie vždy ekonomicky výhodné. Tieto informácie
uvádzame, aby sme aspoň čiastočne naznačili skutočnosť, že transformácia existujúcich
budov na budovy s takmer nulovou potrebou energie si vyžaduje komplexný a individuálny
prístup, ktorý sa líši od bežnej projektovej praxe. Vyžaduje sa integrované navrhovanie
budov s dôrazom na vyvážený multidisciplinárny prístup, v ktorom majú zvýšenú váhu
environmentálne aspekty a celoživotný cyklus budov.
Kľúčovým krokom transformácie existujúcich budov na štandard BTNPE je podstatné
zlepšenie tepelnotechnických parametrov teplovýmenného obalu existujúcich budov.
Z tohto hľadiska je najviac problematické zateplenie podláh vykurovaných priestorov, ktoré
sú v priamom kontakte s terénom (podzákladím). Hoci sú z hľadiska celkových tepelných
strát budovy straty tepla do podzákladia relatívne malé, v štandarde BTNPE znamenajú
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vážny problém. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať aj deliacim stenám medzi
vykurovanými a nevykurovanými priestormi. V minulosti sa pre tieto steny požadovali veľmi
nízke tepelné odpory, resp. v dávnejšej minulosti tepelnotechnické požiadavky na takéto
deliace steny ani neboli stanovené. Spôsob dodatočnej tepelnej izolácie striech závisí od ich
druhu a technického stavu. Ak je hydroizolácia plochej strechy v dobrom stave je možné
použiť tzv. inverzné strechy. Ide o položenie nenasiakavej tepelnej izolácie na hydroizolačnú
vrstvu a jej zaťaženie štrkom. Používa sa aj technika, keď sa už nevyhovujúca hydroizolácia
na mnohých miestach prepichne, aby sa podstatne znížil jej difúzny odpor a pridá sa nová
tepelná izolácia a hydroizolačná vrstva s nižším faktorom difúzneho odporu. Modernizáciou
existujúcich budov sa vytvorením šikmej strechy s podkrovím vytvoria nové priestory,
pričom šikmá strecha môže spĺňať náročné požiadavky na energetickú hospodárnosť.
Tepelný odpor šikmých striech existujúcich budov sa zvyčajne zvyšuje zateplením
z interiérovej strany. Jednou z viacerých dôležitých požiadaviek je dodržanie požiarnej
bezpečnosti.
Aj keď sa v minulosti v rámci zatepľovania budov vyvinuli viaceré techniky zatepľovania
existujúcich okien a dverí v obvodovom plášti, v štandarde BTNPE sa spravidla nedajú
použiť. V posledných desaťročiach sa tepelnotechnické vlastnosti okien a dverí podstatným
spôsobom zlepšili. Tieto vlastnosti z hľadiska tepelného odporu a vzduchotesnosti sú
neporovnateľné s tradičnými oknami, ktoré sa nachádzajú v starších existujúcich budovách.
Vymeniť staré okná za nové vo väčšine prípadov je ľahko možné, je to však finančne značne
náročné. V mnohých prípadoch požiadavky pamiatkovej ochrany v niektorých krajinách ani
neumožňujú výmenu okien. V súčasnosti v súvislosti so spôsobom života, zatepľovaním
a globálnym otepľovaním sa zvyšuje riziko prehrievania budov. Pri výmene okien sa nemôže
zabúdať na inštaláciu účinnej protislnečnej ochrany. V špecifických prípadoch sa v rámci
zatepľovania môžu pridávať ďalšie okná alebo predsadené zasklené priestory.
Každá budova je jedinečná a jej transformáciu na BTNPE je potrebné starostlivo
a profesionálne projekčne pripraviť. Vzhľadom na obrovský rozsah staršieho stavebného
fondu EÚ je úloha dekarbonizovať a transformovať ho na štandard BTNPE do roku 2050
mimoriadne náročná.
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