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ŠIRŠÍ KONTEXT NAVRHOVANIA BUDOV

3

Širší kontext navrhovania udržateľných budov

Navrhovanie budov, špeciálne udržateľných,
je potrebné vnímať v širšom kontexte:
• životného prostredia,
• sociálnom,
• finančnom,
• ekologickom, atď.
„Energetické potreby“ alebo „celkové využitie
primárnej energie“ je iba časťou zásad,
stratégií a koncepcií trvalo udržateľného
projektovania budov.

1
Širší kontext
navrhovania
budov

V súčasnosti existuje množstvo ratingových
systémov, ktoré sa snažia komplexne hodnotiť
kvalitu budov LEED, BREEAM, Nabers, HQE,
DGNB, VERDE, atď.
Hodnotenie a certifikácia udržateľných budov
sú založené na výkonových funkčných
parametroch budov a na celoživotnom cykle
budovy.
Hoci energetická účinnosť budov je dôležitou
súčasťou certifikácie, nie je dominantná vo
väčšine systémov hodnotenia a certifikácie
udržateľných budov.
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Systémy hodnotenia udržateľných budov na celom svete

1
Širší kontext
navrhovania
budov
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Kategórie vybraných systémov hodnotenia udržateľných budov

BREEAM (V. Británia)

LEED (USA)

CASBEE (Japonsko)

DGNB (Nemecko)

od 1990

od 1996 (návrh)

od 2002

od 2007

Manažment

Miesto stavby

Zdravie a pohoda

Efektívnosť využitia
vody

Q – Environmentálna
kvalita

Environmentálna
kvalita

Energia
Doprava
Voda
Materiály
Odpady
Využitie pozemku
Znečistenie, emisie

Energia a atmosféra
Materiály a zdroje
Kvalita vnútorného
prostredia
Inovácie v projekte
Regionálne priority

Q1 – Vnútorné prostredie
Q2 – Kvalita služieb
Q3 – Vonkajšie prostredie
na pozemku

L – Environmentálne
záťaže
L1 – Energia
L2 – Zdroje a materiály
L3 – Vonkajšie prostredie
mimo pozemku

1
Širší kontext
navrhovania
budov

Ekonomická kvalita
Sociokultúrna a
funkčná kvalita
Technická kvalita
(sem patrí kvalita
obalových konštrukcií
budovy)

Kvalita procesov
Kvalita miesta stavby

6

Ktorá z týchto dvoch budov je udržateľná?
Hearst tower v NYC

1
Širší kontext
navrhovania
budov

Arch. Foster and Partners

Hodnotiaci
systém LEED
odpovedá na
otázku:

Hearst tower

7

Low-tech alebo high-tech?

1
Širší kontext
navrhovania
budov

Zdá sa, že otázka, či by sme pri navrhovaní budov mali uprednostňovať low-tech prístup alebo high-tech
prístup, sa zdá byť vyriešená. Hlavným trendom podporovaným všetkými prostriedkami sú špičkové
technológie – high-tech.
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DEFINÍCIA BUDOV S TAKMER NULOVOU
POTREBOU ENERGIE

9

2

Od nízkoenergetických budov po plusové energetické budovy

V Európe
doteraz stojí
veľký počet
takýchto
domov.

„Tradičný“
dom

Definícia
BTNPE

+
Pasívny
dom

Aktívny
dom

„Nulový“
dom

„Plusový“
dom
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Definícia budov s takmer nulovou spotrebou energie

2
Definícia
BTNPE

„Budova s takmer nulovou
potrebou energie“ je budova,
ktorá má veľmi vysokú
energetickú hospodárnosť ...
Takmer nulové alebo veľmi
malé množstvo potrebnej
energie by sa malo pokryť vo
veľmi významnej miere z
obnoviteľných zdrojov vrátane
zdrojov vyrobených na mieste
alebo v jeho blízkosti.
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Základné princípy navrhovania budov s takmer nulovou spotrebou energie

Charakteristika princípu

Princíp

2
Definícia
BTNPE

Veľmi nízka potreba
Využívanie
Primárna energia a
energie
obnoviteľnej energie
nízke CO2 emisie
Obálka budovy
Energetická náročnosť Obnoviteľná energia Energetická náročnosť
na vykurovanie,
by mala pokrývať
na prevádzku budov je
vetranie, chladenie,
najmenej 50%
vyjadrená primárnou
horúcu vodu a umelé
celkovej spotreby
energiou, pričom je
osvetlenie a prípadne
energie.
potrebné kvantifikovať Konvenčný Účinne Veľmi účinne
ďalšie vybavenie
emisie CO2
tepelne
tepelne
Systémy obnoviteľnej
(napr. výťahy, núdzové
jednotlivých nosičov
izolovaný izolovaný
energie musia byť
osvetlenie) musí
energie faktormi
+
umiestnené na
spĺňať najvyššie
primárnej energie.
Obnoviteľná
budovách alebo v
normy.
energia
budovách alebo v ich
Perspektívne by
=
blízkosti.
emisie CO2 mali byť
BTNPE
nižšie ako 3 kg CO2 /
Z perspektívneho
(m2.rok)
hľadiska by
obnoviteľné zdroje
energie mali pokryť až
90% energetickej
spotreby budov.
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Rozsah energetických tried globálneho ukazovateľa vyjadrený v primárnej
energii v kWh / (m2.a) na Slovensku (vyhláška 324/2016) - A0 = BTNPE

Decree 324/2016

2
Definícia
BTNPE
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Definícia budov s nulovou potrebou energie

2
Definícia
BTNPE

• Budova s nulovou potrebou
energie vyrába dostatok
obnoviteľnej energie na
splnenie svojich požiadaviek
na ročnú spotrebu energie,
čím sa znižuje využívanie
neobnoviteľnej energie v
stavebníctve.
• Hoci definícia „nulovej
budovy“ nie je medzinárodne
prijatá, počet takýchto budov
(rozlične definovaných) na
celom svete stále rastie.
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Prvý „nulový dom“ v EÚ, Lyngby, Dánsko, 1975
prof. Vagn Korsgaard - Technická univerzita v Dánsku

2
Definícia
BTNPE

Skúsenosti z jeho výstavby a prevádzky sa využili pri vývoji pasívnych domov.
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ZÁKLADNÉ STRATÉGIE NAVRHOVANIA
BUDOV S TAKMER NULOVOU POTREBOU
ENERGIE
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3 kroky k takmer nulovej spotrebe energie

To najdôležitejšie

3

Základné
stratégie
navrhovania
BTNPE

• dokonale tepelne izolovaná a
vzduchotesná obálka budovy,
•
•
•
•

prepracovaný systém zatienenia okien,
dobre regulovateľné vykurovanie a
chladenie,
riadené vetranie a osvetlenie,
50% energetických potrieb je pokrytých
z obnoviteľnej energie.
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Od úrovne koncepcie budovy po úroveň komponentov a naopak
- s cieľom vyváženého celku

3

Základné
stratégie
navrhovania
BTNPE

„Integrovaný“ návrhový prístup žiada
všetkých členov komunity
zainteresovaných strán v stavebníctve
a tím technického plánovania, dizajnu
a výstavby, aby preskúmali ciele
projektu a stavebné materiály,
systémy a zostavy z rôznych hľadísk.
Tento prístup predstavuje odchýlku od
typického procesu plánovania a
navrhovania, pri ktorom sa spolieha
na odborné znalosti odborníkov, ktorí
pracujú vo svojich špecializáciách
trochu osamotene.

According van der Aa Ad et a.., 2010
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Typické zmeny teploty vzduchu a slnečného žiarenia v januári
v strednej Európe

3

Základné
stratégie
navrhovania
BTNPE
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Dynamická klíma - dynamická obvodová stena budovy

3

Základné
stratégie
navrhovania
BTNPE

Fasáda budovy dynamická / smart /
inteligentná / adaptabilná ... sa môže zmeniť
v závislosti od okolitého prostredia a
maximalizovať tak svoj výkon.
Týmto spôsobom nie je plášť budovy statický,
ale dynamický a mení svoje vlastnosti podľa
požiadaviek.
Nie je to nová myšlienka, ale súčasné trendy v
navrhovaní udržateľných a energeticky
úsporných budov a vysoká úroveň technického
rozvoja civilizácie vytvárajú vhodný priestor pre
aplikácie dynamického opláštenia budovy.
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PASÍVNE URBANISTICKÉ A
ARCHITEKTONICKÉ STRATÉGIE
PRVÝ A PODSTATNÝ KROK SMEROM K NAVRHOVANIU BTNPE
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Základné pasívne stratégie pri navrhovaní BTNPE

4

Urbanistické a
architektonické
stratégie
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Urbanistické stratégie navrhovania budov s takmer nulovou spotrebou energie

4

Urbanistické a
architektonické
stratégie

Hustá zástavba znižuje dostupnosť slnečnej energie v budovách a prispieva k vytváraniu
urbánneho tepelného ostrova

Príklady formovania nových budov, ktoré zlepšujú
dostupnosť slnečnej energie a denného svetla v
susedných budovách.
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Architektonické stratégie návrhu BTNPE - forma a dispozícia budovy

Tradičný návrh budovy denné svetlo a prirodzené
vetranie, minimum techniky ...
Medzná hĺbka bytových
a podobných budov neprevyšuje
12 - 13 m.

Hlbšie budovy sú vetrané a
čiastočne prirodzene osvetlené
cez átrium. Takéto riešenie má
tendenciu používať nočné
chladenie a dvojité fasády.

4

Urbanistické a
architektonické
stratégie

Veľká hĺbka budovy vyžaduje
klimatizáciu, centrálne
riadenie, spätné získavanie
tepla, vysoko zasklené fasády,
sofistikované tieniace
zariadenia ......
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Architektonické stratégie návrhu BTNPE - forma a dispozícia budovy

4

Urbanistické a
architektonické
stratégie

Kompaktnosť budov
Príklady zasklených priestorov v budovách

Percentuálna zmena potreby tepla v dôsledku
kompaktnosti budov.
25

Geometrické metriky architektonickej formy týkajúce sa energetickej
hospodárnosti

4

Urbanistické a
architektonické
stratégie

1. Index kompaktnosti je pomer objemu a povrchovej plochy budovy (V / S). Je to inverzia faktora tvaru.
2. Faktor tvaru je pomer povrchovej plochy budovy k jej objemu (S / V), kde S je súčet všetkých povrchových
plôch, ktoré prichádzajú do styku s vonkajším vzduchom a V je uzavretý vnútorný objem budovy
3. Relatívna kompaktnosť je pomer indexu kompaktnosti budovy k indexu kompaktnosti referenčnej budovy,
pričom referenčná budova je kompaktnejšia.
4. Pomer plochy okien k ploche obvodovej steny
5. Pomer plochy okien k ploche podlahy miestnosti
6. Pomer plochy okien k povrchu miestnosti
7. Pomer plochy južnej steny k objemu miestnosti orientovaných na juh
8. Tvarový faktor alebo pomer strán je pomer dĺžky a hĺbky budovy
Najbežnejšou metrikou je faktor tvaru. Geometrické metriky sú prospešné pre úvodné fázy navrhovania
budov.
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Neželateľný paradox faktora tvaru budovy

4

Urbanistické a
architektonické
stratégie

Faktor tvaru (FT) budovy je pomer
medzi jej povrchom a jej objemom.

Potreba tepla na vykurovanie BTNPE podľa tvarových
faktorov v STN 73 0540-2:

Čím je budova menšia, tým väčší
je jej faktor tvaru.

FT ≤ 0,3
FT = 1,0

Čím väčšia je hodnota faktora tvaru,
tým vyššie sú požiadavky na tepelnú
ochranu budov.

Pomer faktorov tvaru:
0,3 / 1,0 = 0,3
Pomer predpísaných požiadaviek na teplo:
25/50 = 0,5
Faktor tvaru bungalovu je trikrát väčší v porovnaní s
väčšou budovou rovnakého tvaru. Zvýšenie potreby tepla
na vykurovanie je iba dvojnásobné. Bungalov si vyžaduje
mimoriadne tepelnú ochranu, ktorú nemožno považovať
za trvalo udržateľný prístup k výstavbe.
Paradoxom je, že menšie budovy vo všeobecnosti
spotrebúvajú menej energie a sú udržateľnejšie, ale ich
výstavbu diskriminujú energetické normy.

Faktor tvaru
≈1,0 m2/m3
3m
10 x 10 m
(bungalov)

Faktor tvaru
0,3 m2/m3
12 m
30 x 30 m

25,0 kWh/(m2.a)
50,0 kWh/(m2.a)
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Stručne z histórie pasívnych domov

4

Urbanistické a
architektonické
stratégie

Hoyt C. Hottel

• 1939 - experimenty so solárnymi domami v USA, MIT - prof.
Hottel - prvý „aktívny“ solárny dom
• Štandard pasívneho domu bol vytvorený v roku 1988
• Za prvý pasívny dom sa považuje dom postavený v roku
1990 v nemeckom Darmstadte

Wolfgang Feist

• V roku 1996 Dr.-Ing. W. Feist založil Passivhauss inštitút,
ktorý propaguje, vyvíja a riadi pasívne domy
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Historický prístup k navrhovaniu pasívnych budov

Trombova stena

4

Urbanistické a
architektonické
stratégie

Solárny komín

Potrubia v zemi –
Regulácia denného
podpora
svetla svetelnou
vykurovania a
policou
chladenia
- Základná stratégia – maximalizácia ziskov tepla zo slnečného žiarenia
- Menšia pozornosť sa venovala znižovaniu tepelných strát, čo bola
zásadná chyba v začiatkoch navrhovania pasívnych budov

29

4

Skepticizmus profesora Hottela

Urbanistické a
architektonické
stratégie

„Keď sme začali, mali sme veľké nadšenie. Pomaly sme si však uvedomili, že využívanie slnka,
nebolo také sľubné, ako sme si všetci mysleli, že bude.“ (Prof. Hottel v roku 1976)
„Ak si želáte stratiť čo najmenej peňazí, získajte päťdesiat percent svojho tepla zo slnka. Ak
nechcete stratiť peniaze, nezískajte žiadne.“ (Prof. Hottel v roku 1976)
Tu Hottel reaguje na časy; v polovici 70-tych rokov došlo k výraznému verejnému nadšeniu pre
koncepciu solárnych domov, chýbali však potrebné praktické skúsenosti.

MIT Solárny dom 1
(1939)

Solárny dom 2
(1948)

Solárny dom 3
(1949)

Solárny dom 4
(1959)

Solárny dom 5
(1978)

Prof. HOTTEL

http://solarhousehistory.com/blog/2013/11/29/hoyt-hottels-skepticism

Solárny dom 6
(1948) PCM
Dr. M. TELKES
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Pasívne budovy - základný východiskový bod pri navrhovaní budov s takmer
nulovou potrebou energie

4

Urbanistické a
architektonické
stratégie

Stratégia pasívneho projektovania budov v
strednej Európe znamená:
• vysoké tepelné odpory plášťa budovy,
• okná s veľmi vysokými tepelnoizolačnými
parametrami,

Južný pohľad na prvý pasívny dom v Darmstadte od
roku 1991

• odstránenie všetkých tepelných mostov,
• vysoká tesnosť plášťa budovy,
• výmena vzduchu s rekuperáciou tepla v zime.
Severný pohľad na prvý pasívny dom v Darmstadte

Feist and Bott, 2007
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Fyzikálne kritériá pre navrhovanie pasívnych budov
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)

4

Urbanistické a
architektonické
stratégie

< 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).
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BTNPE - tieniaca technika je nevyhnutná na ochranu pred prehrievaním
• Vysoké tepelné odpory plášťa pasívnych budov,
veľký rozsah zasklenia na slnečných stranách a
vysoká tesnosť zvyšujú tendenciu k prehrievaniu.
• Problém prehrievania pasívnych domov nie je len
počas najvyššieho leta, ale môže sa vyskytnúť aj
počas prechodných období, keď sú dni slnečné.
• V pasívnych domoch sa dôrazne odporúča
navrhnúť účinné tieniace zariadenia.
• Riziko letného prehriatia sa môže skrátiť:

4

Urbanistické a
architektonické
stratégie

! navrhovaním tepelne akumulačných konštrukcií,
ktoré sú v priamom kontakte s vnútorným
vzduchom,
! nočné priečne vetranie,
! minimálne vetranie počas dňa,
! nepoužívať zariadenia, ktoré generujú veľa tepla a
podobne.
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Denné osvetlenie budov s takmer nulovou potrebou energie

4

Urbanistické a
architektonické
stratégie

• Denné svetlo znamená efektívne
využívanie prírodnej obnoviteľnej
energie a má množstvo pozitívnych
zdravotných výhod.
• Dobre navrhnuté denné osvetlenie
budovy vedie k výrazným úsporám
energie (využitím slnečnej energie,
úspory energie na umelé osvetlenie,
úspory energie na mechanické
vetranie ...)
Ďalšie výhody denného svetla:
Otvory na denné svetlo poskytujú výhľady a spojenie s exteriérom a prispievajú k psychologickej pohode
užívateľov budov.
Insolácia priamym slnečným žiarením je dôležitá napríklad v bytoch, nemocničných oddeleniach a škôlkach.
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OPLÁŠTENIE BUDOV S TAKMER NULOVOU
POTREBOU ENERGIE

35

Konštrukčné a fyzikálne stratégie navrhovania BTNPE

5
Opláštenie
BTNPE

• Energia sa šíri cez opláštenie budov
v oboch smeroch - z interiéru do
exteriéru a naopak.
• Tepelné toky cez opláštenie budov
ovplyvňuje niekoľko ich fyzikálnych
vlastností - tepelná izolácia,
akumulácia tepla, homogenita,
vzduchotesnosť, priehľadnosť,
vlastnosti povrchu atď.
• Viaceré opatrenia môžu zefektívniť
tepelnú ochranu budov v zime a aj v
lete.
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Typy obvodových stien vhodných pre budovy s takmer nulovou
potrebou energie
Druh
stenovej
konštrukcie
Murované
steny
na celú hrúbku

Schematické ukážky

5
Opláštenie
BTNPE

Konkrétny príklad

Nosná stena
s kontaktnou
tepelnou izoláciou

Steny so
strateným
tepelnoizolačným
debnením
Ľahké montované
steny
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Príklady obvodových stien vhodných pre budovy s takmer nulovou
potrebou energie

5
Opláštenie
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)
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5

Obvodové steny drevených domov vhodné pre BTNPE

Opláštenie
BTNPE

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

Bebej and Sedlák, 2011
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Príklady starostlivo navrhnutých detailov v opláštení drevených budov
s takmer nulovou potrebou energie

5
Opláštenie
BTNPE
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Príklad starostlivo navrhnutých detailov v opláštení budov s takmer nulovou
potrebou energie

5
Opláštenie
BTNPE

1 – tepelná izolácia medzi
krokvami,
2 – tepelná izolácia steny
medzi latovaním,
3 – paropriepustná fólia
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Príklady starostlivo navrhnutých detailov v opláštení BTNPE

5
Opláštenie
BTNPE

Obrázky vľavo ukazujú stavebný systém
Innovativbau Thermomodul, ktorý bol
certifikovaný v Passivhaus Institute.
Systém Thermomodul sa vyznačuje dôkladnou
tepelnou izoláciou plášťa pasívnej budovy s
dôsledným odstraňovaním tepelných mostov a
vysokou vzduchotesnosťou opláštenia.
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Príklady eliminácie tepelných mostov v masívnych vonkajších stenách
v kontakte s vyhrievaným podzemným podlažím

5
Opláštenie
BTNPE

Tepelné mosty je potrebné odstrániť zvlášť
opatrne v prípade budov s takmer nulovou
potrebou energie. V prípade vysoko tepelne
izolovaného opláštenia BTNPE môžu
nedostatočne odstránené tepelné mosty zvýšiť
tepelné straty až o 30%. Aj keď sa tieto straty
počítajú z relatívne nízkeho základu, celkovo
malých tepelných strát BTNPE, percentuálne
ide o vysokú hodnotu.
Obrázky vpravo ukazujú niekoľko možností
eliminácie tepelných mostov v prípade
murovaných obvodových stien v kontakte s
vyhrievaným suterénom.
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Príklady eliminácie tepelných mostov v masívnych vonkajších stenách
v kontakte s nevyhrievaným podzemným podlažím alebo v kontakte s podložím

5
Opláštenie
BTNPE

Obrázky napravo ukazujú niekoľko
možností eliminácie tepelných mostov v
prípade vonkajších stien z muriva, ktoré
sú v kontakte s nevykurovaným
suterénom alebo s podložím.
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Teplotné pole v mieste balkóna bytového domu

5
Opláštenie
BTNPE
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Teplotné pole v mieste atiky bytového domu

5
Opláštenie
BTNPE
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Príklady okien, ktoré spĺňajú normy pasívnych budov a budov s takmer
nulovou potrebou energie

Goldstein et al., 2016

5
Opláštenie
BTNPE

47

Detaily osadenia okna v ostení BTNPE

5
Opláštenie
BTNPE

Príklad eliminácie tepelných mostov v
ostení okien

1 – tepelne izolovaná stena, 2 – vonkajšia
paropriepustná fólia, 3 – rohová lišta, 4 –
polyuretánová pena, 5 – vnútorná parotesná fólia,
6 – OSB doska, 7 – tepelná izolácia, 8 –
polyuretánová pena, 9 – rohový uholník

Okná osadené v rovine tepelnej izolácie
steny
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Okenné rámy môžu vytvárať významné tepelné mosty

5
Envelopes of
nZEBs

Superinsulated
windows:
Uw not higher than

0.8 W/(m²K)
innovative products:
- improved comfort
- added value
- energy conservation
- CO2 mitigation

Fotografia fasády

Termovízna snímka

- job creation by small
and medium enterprises

Vylepšené typy okenných rámov BTNPE
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Obvodové steny s transparentnou tepelnou izoláciou

5
Opláštenie
BTNPE

Vrstvené
transparentné
fólie, sklené
tabule a pod.

Voštiny
alebo
kapiláry

Dutinkové
materiály
(napr. penové)

Aerogely
alebo
xerogely

Ukážka aplikácie
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Steny budov vo funkcii radiátorov alebo chladičov

5
Opláštenie
BTNPE

a) kapilárne rohože v omietke, b) rúrky v omietke alebo za obkladom, c) rúrky v jadre masívnej
steny, d) rúrky na vnútornom povrchu masívnej steny.
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Energetická stena TES (s integrovanou technikou prostredia)

5
Opláštenie
BTNPE

Tepelne izolovaná stena s integrovanou vetracou jednotkou s rekuperáciou tepla
Existuje väčší počet variantov energetickej fasády TES - napr. s integrovanými malými tepelnými čerpadlami,
s vetracími jednotkami, fotovoltickými panelmi, solárnymi tepelnými kolektormi a tepelnými trubicami.
TES EnergyFaçade (2009). TES EnergyFaçade manual. Final project report. PDF.
Available: http://tesenergyfaçade.com/downloads/TES_Manual-ebookFINAL.pdf
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Príklad budovy s integrovanými a k oplášteniu pridanými solárnymi prvkami

5
Opláštenie
BTNPE

Solárne a fotovoltické panely môžu byť integrované v plášti budovy
alebo môžu byť pridané k oplášteniu, napr. vo forme tieniacich
zariadení, fotovoltických panelov na streche a pod.

1 - masívna stena, 2 - tepelná izolácia,
3 - vetraná vrstva vzduchu,
4 - fotovoltický panel, 5 - zvislý kotviaci
prvok, 6 - upevňovacia konzola,
7 - káblový kanál
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TYPICKÁ TECHNIKA PROSTREDIA BUDOV S
TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE
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Typický systém vetrania domu s takmer nulovou potrebou energie
s rekuperáciou tepla

6

Technika
prostredia
BTNPE

• Tepelné straty spôsobené prirodzeným
vetraním budov spôsobujú energetické
straty 20 až 30 kWh / (m2.rok).
• Mechanickým vetraním s rekuperáciou
tepla sa tieto energetické straty môžu znížiť
na hodnoty 2 až 7 kWh / (m2.rok).
Mechanické vetranie nemôže spoľahlivo a
efektívne fungovať bez vysokej
vzduchotesnosti plášťa budovy.
• Mechanické vetranie pasívnych budov je
štandardne riešené s rekuperáciou tepla.
• Vyžaduje sa účinnosť rekuperácie tepla
najmenej 80%.

Bátora and Baloga, 2015
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Vetracie zariadenie domu s takmer nulovou spotrebou energie v kombinácii
s tepelným čerpadlom a prípravou teplej vody

6

Technika
prostredia
BTNPE

Komplexnejšie riešenie mechanického vetrania
s rekuperáciou tepla v kombinácii s tepelným
čerpadlom a prípravou teplej vody zvyšuje
energetickú účinnosť vetracieho systému.
Výmenník tepla zem / vzduch, fotovoltické a
solárne tepelné zariadenia zvyšujú energetickú
účinnosť systému a súčasne zvyšujú jeho
ekonomickú náročnosť.
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ZÁVERY
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7

Závery

Závery

Urbanistické, architektonické a stavebno-konštrukčné aspekty projektovania budov majú značný vplyv na
energetickú hospodárnosť budov prakticky v ľubovoľných klimatických regiónoch.
Architektonická a udržateľná stratégia musia ísť ruka v ruke pri navrhovaní budov (pasívne aj aktívne stránky).
Z hľadiska stavebnej podstaty budovy vo vzťahu k potrebe energie na jej prevádzku je potrebná najmä
optimalizácia tvaru budovy, jej dôkladná tepelná izolácia vrátane eliminácie tepelných mostov, primerané
tepelnoakumulačné vlastnosti, adaptívne tienenie transparentných častí opláštenia.
Testovanie budov s takmer nulovou spotrebou energie v rámci jej reálnej prevádzky je naliehavé a výsledky by
sa mali zverejňovať, aby sa postupne zlepšovala prax.
Rôzne projektové varianty BTNPE by mali byť posúdené na nákladovo optimálnu úroveň, ktorá predstavuje
úroveň energetickej hospodárnosti, ktorá vedie k najnižším nákladom počas ekonomického životného cyklu
budovy.
Na Slovensku je potrebné redefinovať limity potreby tepla na vykurovanie pre malé kompaktné budovy (napr.
bungalovy).
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EPILÓG
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Jevonsov paradox a politika energetickej efektívnosti

Jevonsov paradox hovorí, že:
Technológie umožňujú efektívnejšie využívať zdroje a zároveň vedú k
vyššej spotrebe a rýchlejšiemu vyčerpaniu zdrojov.
Podstata modelu Jevonsovho paradoxu sa nazýva „protichodný efekt“
(angl. rebound effect), čo znamená zvýšenie spotreby energie po
zvýšení energetickej účinnosti.
Účinky uvedeného efektu vyvolané znížením nákladov na energetické
služby sa pri tvorbe energetických politík vo všeobecnosti nezohľadňujú.
Je potrebné sa zaoberať „protichodným efektom“ prostredníctvom
právnych a ekonomických nástrojov a ovplyvňovaním správania
užívateľov budov.

Wiliam Stanley Jevons
(1835 – 1882)
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„Rebound effect“ - teoretické predpoklady a skutočná spotreba energie v obydliach
s hĺbkovou renováciou v štandarde BTNPE v Belgicku
V analyzovaných bytoch renovovaných v štandarde BTNPE sa zdá, že vplyv správania používateľov sa
stáva dominantným vo vzťahu k parametrom opláštenia budovy.
Výsledky štúdie nie sú v súlade s predpokladmi vytvorenými štandardnými výpočtami, podľa ktorých
potreba energie na prípravu teplej vody (TV) v energeticky úsporných obydliach sa v porovnaní s potrebou
tepla na vykurovanie miestností (PT) sa stáva čoraz dominantnejšia. Zaznamenaná energia na teplú vodu
bola výrazne menšia v porovnaní s teoretickými predpokladmi.
Na druhej strane spotreba energie na vykurovanie bola v analyzovaných bytoch silne podceňovaná. 71% zo
všetkých bytov malo spotrebu tepla na vykurovanie najmenej dvakrát vyššiu v porovnaní s jej výpočtovým
určením (teoretickou hodnotou).
Bol zaznamenaný aj „rebound effect“ - potenciálne úspory energie sa v prvom rade použili na zvýšenie
pohodlia bývania.
Ukázalo sa, že zníženie spotreby energie spojené s lepšou úrovňou tepelnej ochrany budovy je menšie,
ako sa predpokladalo. Toto je typický záver podobných štúdií, ktoré boli vykonané v rôznych krajinách.
https://www.buildup.eu/sites/default/files/content/e3sconf_nsb2020_22007.pdf
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Ďakujem za pozornosť

Moderná kancelárska miestnosť

Zastaraná kancelária
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