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Úvodem
Sm!rnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náro"nosti budov (tzv. EPBD II), ze dne 19.#kv!tna 
2010, je implementovaná do "eského právního $ádu zákonem ". 318/2012 Sb. (dále také jen „zákon“), kter%m se m!ní 
zákon ". 406/2000 Sb., o hospoda$ení energií, ve zn!ní pozd!j&ích p$edpis' (jeho poslední úplné zn!ní p$ed touto zm!nou 
viz zákon ". 61/2008 Sb.) a novou provád!cí vyhlá&kou ".#XXX/2012 Sb., která nahradí vyhlá&ku ". 148/2007 Sb., o ener-
getické náro"nosti budov (dál jen „vyhlá&ka“). 

Zákon ". 318/2012 Sb. ze dne#19. "ervence 2012 (p$ijetí zákona Parlamentem) byl po#vrácení presidentem republiky dne 
9. srpna 2012 potvrzen setrváním na#zákonu Poslaneckou sn!movnou 19. zá$í 2012 podle jejího usnesení v ". 319/2012 
Sb. V!t&ina povinností podle tohoto zákona nab%vá ú"innosti dnem 1. ledna 2013. Lh'ta na p$ípravu stavebnictví 
a#ve$ejnosti k#datu ú"innosti zákona je tedy velmi krátká. 

Zm!na má zásadní dopad do celé oblasti stavebnictví. Znamená p$ehodnocení stávajících znalostí a#zku&eností vlastník' 
budov, stavebník', projektant', architekt', provád!cích ( rem a stavbyvedoucích, stavebních dozor' p$i individuální 
v%stavb!, ale také autorsk%ch dozor' a technick%ch dozor' stavebníka. Má rovn!) dopad na#"innost pracovník' staveb-
ních ú$ad', jim) je tato informace prioritn! adresována.

Posláním této informace je seznámit zejména pracovníky stavebních ú$ad' se zásadními zm!nami, které nové právní 
p$edpisy pro v%stavbu budov s#velmi nízkou energetickou náro"ností p$iná&ejí, a návazn! na to s#po)adavky a#principy 
návrhu energeticky vysoce úsporn%ch budov.

I. Základní pojmy pro energeticky nenáro!né budovy
I. Základní pojmy pro energeticky nenáro!né budovy
Základní pojmy jsou de+novány v&zákon" a vyhlá#ce:

Energetická náro!nost budovy (dále ENB)

„ENB je vypo!tené mno%ství energie nutné pro pokrytí pot'eby energie spojené s&u% íváním budovy, zejména 
na&vytáp"ní, chlazení, v"trání, úpravu vlhkosti vzduchu, p'ípravu teplé vody a&osv"tlení“ (§&2&zákona, odst. 1, písm.&f ).

ENB charakterizují ukazatele ENB, a to:

a) celková primární energie za rok,
b) neobnovitelná primární energie za rok,
c) celková dodaná energie za rok,
d) díl!í dodaná energie pro technické systémy vytáp"ní, chlazení, v"trání, úpravu vlhkosti vzduchu, 

p'ípravu teplé vody a osv"tlení za rok,
e) pr(m"rn$ sou!initel prostupu tepla,
f ) sou!initel prostupu tepla jednotliv$ch konstrukcí na systémové hranici,
g) ú!innost technick$ch systém(.

Pln"ní ENB se prokazuje porovnáním vyhlá#kou ur!eného souboru vypo!ten$ch ukazatel( ENB, jeho% v$!et se 
m"ní dle pot'eby hodnocení, s& po%adovan$mi hodnotami ukazatel( energetické náro!nosti referen!ní budovy 
(dále ENRB). Po%adované hodnoty ukazatel( ENRB se vypo!ítají pro referen!ní budovu s&referen!ními hodnotami 
vlastností p'edepsan$mi v&p'íloze 1 vyhlá#ky. V$po!tové postupy ke stanovení ENB a ENRB stanoví vyhlá#ka (s&na-
vazujícími ,SN a TNI). ENB se dokládá pomocí pr(kazu energetické náro!nosti budovy.

Pr&kaz energetické náro!nosti budovy

„Pr(kaz energetické náro!nosti budovy (PENB) je dokument, kter$ obsahuje stanovené informace o&energetické 
náro!nosti budovy“ (§ 2 zákona, odst. 1, písm. m).

Platí 10 let od data vyhotovení nebo do v"t#í zm"ny dokon!ené budovy, pro kterou byl zpracován (§ 7a, odst.&4), 
a%& na v$jimku musí b$t zpracován p'íslu#n$m energetick$m specialistou podle § 10 odst. 1 písm. b), musí b$t 
sou!ástí dokumentace podle vyhl. !.& 499/2006 Sb. p'i& prokazování dodr%ení technick$ch po%adavk( na stavby 
podle vyhl. !. 268/2009 Sb., musí b$t zpracován objektivn", pravdiv" a úpln". 
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Skládá se obvykle ze dvou !ástí – z&protokolu a z&gra+ckého vyjád'ení podle vzoru v&p'íloze 4 vyhlá#ky a s&klasi+kací 
t'ídy ENB (vyhlá#ka §&9 a p'íloha 2). P'i dokládání proveditelnosti alternativních systém( dodávek energie m(%e 
navíc obsahovat energetick$ posudek o této skute!nosti (viz zákon § 7a, odst. 4, písm. c, § 9a). 

Pro v"t#í zm"ny dokon!en$ch budov obsahuje doporu!ená opat'ení ke sní%ení ENB (zákon § 7, odst. 2, písm. c, 
vyhlá#ka § 8 a p'íloha 4).

Celková energeticky vzta%ná plocha

„Celková energeticky vzta%ná plocha EVP je vn"j#í p(dorysná plocha v#ech prostor( s& upravovan$m vnit'ním 
prost'edím v&celé budov", vymezená vn"j#ími povrchy konstrukcí obálky budovy“ (§ 2 zákona, odst. 1, písm. r).

Tato plocha se u%ívá p'i rozhodování o rozsahu a dob" uplatn"ní povinností ohledn" ENB ze&zákona a&ke&stanovení 
m"rn$ch hodnot ukazatel( ENB. Nahrazuje d'íve u%ívanou „celkovou podlahovou plochu“.

V't(í zm'na dokon!ené budovy

„V"t#í zm"nou dokon!ené budovy se rozumí zm"na dokon!ené budovy na více ne% 25 % obálky budovy. Obálkou 
budovy je p'itom soubor v#ech teplosm"n$ch konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou 
vystaveny p'ilehlému prost'edí, je% tvo'í venkovní vzduch p'ilehlá zemina, vnit'ní vzduch v&p'ilehlém nevytáp"ném 
prostoru, sousední nevytáp"né budov" nebo sousední zón" budovy vytáp"né na ni%#í vnit'ní návrhovou teplotu“ 
(§ 2 zákona, odst. 1, písm. s, t).

Referen!ní budova

„Referen!ní budova je v$po!tov" de+novaná budova tého% druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti 
v!etn" prosklen$ch ploch a !ástí, stejné orientace ke&sv"tov$m stranám, stín"n"ji okolní zástavbou a p'írodními 
p'eká%kami, stejného vnit'ního uspo'ádání a se stejn$m typem typického u%ívání a&klimatick$ch údaj( jako hodno-
cená budova, av#ak s&referen!ními hodnotami vlastností budovy, jejich konstrukcí a technick$ch systém( budovy“ 
(§ 2 vyhlá#ky, dále v ,SN&EN&15217).

Parametry a hodnoty referen!ní budovy jsou v&p'íloze 1 vyhlá#ky stanovené tak, aby zajistily nákladov" optimální 
úrove- ENB a prvk( budov, vypo!tenou pro p'edpokládan$ ekonomick$ %ivotní cyklus budovy nebo jejích prvk( 
v&souladu se srovnávacím metodick$m rámcem podle p'ílohy III ve sm"rnici&EPBD II a&Na'ízení komise k&!l. 5 odst. 
1 této sm"rnice, resp. na úrovni pro&budovy s&tém"' nulovou spot'ebou tepla. 

Ostatní parametry a vlastnosti pro hodnocení ENB, pro které p'íloha 1 vyhlá#ky nestanoví referen!ní hodnoty, 
se&uva%ují s hodnotami shodn" s&hodnocenou budovou.

Nákladov' optimální úrove) po%adavk&

„Nákladov" optimální úrovní po%adavk( se rozumí stanovené po%adavky na ENB nebo jejich stavebních a technic-
k$ch prvk(, která vede k&nejni%#ím náklad(m na&investice v&oblasti u%ití energií, na údr%bu, provoz a likvidaci budov 
nebo jejich prvk( v&pr(b"hu odhadovaného ekonomického %ivotního cyklu” (§&2 zákona, odst. 1, písm. v). Pou%ívá 
se ke stanovení po%adovan$ch vlastností referen!ní budovou.

Budovy s$tém'" nulovou spot"ebou energie

„Budovou s& tém"' nulovou spot'ebou energie se rozumí budova s& velmi nízkou energetickou náro!ností, její% 
spot'eba energie je ve zna!ném rozsahu pokryta z&obnoviteln$ch zdroj(” (§&2&zákona, odst. 1, písm.&w).

Jsou to budovy, k jejich% návrhu lze vyu%ít známé&principy navrhování pasivních dom( jak po&stránce konstruk!ní, 
tak po stránce technick$ch za'ízení budov. Nákladov" optimální volbou stavebn" konstruk!ního 'e#ení 
(tj.&nejekonomi!t"j#ím zp(sobem, kter$ nevyvolává vícenáklady) je sní%ena pot'eba energií na minimum. Hodnoty 
tém"' blízké nule je dosa%eno vhodn$m pom"rem obnoviteln$ch zdroj(, umíst"n$ch na&obálce budov !i na vlast-
ním pozemku, které saturují bilanci energetick$ch pot'eb budovy. Základem je komplexnost návrhu a vyvá%en$ 
holistick$ p'ístup.
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Budovy s&velmi nízkou, pop'. „jen“ nízkou, energetickou náro!ností se navrhují jako pasivní budovy,&pop'. lep#í níz-
koenergetické budovy. Jejich de+nice uvádí ,SN 73&0540-2:2011, TNI&73&0329:2010 a&TNI&73&0330:2010 v&návaznosti 
na ,SN EN ISO 13790.

Poznámka: Po)adavky na tyto budovy se stanovují také na nákladov! optimání úrovni, ale za p$edpokládan%ch tech-
nick%ch a ekonomick%ch podmínek po roce 2020.

Nízkoenergetické budovy

„Jsou charakterizovány nízkou pot'ebou tepla na vytáp"ní. To je dosahováno zejména optimalizovan$m staveb-
ním 'e#ením obálky budovy. Za nízkoenergetickou budovu podle této normy&se pova%uje budova, její% pr(m"rn$ 
sou!initel prostupu tepla nep'ekra!uje doporu!enou hodnotu dle tabulky 5, a sou!asn" m"rná pot'eba tepla 
na&vytáp"ní stanovená v&souladu s&,SN&EN&ISO13790, TNI 73 0329 a TNI 73 0330 nep'ekra!uje 50 kWh/m2/rok…“

Pasivní budovy

„Jsou charakterizovány minimální pot'ebou tepla na vytáp"ní. M"rná pot'eba tepla na& vytáp"ní nep'ekra!uje 
v&p 'ípad" rodinn$ch dom( 20 kWh/m2/rok, v&p 'ípad" ostatních staveb 15 kWh/m2/rok… Povinn" hodnocenou 
vlastností je celková pr(vzdu#nost obálky podle ,SN EN 13829 a&TNI&73&0329 a&TNI&73&330. Celková v$m"na vzduchu 
n50 p'i tlakovém spádu 50 Pa nesmí&p'ekro!it hodnotu n50&=&0,6&h-1…“ Pro&hodnocení a p'epo!et primární energie, 
faktor energetické p'em"ny a&kombinované energetické systémy se pou%ijí normové postupy.

Název „pasivní“ domy je odvozen od faktu, )e tepelné ztráty jsou pokryty pasivními solárními#zisky, vnit$ními tepeln%mi 
zisky z#provozu za$ízení budovy, metabolick%m teplem osob a rekuperací.#V #tuzemsk%ch klimatick%ch podmínkách je 
v#zimním období zapot$ebí je&t! mal% zdroj tepla.
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II. Právní p"edpisy pro v#stavbu budov s$velmi nízkou 
energetickou náro!ností 
1. Nové budovy
Dokladování je p'i pln"ní ENB u nov$ch budov odkazováno na „dot!en$ orgán podle §& 13 zákona”, kter$m je 
obvykle Státní energetická inspekce, pokud p(sobnost stavebních ú'ad( v&'ízení nevykonávají Ministerstvo vnitra 
a Ministerstvo obrany – pak je dot!en$m orgánem Ministerstvo pr(myslu a obchodu. 

P'i podání %ádosti o stavební povolení nebo ohlá#ení stavby je stavebník povinen dolo%it:

a) od 1.1.2013 u v(ech nov#ch budov

ENB na&nákladov" optimální 
úrovni (zákon § 7 odst. 1 písm. a). Dot!en$ orgán se vyjad'uje k&pr(kazu energetické náro!nosti budovy (dále jen 
PENB). Po%adavky jsou spln"ny, pokud neobnovitelná primární energie za rok, celková dodaná energie za rok 
a&pr(m"rn$ sou!initel prostupu tepla nejsou vy##í ne% po%adované hodnoty ukazatel( ENRB (vyhlá#ka § 6 a § 3).

proveditelnosti alternativních systém( dodávek energie 
(zákon § 7 odst. 1 písm. d), v&p'ípad" zdroje energie s&instalovan$m v$konem vy##ím ne% 200 kW je prokazující 
sou!ástí PENB energetick$ posudek (zákon § 9a odst. 1 písm. a, odst. 2 písm. a, vyhlá#ka § 7).

b) od 1.1.2016 u nov#ch budov, jejich% vlastníkem a u%ivatelem bude orgán ve"ejné moci nebo 
subjekt "ízen# orgánem ve"ejné moci (dále jen „orgán ve"ejné moci“) a$jejich% celková energe-
ticky vzta%ná plocha (dále jen „EVP“) bude v't(í ne%$1500 m2

ENB s&tém"' nulovou spot'ebou 
energie (zákon § 7 odst. 1 písm. b). Po%adavky se prokazuji ukazateli ENB jako&v&a).

c) od 1.1.2017 u nov#ch budov, jejich% vlastníkem a u%ivatelem bude orgán ve"ejné moci a jejich% 
EVP bude v't(í ne% 350 m2

energie (zákon § 7 odst. 1 písm. b). Po%adavky se prokazuji ukazateli ENB jako&v&a).

d) od 1.1.2018 u nov#ch budov, jejich% vlastníkem a u%ivatelem bude orgán ve"ejné moci a jejich% 
EVP bude men(í ne% 350 m2 a v(ech ostatních nov#ch budov s$EVP v't(í$ne% 1500 m2

energie (zákon § 7 odst. 1 písm. b a c). Po%adavky se prokazuji ukazateli ENB jako v&a).

e) od 1.1.2019 u v(ech nov#ch budov, jejich% EVP bude v't(í ne% 350 m2

energie (zákon § 7 odst. 1 písm. c). Po%adavky se prokazuji ukazateli ENB jako&v&a). 

f) od 1.1.2020 u v(ech nov#ch budov

energie (zákon § 7 odst. 1 písm. c). Po%adavky se prokazuji ukazateli ENB jako&v a). 

2. V't(í zm'ny dokon!en#ch budov
P'i podání %ádosti o stavební povolení nebo ohlá#ení stavby nebo p'ed zahájením v"t#í zm"ny dokon!ené budovy, 
která nepodléhá stavebnímu povolení ! i ohlá#ení, jsou stavebník, vlastník budovy nebo spole!enství vlastník( 
jednotek povinni dolo%it prost'ednictvím PENB od&1.1.2013 (zákon § 7, odst. 2):

a) spln'ní po%adavk& na ENB na nákladov' optimální úrovni pro budovu (pln"ním ukazatel( ENB bu. 
neobnovitelné primární energie za rok a pr(m"rného sou!initel prostupu tepla nebo celkové dodané energie 
za& rok a pr(m"rného sou!initele prostupu tepla), nebo$ pro$m'n' né stavební prvky obálky budovy 
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(pln"ním referen!ní hodnoty sou!initele prostupu tepla m"n"ného stavebního prvku obálky budovy podle 
p'ílohy 1, tab.&2), nebo$pro$m'n'né technické systémy (pln"ním referen!ní hodnoty ú!innosti m"n"ného 
technic-kého systému podle p'ílohy 1, tab. 3),

b) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systém& dodávek 
energie, v&p'ípad" zdroje energie s&instalovan$m v$konem vy##ím ne%&200 kW je prokazující sou!ástí PENB en-
ergetick$ posudek (zákon § 9a odst. 1 písm. a, odst.&2 písm. a, vyhlá#ka § 7),

c) stanovení doporu!en#ch opat"ení pro sní%ení ENB (vyhlá#ka § 8).

3. Jiné ne% v't(í zm'ny dokon!en#ch budov a v't(í zm'ny dokon!en#ch 
budov dokladované m'n'n#mi stavebními prvky obálky budovy 
nebo$technick#mi systémy
Platí povinnost stavebníka, vlastníka budovy nebo spole!enství vlastník( jednotek plnit po%adavky na&ENB 
na&m"n"né stavební prvky obálky budovy a technické systémy podle vyhlá#ky. Dokládá se kopií doklad( k&m"n"n$m 
stavebním prvk(m obálky budovy nebo&m"n"n$m technick$m systém(m, které musí uchovávat 5 let. Alternativn" 
mohou prokázat pln"ní po%adavk( na ENB pro celou budovu.

4. V#jimky
Po%adavky na ENB podle 1) a% 3) nemusí b$t spln"ny (zákon § 7 odst. 5 písm. a a% f ):

a) u budov s&EVP men#í ne% 50 m2, 

b) u budov, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v&památkové rezervaci nebo&památkové zón", pokud 
by spln"ní n"kter$ch po%adavk( na ENB zm"nilo jejich charakter nebo vzhled&nep'ípustn" vzhledem k&zájm(m 
státní památkové pé!e (dolo%í se závazn$m&stanoviskem orgánu státní památkové pé!e),

c) u budov navrhovan$ch a obvykle u%ívan$ch jako místa bohoslu%eb a&pro&nábo%enské&ú!ely,

d) u staveb pro rodinnou rekreaci,

e) u pr(myslov$ch a v$robních provoz(, dílensk$ch provozoven a zem"d"lsk$ch budov se&spot 'ebou energie 
do&700 GJ za rok,

f ) p'i v"t#í zm"n" dokon!ené budovy v&p'ípad", %e stavebník, vlastník budovy, spole!enství vlastník( jednotek 
proká%e energetick$m auditem, %e to není technicky nebo&ekonomicky vhodné s&ohledem na&%ivotnost budovy 
a&její provozní ú!ely.

5. Dal(í po%adavky, které se nevztahují k$!innosti stavebních ú"ad&
T$kají se t'í oblastí, které spadají pod kontrolní a monitorovací ! innost dot!eného orgánu podle § 13 zákona 
(obvykle SEI), kdy stavebník, vlastník budovy nebo spole!enství vlastník( jednotek jsou povinni pro:

1) budovy u%ívané orgánem ve"ejné moci - zajistit zpracování PENB a jeho ve'ejné umíst"ní na nápadném, 
ve'ejnosti dob'e p'ístupném a viditelném míst" u&vchodu budovy (zákon § 7a, odst. 1 písm. b, e, vyhlá#ka § 10)

 a) u budov s&EVP v"t#í ne% 500 m2 od 1. 7. 2013,

 b) u budov s&EVP v"t#í ne% 250 m2 od 1. 7. 2015, 

2) u%ívané bytové domy a administrativní budovy - zajistit zpracování PENB nejpozd"ji do termínu 
(zákon&§&7a, odst. 1, písm. c)

 a) u budov s&EVP v"t#í ne% 1 500 m2 od 1. 7. 2015,

 b) u budov s&EVP v"t#í ne% 1 000 m2 od 1. 7. 2017, 

 c) u budov s&EVP men#í ne% 1 000 m2 od 1. 7. 2019, 

3) prodávané budovy a jejich ucelené !ásti nebo pronajímané budovy a od 1.1.2016 jejich pronají-
mané ucelené !ásti

 a) zajistit zpracování PENB,
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 b) uvád"t ukazatele ENB dle PENB v&informa!ních a reklamních materiálech,

 c) p'edlo%it PENB nebo jeho ov"'enou kopii p'ed uzav'ením kupní/nájemní smlouvy,

 d) p'edat PENB nebo jeho ov"'enou kopii p'i podpisu kupní smlouvy, 

 e) pokud vlastník jednotky nezíská písemn$m vy%ádáním PENB od&spole!enství vlastník(, m(%e jej nahradit 
vyú!továním dodávek elekt'iny, plynu a tepelné energie za p'íslu#nou jednotku za uplynulé 3 roky a&zárove- 
nemusí uvád"t ukazatele ENB v informa!ních a reklamních materiálech

Pro v(echny t"i uvedené oblasti platí v$jimky a), c), d) e) podle kapitoly 4 (§7 odst. 5, § 7a odst. 5), tj. neplatí zde 
v$jimka pro budovy navrhované a obvykle u%ívané jako místa bohoslu%eb a pro nábo%enské ú!ely, ani v$jimka 
získaná energetick$m auditem.

Pr(kaz zpracovan$ pro budovu je také pr(kazem pro ucelenu !ást této budovy v!etn" jednotky (§7a odst. 8).

Poznámka: V zákon! odkazovan% a zde citovan% provád!cí právní p$edpis, kter% nahrazuje vyhlá&ku ".#148/2007 # Sb. 
o#energetické náro"nosti budov (v textu jen “vyhlá&ka”) je zde pou)it ve zn!ní návrhu z##2.10.2012.
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III. Principy a po%adavky p"i navrhování energeticky 
vysoce úsporn#ch budov
1. Volba pozemku, umíst'ní a orientace stavby na$pozemku, vztah 
k$aktuálním právním p"edpis&m
Pro volbu pozemku jsou klí!ová klimatická data (mno%ství slune!ního svitu, teplota a mno%ství srá%ek). Umíst"ní 
pozemku: intravilán, extravilán, morfologie terénu, orientace v(!i sv"tov$m stranám. Toto v#e jsou faktory 
ovliv-ující v$znamn$m zp(sobem energetickou bilanci stavby. To&lze dokumentovat na&p'íkladech:

Pozemek v&neprov"trávané hluboké údolní niv", v&blízkosti 'eky zhor#uje energetickou bilanci stavby a%&o &40 % 
oproti ideálnímu situování budovy na ji%ním úbo!í kopce. 

Rovn"% tak,&oto!íme-li ji%ní pr(!elí pasivního domu o 90º od ideální ji%ní orientace, zhor#í se m"rná pot'eba tepla 
na vytáp"ní o t'etinu. 

M"jme dále na pam"ti, %e v&,eské republice je vlivem vybraného zp(sobu mapového (K'ovákova) zobrazení rozdíl 
mezi severkou na&katastrální map" ve&skute!nosti a% 9,5º, vlivem „meridiánové konvergence“ (míra odchylky se li#í 
od západu po&v$chod zem"). 
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Stavbu obecn" umís/ujeme k&severní a v$chodní hranici pozemku tak, aby byla pr(!elí s&obytn$mi a pobytov$mi 
místnostmi orientována na oslun"né strany a p'ípadná následná stavební !innost nebo v$sadba zelen" v&soused-
ství nemohly vést k&zastín"ní a zamezit solárním zisk(m, a&to po dobu p'edpokládané %ivotnosti stavby.

Aktuální právní p'edpisy s& realizací energeticky vysoce efektivních budov nepo!ítají. Obecné nerespektování 
právních p'edpis( vede k&p 'eregulovanosti aktuálních územních plán( v& rozporu s&p 'edpisy. Formální regulace 
(nap'íklad v&podob" stanovené uli!ní !áry, povolen$ch odstup( od&ní, p'ípadn" tvary a sklony st'ech nebo orien-
tace h'eben() jsou regulace nep'ípustné a&zhor#ující mo%nosti pro umíst"ní energeticky úsporn$ch dom(.

Shr-me, %e p'ípustná míra regulací území (nikoliv jednotliv$ch pozemk() je v& úrovni územního plánu pouze: 
funk!ní vyu%ití, v$#ka zástavby, procento zastav"ní a velikost pozemku od!do, nikoliv taxativn" (velká novela 
stavebního zákona !. 377/2012 Sb. ji% nekorektní podrobnosti v&rámci územních plán( v$slovn" vylu!uje).

2. Optimalizace A/V, vnit"ní uspo"ádání, tepelné zónování podle funkcí, 
zónování dispozice dle typologie druh& budov a !inností
Cílem korektního návrhu je dosáhnout co nejlep#ího pom"ru A/V, tj. co nejv"t#í vnit'ní objem s&co nejmen#í plochou 
ochlazovaného obvodového plá#t". Tvar budovy má b$t kompaktní, bez&v$!n"lk(, v$stupk( a &varov$ch slo%itostí. 
Praxe se ustálila v&preferování n"kolikapodla%ního kvádru del#í osou orientovaného ve sm"ru v$chod-západ. Do&ar-
chitektury se ve v"t#í mí'e vrací i&válcové a eliptické tvary budov, které se vyzna!ují vynikajícím pom"rem A/V. 

Jedná se o klí!ovou kompetenci architekta/projektanta. Nevhodn$ pom"r A/V nelze v&dal#ích fázích projektování 
%ádn$m technick$m opat'ením za ekonomicky p'ijateln$ch náklad( napravit. Z&tohoto pohledu je nejt"%#í úlohou 
p'ízemní bungalov, naopak velké ve'ejné stavby vycházejí p'i porovnání lépe. A/V má vliv na m"rnou pot'ebu tepla 
na vytáp"ní. Obvykl$ rozsah pom"ru A/V je v&rozmezí 0,2 – 1,2.



10

V&rámci energetického konceptu stavby, je dispozice !len"ná a zónovaná na nevytáp"né !ásti (nap'íklad sklady, 
gará%e) a !ásti vytáp"né s po%adavky na chrán"né vnit'ní prost'edí (obytné a&pobytové místnosti, vytáp"né servis-
ní prostory). Zóny jsou od sebe tepeln" izolovány. V&této fázi se stanovuje rovn"% pr(b"h hlavní vzduchot"snicí 
vrstvy (HVV), viz dále !ást 6.

Stejné funk!ní celky jsou sdru%ovány, p'ípadn" rovn"% tepeln" odd"leny podle povahy provozu. Také !ásti 
s& nejvy##í vnit'ní teplotou a vlhkostí oproti podmínkám v& exteriéru (kuchyn", sociální za'ízení, koupelny, 
serverovny& apod.)&jsou &ú !eln" sdru%ovány, nejlépe v& t"sném sousedství !i &nad & sebou = zkracování vnit'ních 
rozvod( instalací = omezování tepeln$ch ztrát. Je-li to mo%né, jsou umis/ovány do st'edu dispozice. Tepelné ztráty 
jsou vyu%ity v&rámci bilance budovy.

Vstupy do budov jsou vybavovány tepeln$mi +ltry = t"sn$m zádve'ím, n"kdy dopln"ném halou.

Z&tohoto hlediska jsou nejproblemati!t"j#ím typologick$m druhem vnit'ní bazény.

3. Konstrukce základ&, st'n a st"echy
Konstruk!ní 'e#ení obvodového plá#t" se li#í od „b"%né“ v$stavby vy##í mírou zateplení (tím&v"t#í tlou#/kou kon-
strukce, st"ny 400 – 500 mm, st'echa 600 – 700 mm), p'ísn"j#ími nároky na&tém"' vzduchot"snost a&eliminací nebo 
v$razn$m potla!ením obvykl$ch tepeln$ch most( a vazeb. Dále zohled-ujeme snadnou proveditelnost a odolnost 
v(!i technologické nekázni a&rovn"% udr%itelnost materiál( z&hlediska vliv( na&%ivotní prost'edí v&celém %ivotním 
cyklu, „od&kolébky do&hrobu“ = od vyt"%ení surovin a% po recyklaci po&do%ití stavby.

Pasivního standardu dosáhneme z&libovolného stavebního materiálu. N"které jsou v#ak s&ohledem na&v$#e uvedená 
kritéria vhodn"j#í.
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Spodní stavba

Z hlediska ekonomie i tepelné ochrany budov je v$hodn"j#í navrhovat budovy bez suterénu. V&p'ípad" podzem-
ních podla%í je preferovanou a bezpe!nou konstrukcí %elezobetonová bílá vana (vodot"snost, vzduchot"snost 
a&statická slo%ka v&jednom) p'ed povlakov$mi hydroizolacemi. Tepelná izolace na bázi nenasákav$ch materiál( je 
umíst"na v&zaplavované !ásti vn"&vany.

Pro nepodsklepené masivní stavby je mo%né zalo%ení na tradi!ních základov$ch pasech s&odd"lením vrchní stavby 
vrstvou speciálních tvarovek nebo desek z&p" noskla. Vn"j#í líc pas( je a% po základovou spáru na nezámrznou 
hloubku rovn"% tepeln" izolován.

V$hodn"j#í a ekonomi!t"j#í 'e#ení je zalo%ení na zámrznou hloubku, na 200–300 mm tenké %elezobetonové 
základové desce, která je od podlo%í tepeln" izolována podle kvality podlo%í (propustné/nepropustné) vrstvou te-
pelného izolantu (#t"rk z&p"noskla / styrodur, p'ípadn" nenasákav$ XPS). Tepelná izolace základové desky plynule 
bez p'eru#ení navazuje na zateplovací systém fasády.

V&p'ípad" nepodsklepen$ch moderních d'evostaveb je v$hodné odd"lení podlo%í od vrchní stavby v"tranou vzdu-
chovou pr(leznou mezerou, která je zárove- dob'e chrán"na p'ed zaplavením. Základy jsou v&tom p'ípad" bodové 
na patkách nebo pilotkách.

Vrchní stavba 

Bezpe!nou konstrukcí je sendvi!ová skladba. Pro masivní stavby se pou%ívají tepeln"-akumula!ní tvárnice a bloky 
s&nízkou svázanou #edou energií z&v$roby ! preferujeme studen$ proces. Nap'íklad: betonové sko'epinové tvár-
nice vypln"né betonem, vápenopískové bloky, tvárnice suchého zd"ní, z&keramzitu nebo prvky ztraceného bedn"ní 
apod. (roz#í'ené tvárnice z vysoce pórovité hmoty s nedostatate!n" vypln"n$mi nebo nevypln"n$mi spárami mají 
nejhor#í parametry z&hlediska po%adavku tém"' vzduchot"snosti). Dal#í mo%ností je monolitick$ %elezobetonov$ 
st"nov$ systém. St"ny a prvky jsou dopln"né vn"j#ím kontaktním zateplovacím systémem.

Moderní d'evostavby jsou 'e#eny jako sendvi!ová konstrukce s& nosn$mi, obvykle d"len$mi nebo vyst'ídan$mi 
pro+ly s&potla!ením tepelného mostu, na vnit'ní stran" ztu%ené konstruk!ními deskami, které zárove- tvo'í HVV. 
V& interiéru je navr%ena instala!ní p'edst"na, vn" nosná konstrukce plá#t", obvykle s&v"tranou mezerou. Tepelná 
izolace je chrán"na v"trovou zábranou. Preferovaná je difúzn" otev'ená skladba. Alternativou je nosná konstrukce 
z&panel( z&vrstveného d'eva. Základem správné funkce je respektování princip( „konstruk!ní ochrany d'eva“.

D'ev"né stavby by byly po korektním zahrnutí v#ech externalit bezkonkuren!ní konstrukcí pro&budovy, jak z&hle-
diska ekonomické dostupnosti, tak i vztahu k&%ivotnímu prost'edí.

Pro v"t#í stavby lze s&v$hodou pou%ít koncept kombinované konstrukce – masivní %elezobetonové / zd"né tepeln" 
akumula!ní jádro a lehk$ d'ev"n$ prefabrikovan$ obvodov$ plá#/.
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St"echa

D(raz je kladen na tvarovou jednoduchost a nekomplikovan$ odvod vody. Z&hlediska A/V je v$hodné volit ploché 
st'echy jedno a více plá#/ové. V&p'ípad" # ikm$ch st'ech pultové nebo jednoduché sedlové, z&hlediska % ivotního 
prost'edí a zaji#t"ní kvalitního mikroklimatu v&blízkosti stavby st'echy s&vegeta!ním pokryvem. Sna%íme se vylou!it 
atiky, zaatikové % laby a vnit'ní svody vody. Omezit tvarové slo%itosti, nástavby a zbyte!né prostupy st'echou 
vedoucí k&poru#e funkce a&tepeln$m ztrátám. Kotvící konstrukce technick$ch nástaveb nebo solárních kolektor( 
'e#it jako nezávislé na skladb" st'echy.

4. Konstrukce v#plní otvor&, optimalizace velikostí a umíst'ní oken 
vzhledem ke sv'tov#m stranám, zabudování do konstrukce
V$pln" otvor( jsou nejslab#ím ! lánkem obálky budovy. Reprezentují u b"%né stavby cca 40& % tepeln$ch ztrát. 
Z&toho vypl$vá po%adavek na jejich kvali+kovan$ návrh.

Pro spln"ní podmínky normov$ch hodnot osv"tlení posta!uje pom"r okenní plochy v(!i podlahové plo#e obytné 
!i pobytové místnosti obvykle 1/6, p'ekro!í-li tento pom"r na oslun"né stran" 1/4 musí se zajistit ú!inné stín"ní. 

S&ohledem na orientaci v(!i sv"tov$m stranám je nezbytné respektovat ú!inky oken z&hlediska pom"ru tepelné 
zisky / tepelné ztráty v&celoro!ní bilanci. Zjednodu#en" 'e!eno: okna na jih mají aktivní bilanci, na&západ a v$chod 
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vyrovnanou, okna na sever pasivní (podmínkou je letní stín"ní oslun"n$ch ploch, jinak jejich p'eh'ívání energe-
tickou bilanci naopak zhor#uje). Proto by na sever nem"la b$t bu. %ádná okna !i&pouze v&redukované plo#e.

I ta nejkvalitn"j#í okna mají 4 – 5x hor#í tepeln" technické vlastnosti ne% sousedící pln$ obvodov$ plá#/. Obdobn$ 
pom"r platí p'i porovnání cenov$ch relací. St'e#ní okna se nedoporu!ují, v$hodn"j#í je návrh sv"tlovod( s vlo%en$m 
tepeln" izola!ním prvkem.

Tepelné ztráty i cenu redukujeme rovn"% ponecháním pouze men#ích k'ídel otvírav$ch, s&p'ihlédnutím k&b"%né 
údr%b".

Rámy oken, osazení a okraj zasklení mají podstatn" hor#í tepeln" technické vlastnosti ne% prosklené v$pln" 
('e#ením m(%e b$t pou%ití bezrámového zasklení). Z& toho vypl$vá, %e p'edlo%í-li v$robce certi+kát se&shodnou 
hodnotou sou!initele prostupu tepla Uw pro malé a velké okno, by/ shodné konstrukce, jde o&hodnotu nevhodnou 
pro&návrh ND a PD.

V$hodn"j#í je navrhnout jedno velké okno ne% t'i malá o stejné plo#e. Rozdíl v tepelné ztrát" okny je v& 'ádu 
desítek&%.

Klí!ov$m faktorem správné funkce okna je zabudování do konstrukce a korektní o#et'ení p'ipojovací spáry. Okna 
v&pasivním standardu kotvíme kotevními prost'edky v&rovin" tepelné izolace (!), tedy vn" nosné konstrukce.

P'ipojovací spára musí plnit sm"rem do exteriéru funkci de#/ové a v"trové zábrany, zárove- b$t difúzn" otev'ená, 
rámy oken z&vn"j#í strany p'ekr$váme min. 50 mm ú!inného izolantu.

P'ípojovací spára je vypln"na ú!innou tepelnou izolací, kotevní prost'edky musí umo%nit dilataci okna.

P'ipojovací spára ze strany interiéru je vzduchot"sn" uzav'ena technick$mi prost'edky napojen$mi na&HVV obvo-
dového plá#t" budovy, která musí tvo'it dostate!nou parozábranu.

V&pasivním standardu je rozvrstvení teplot v&obytné místnosti velmi blízké, povrchová teplota kvalitních oken je 
16&- 17&ºC. Ani v&zimním období nedochází k&vnit'ní povrchové kondenzaci, naopak okna n"kdy namrzají z&exterié-
ru = známka kvality oken. Zvukov$ útlum je a% 35 dB.

Stín"ní je ú!inné zásadn" z&vn"j#í strany - %aluzie, rolety, screeny. V&p'ípad" pevn$ch stínících prost'edk( (slunolam(, 
mark$z) je nezbytné správn$m návrhem zajistit dostatek solárních zisk( v&zimním období ! ni%#í dráha slunce. 
Vnit'ní stín"ní m(%e p(sobit jako radiátor, kter$ parametry vnit'ního prost'edí zhor#uje tém"' stejn" jako p'ímé 
oslun"ní bez stín"ní.

P"íklad zadání po%adavk& na kvalitní okna v$pasivním standardu na úrovni DSP:

Okna vytáp!né "ásti stavby budou d$ev!ná, standard lepeného pro(lu s tepeln! izola"ní vlo)kou ur"eného pro pasivní 
domy se sou"initelem prostupu tepla Uokna (w) < 0,75 W/(m2K). Vzhledem k#rozm!r'm francouzsk%ch oken a v%kladc' je 
pro zaji&t!ní prostorové stability konstrukce a#zaji&t!ní tém!$ vzduchot!snosti po#dobu ) ivotnosti stavby p$edepsaná 
konstruk"ní hloubka rámu minimáln! 92 mm, trojité t!sn!ní a spárová pr'vzdu&nost iLV *  0,1·10-4 m3/(s·m·Pa0,67). 
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Zhotovitelem stavby bude p$edlo)en sou"initel prostupu tepla rámem a lineární " initel prostupu tepla zasklení 
dle#+SN#EN#ISO#10077 (hodnota pro parapetní "ást a pro ost!ní/nadpra)í).

Kování bude celoobvodové, t!sné s#mo)ností odt!sn!ní. Okna opat$ena izola"ními trojskly s#"ir%m m!kk%m nízkoemis-
ním pokovením vnit$ního skla a s v%plní argonem mezi izola"ními skly, Ug#< #0,6 W/(m2K), g > 0,6. Okrajov% distan"ní 
ráme"ek plastov%.

Na vstupní dve$e máme obdobné po)adavky jako na okna. Kritick%m místem, kde m')e vznikat tepeln% most, je prahov% 
m'stek, kde vyhlá&ka ". 398/2009 Sb. nep$ipou&tí vy&&í nerovnost jak#20 #mm = $e&ení bez prahu. Po)adavky na dve$e: 
UD#= 0,8 W/(m2K), tvarová stálost a odolnost#p$i#trvalém zatí)ení, t!snost spár p$i tlakovém rozdílu 100 Pa * 2,25 m3/hm.

5. Zásady pro eliminaci tepeln#ch most& a tepeln#ch vazeb,   
konstruk!ní detail
Vliv tepeln$ch most( a tepeln$ch vazeb v$znamn" roste s&mírou zateplení a t"snosti stavby.

Kritická místa z&hlediska eliminace tepeln$ch most( a vazeb bychom m"li identi+kovat ji% v&úrovni studie stavby. Tato 
místa budou v&dal#ích stupních projektové dokumentace podrobn" zmapována, v$po!tov" ov"'ena a&podrobn" 
popsána v&knize konstruk!ních detail(.

Prioritn" jsou to místa oslabení tepelné obálky stavby (pr(chod konstrukcí, kotevních prost'edk(, v&míst" box( 
%aluzií apod.). Dále jsou to místa uvnit' dispozice na rozhraní zón s&r(zn$m re%imem&vytáp"ní a&u%ívaní. Dochází 
v&nich ke zv$#ené hustot" tepelného toku ve&srovnání s&okolím, k&tepeln$m ztrátám. Vliv prostupu tepla se m(%e 
'ádov" zv$#it proud"ním tepla net"snostmi. Platí, %e nasycen$ proud tepl$ch vodních par, unikajících z&interiéru 
do exteriéru rozdílem tlaku a hustoty vzduchu, se o to více soust'e.uje na&defektní místa, !ím lépe je konstrukce 
zateplená ! srovnej „efekt protr%eného bazénu“. Pro&p'edstavu: net"sností o&#í'ce 1 mm a délce jednoho metru 
vniká do konstrukce a% 360 g vody za den (!).

Vznikají chybn$m návrhem, technologickou nekázní na stavb" nebo i p'irozenou vlastností celé 'ady materiál(, 
p'ípadn" kombinací p'edchozích. Souvisí s&t"sností obálky - je-li v&míst" mostu !i &vazby net"sná, negativní vliv 
se násobí. D(sledkem je krom" tepeln$ch ztrát kondenzace v&konstrukci, mo%nost vzniku plísní, u d'evostaveb 
i&hniloby a ztráta tuhosti konstrukce.

Trend energeticky vysoce úsporn$ch dom( generuje nové so+stikované v$robky zejména v& oblasti tepeln$ch 
izolací, které efektivn" slou%í k&eliminaci tepeln$ch most(, nap'íklad: panely vakuové izolace, aerogelové izolace, 
zát"%ov$ polystyrén, kompozitové pro+ly i&celá 'ada&materiál( z&recyklát( !i z&odpad(.
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6. Zaji(t'ní tém'" vzduchot'snosti, p"edpoklady pro$nekon*iktní 
a$spojitou hlavní vzduchot'snící vrstvu (HVV)
Dal#ím p'edpokladem pro správnou funkci energeticky vysoce efektivního domu je po%adavek tém"' 
vzduchot"snosti obálky domu. Net"snosti zp(sobují tepelné ztráty, riziko kondenzace vodních par ve& skladb" 
konstrukce, sni%ují ú!innost navr%eného v"tracího systému s&rekuperací a zhor#ují akustické vlastnosti konstruk-
ce. Bráníme nejen pr(chodu vodních par z& interiéru,&ale &i &z &vn"j# í strany tepelnou izolaci proti vzdu#né vlhkosti 
a&sní%ení její ú!innosti profouknutím&v"trem. 

HVV tvo'í u masivní stavby oboustrann" omítnuté zdivo, u moderní d'evostavby zárove- parobrzdná rovina, 
situovaná u vnit'ního povrchu skladby konstrukce. Její pr(b"h musí b$t spojit$ a& pokud mo%no nekon)iktní. 
Musí&b$t funk!ní po dobu %ivotnosti stavby, spoje mají b$t ji#t"ny podéln$m p'ítlakem. Preferujeme konstruk!ní 
desky p'ed fóliemi, které se h('e provád"jí, kontrolují a z&dlouhodobého hlediska vykazují v&blower-door testech 
hor#í v$sledky. D(raz je kladen na vzájemné spoje desek (péro+drá%ka, lepené, tmelené, svrchu p'epáskované) 
a&pe! livé& vzduchot"sné provedení prostup( konstrukcí, instalací a p'ipojení rám( v$plní otvor(. K& tomu slou%í 
systémové& t"snící prost'edky (nát"ry, lepidla, tmely, speciální pr(chodky, man%ety, t"sné elektriká'ské krabice 
a&vzduchot"sné pásky).

Ov"'ování t"snosti domu se provádí po jednotliv$ch úsecích, funk!ních celcích, bytech apod. pomocí metody tla-
kového spádu tzv. „blower-door“ (BD) testem, dle ,SN EN 13829. 

V#echny funk!ní otvory (okna, odv"trání VZT, komíny, kanalizace, zápachové uzáv"rky, zámky dve'í a&oken apod.) 
se ut"sní a vysoce v$konn$m rychlob"%n$m ventilátorem osazen$m do&rámu dve'í spojen$m s&po!íta!em se kon-
strukce zat"%uje podtlakem/p'etlakem 50 Pa, (tj.&pro p'edstavu siln"j#í vítr o&rychlosti 10 – 14 m/s). 

V&p'ípad" nízkoenergetického domu je p'ípustná v$m"na net"snostmi max. 100 % objemu vzduchu za&hodinu, 
v&p'ípad" pasivního domu jen 60&% objemu vzduchu. První BD test typu „B“&se&provádí v&dob", kdy rozestav"nost 
stavby umo%-uje voln$ p'ístup k&HVV a jejím napojovacím bod(m a je mo%né net"snosti ú!inn" opravit. Druhá 
!ást, test typu „A“, se provádí po&dokon!ení stavby v&rámci p'ejímkového 'ízení. Detekce net"sn$ch míst je mo%ná 
pomocí generátoru barevného d$mu, anemometrem, termovizní kamerou nebo ultrazvukem. Defektní místa&se 
monitorují na záznam na jeho% základ" jsou stanoveny mo%nosti a zp(sob opravy. V$sledek testu je shrnut v&pro-
tokolu o m"'ení a zaznamenán ve stavebním deníku. Nad korektností v$konu profese v&oboru dohlí%í samosprávná 
organizace – Asociace Blower Door&CZ. 
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7. +ízené (nucené) v'trání
Pro míru zne!i#t"ní vzduchu v obytn$ch a pobytov$ch místnostech je charakteristick$ ekvivalent dob'e m"'itelného 
plynu CO2. Jeho vysoká koncentrace je zárove- indikátorem dal#ích doprovodn$ch zne!i#t"ní a závadnosti 
vzduchu. Limitní hodnota byla uvedena ve&vyhlá#ce !.&268/2009&Sb. v § 26 jako ukazatel kvality a intenzity v"trání 
ve v$#i 1&000 ppm. Následná novela tuto hodnotu zv$#ila (v&souladu s&obdobn$mi ustanoveními ve státech EU) 
na&1&500&ppm.

P'i dob'e zateplené stavb" a vysoké t"snosti obálky v!etn" v$plní otvor( ji% nelze dosáhnout hygienicky p'edepsané 
v$m"ny vzduchu v&obytn$ch a pobytov$ch místnostech pouze v"tráním okny (viz nap'íklad záv"ry studie Ekowatt 
– panelové domy nebo Energy Consulting Service – základní #koly).

Jedin$m mo%n$m v$chodiskem je proto n"která z&forem 'ízeného v"trání. Princip je prost$ - do&stavby je nasáván 
!erstv$ vzduch z&vn"j# ího prost'edí, kter$ je po pr(chodu rekupera!ní jednotkou adresn" rozvád"n do jednot-
liv$ch místností. Zka%en$ odpadní vzduch je odvád"n&p'es&rekupera!ní jednotku do exteriéru. Hlavním úkolem 
rekupera!ní jednotky je obnova (vlhkost, zamezení plísním, #kodlivinám, zejména CO2 a zápachu) a úprava (+ltrace, 
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tepelná, vlh!ení) vzduchu v& místnosti, v!etn" rekuperace = p'edání tepelného potenciálu odpadního vzduchu 
vzduchu p'ivád"nému. 

Mno%ství vzduchu se li#í podle funk!ního vyu%ití místností a typologického druhu stavby.

Návrh systému se li#í podle kon+gurace polohy a po!tu rekupera!ních jednotek, vycházeje z&u%ivatelsk$ch pot'eb 
a speci+k stavby. Rozeznáváme systémy lokální, centrální, decentrální a&semicentrální. Od&toho se&odvíjí ekono-
mie návrhu, míra individuální mo%nosti regulace i&náro!nosti&servisu a údr%by. Limitujícím faktorem jsou rovn"% 
po%ární úseky a mno%ství po%árních klapek na systému, dále akustické po%adavky a&po!et nezbytn$ch tlumi!(. 
Rekupera!ní jednotka je situována v%dy v&rámci teplé obálky budovy. Úspora energie je 75 – 90&%. *ízené v"trání 
zaji#/uje komfortní v"trání bez pr(vanu a hlukové zát"%e z&exteriéru. D(raz je kladen na jednoduché ovládání.

V&korektn" navr%eném, provedeném a udr%ovaném systému nem(%e dojít ke kondenzaci ani&k&p'epálení/karboni-
zaci prachov$ch !ástic.

Rekuperace není klimatizace, která je energeticky 3&x náro!n"j#í ne% vytáp"ní a (s&v$jimkou speciálních v$zkum-
n$ch a léka'sk$ch pracovi#/) není v&na#ich klimatick$ch podmínkách nezbytná.

Rozvody preferujeme v& podv"su pod stropy se snadnou p'ístupností p'ed zapu#t"n$mi v& podlaze. Mají b$t co 
nejkrat#í a nejp'ím"j#í (tlakové ztráty, !istitelnost). Materiálov" se nabízí #iroké spektrum pro+l(, nap'íklad: nerez, 
sklo, d'evo nebo textil.



18

8. Po%adavky na projektovou dokumentaci
Obecné motto: „Projektování a zpracování projektové dokumentace staveb je proces up$es,ování informací o#stavb!. 
Ka)d% p$edchozí stupe, dokumentace je zadáním pro stupe, dokumentace následující.“

Poznámka: stupn! dokumentace jsou $azeny chronologicky, podle zavedeného postupu projektov%ch prací.

Studie/návrh stavby (zadání !i podklad dokumentace pro územní rozhodnutí) 

Jedná se o stupe- „p'edprojektové“ p'ípravy, ve vyhlá#ce p'ímo neuveden$, nicmén" v&projektové praxi zaveden$ 
a u%ívan$ (rozsah a obsah je popsán v&profesních v$konov$ch standardech ,KA/,KAIT, závazn$ch pro autorizované 
osoby).

Ur!uje základní koncept stavby a jejího umíst"ní, shroma%.uje vstupní podklady pro návrh stavby v!etn" formu-
lace cíl( investora.

Na úrovni studie se 'e#í zejména:

 celkové tlou#/ky konstrukcí zohled-ující p'edpokládan$ konstruk!ní a tepeln" izola!ní systém,

(a&p'ípadné chlazení), v"trání v!etn" úpravy vlhkosti vzduchu (a p'íp. klimatizace), p'ípravu teplé vody a &sv"tlení, 
s&ohledem na místní dostupnost a vyu%itelnost obnoviteln$ch !i alternativních zdroj( energie.

Zásadou návrhu je komplexní (holistick$) p'ístup a propor!n" vyvá%ené napln"ní uveden$ch kritérií.

Doporu!ení: 

Vytipování klí!ov$ch konstruk!ních detail( a principu jejich konstruk!ního 'e#ení.

DUR – obsah a rozsah dokumentace k %ádosti o vydání rozhodnutí o umíst'ní stavby nebo za"ízení, 
nebo rozhodnutí o zm'n' stavby a o zm'n' vlivu stavby na$vyu%ití$území

DUR se zpracovává podle p'ílohy !. 4 vyhlá#ky !. 503/2006 Sb. o podrobn"j#í úprav" územního 'ízení, ve'ejnoprávní 
smlouvy a územního opat'ení. 

Doporu!ení: 

Provést základní kalkulace a optimalizace pomocí vhodn$ch návrhov$ch program( (nap'íklad PHPP) v!etn" eko-
nomické optimalizace se zohledn"ním celo%ivotního cyklu stavby, vytipování klí!ov$ch konstruk!ních detail( 
a&princip( jejich konstruk!ního 'e#ení.

Obvyklá praxe, kdy projektant navrhne intuitivn" koncept stavby, kter$ je v& záv"ru prací potvrzen spolupracu-
jícími profesemi a specialistou na stavební fyziku a energetické poradenství, p'i&navrhování energeticky úsporn$ch 
staveb neobstojí.

Od samého po!átku zrodu konceptu je nezbytné interaktivn" zapojit odborníky na energetické optimalizace 
s&vhodn$mi návrhov$mi programy.

DSP – Projektová dokumentace pro ohlá(ení stavby, k$%ádosti o stavební povolení a$k $oznámení 
stavby ve zkráceném stavebním "ízení

dostupn$ch, nejlépe veri+kovan$ch katalog( hodnot fRsi a !e pro&typické detaily konstruk!ních 'e#ení) 
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pr(b"hu hlavní vzduchot"snící vrstvy.

hodnot tepeln$ch veli!in (obvykle odli#n$ch od deklarovan$ch hodnot poskytovan$ch v$robci).

DPS – Dokumentace pro provád'ní stavby

-
robností tak, aby byly správn$m, úpln$m, provediteln$m a bezpe!n$m podkladem pro&realizaci stavby.

následovn":

 1. Obecné

- detail musí obsahovat verbální název detailu (nap'. parapet okna)

- detail musí obsahovat jméno zpracovatele detailu, pokud je sou!ástí stavební dokumentace, tak& standardní 
rozpisku na v$kresu

- pokud jsou detaily 'azeny do dokumentace stavby, tak by m"ly b$t 'azeny za sebou tak, jak se postupn" realizují 
na stavb" (nejd'íve základ,… pak v"nce,… pak st'echa…)

- pokud je to mo%né, musí detail obsahovat piktogram umíst"ní na stavb" (silueta budovy se zakrou%kováním 
!i&jinak gra+cky vyzna!ením místa detailu)

 2. Stavební !ást

 2.1. gra+cká forma

- m"'ítko 1:10 a% 1:2 (nekreslí se spojovací prvky jako vruty aj.)

- bude vyzna!eno rozhraní materiál(

- bude vyzna!eno rozhraní vrstev (nap'. 2 vrstvy minerální vlny)

- materiály budou pojednány gra+cky (#rafy, textury)

- doporu!uje se jednotné zna!ení materiál(

- v$kresy budou provedeny !ernobíle, resp. tak, aby bylo mo%né je interpretovat i !ernobíle (kopírování a&tím i sro-
zumitelnost pro pot'eby realizace stavby)

 2.2. popisy

- vrstvy musí b$t popsány odkazem s&uvedením materiálu a jeho charakteristick$ch vlastností, pokud to stupe- 
projektové dokumentace a podmínky jeho zhotovení umo%-ují, tak&i ozna!ením pou%itého v$robku (vysv"tlení: 
pro v$b"rová 'ízení nelze pou%ité materiály ozna!ovat obchodním ozna!ením, pak&je nutné uvést po%adované 
vlastnosti pou%itého materiálu, nap'. u minerální vlny hodnotou "v$p., # …)

- vrstvy musí b$t okótovány (nesta!í uvést tlou#/ku vrstvy v&popisu, lze tolerovat neokótování vrstev nev$znamné 
tlou#/ky)

 3. Tepeln" technická !ást

- u popisu detailu musí b$t uvedeny pou%ité v$po!tové hodnoty a okrajové podmínky

- u v$po!tu musí b$t uveden zpracovatel v$po!tu a pou%it$ v$po!tov$ program v!. ozna!ení verze

- v$sledkem v$po!tu je teplotní faktor a lineární (bodov$) !initel prostupu tepla

- v$sledky v&p'ípad" pot'eby mohou b$t roz#í'eny o vlhkostní bilanci, tepelné toky, povrchovou teplotu pro kon-
krétní okrajové podmínky a dal#í údaje dle konkrétní pot'eby

- ve v$po!tu lineárního !initele prostupu tepla musí b$t jasn" uvedeno, kde je uva%ovaná hranice mezi 2 konstruk-
cemi, nap'.: pro v$po!et ! osazení otvorové v$pln" do st"ny byl jako hranice uva%ován ! ist$ rozm"r otvorové 
v$pln"
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Doporu!ení: 

Zpracovat pro rozhodující technologické operace kontrolní a zku#ební plány (viz nap'. dle&,SN&73&2901 k&provád"ní 
ETICS)

DSPS – Dokumentace skute!ného provedení stavby

budovy. V&p'ípad" podstatn$ch zm"n zpracovat zm"nu pr(kazu energetické náro!nosti budovy (PENB). 

podle&které se stavba provádí, nap'. DSP).

Posílení kontrolních mechanism& (controlling) ke zv#(ení kvality staveb 

a) Vyt$kací 'ízení a p'ejímka dokumentace

 Forma v$stupní kontroly a oprav dokumentace vhodná pro v#echny stupn" zpracování dokumentace staveb, 
zejména p'i p'edání dokumentace objednateli (stavebníkovi, investorovi, nejlépe za p'ítomnosti technického 
dozoru stavebníka - TDS) a p'i p'edání dokumentace zhotoviteli&(ve&vlastním zájmu zajistí budoucí zhotovitel, 
aby&mohl za stavbu dle dokumentace odpovídat).

b) AD - Autorsk$ dozor 

 Up'esn"ní zákonn$ch povinností v!etn" doporu!ení vhodného obsahu, rozsahu, zp(sobu zaji#t"ní a&sou!inností 
s&technick$m dozorem stavebníka (TDS) a koordinátorem bezpe!nosti a&ochrany zdraví p'i&práci.

c) TDS - Technick$ dozor stavebníka

 Up'esn"ní podle dostupn$ch podklad(, zejména v$konov$ a honorá'ov$ 'ád ,KA/,KAIT, stará vyhlá#ka FMTIR 
(tehdy technick$ dozor investora, TDI), skripta ,VUT v& Praze, technická pravidla CZB 1-2009, metodické ma-
teriály ,KAIT v&profesním informa!ním systému Profesis, komer!ní publikace.

Poznámka: Vyhlá&ka ". 499/2006 Sb. se nevztahuje na rozsah a obsah projektové dokumentace pro#stavby letecké, stavby 
drah a na dráze v"etn! za$ízení na dráze. V%&e uvedená doporu"ení platí pro objekty s#chrán!n%m vnit$ním prost$edím 
(nap$íklad nádra)ní budovy, letecké terminály, slu)ební budovy) obdobn!.
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