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Cesta k dokonalé stavbě.
Propracovanost do nejmenšího detailu. Technicky doladěná kritická místa.
Důraz na estetický vzhled i u maličkostí. Takové jsou znaky perfektní stavby.
I když může být perfekcionismus chápán jako pocitová záležitost, z pohledu
funkčnosti a designu jde více o technologickou promyšlenost a bezchybnost.
Zvláště u míst, která jsou pro oko neviditelná. A právě řešení takových stavebních detailů je výsadní doménou těsnicích a lepicích systémů illbruck.
Díky modernímu pohledu na věc, dokáže illbruck efektivně vyřešit i velmi
náročné detaily připojovacích spár u otvorových výplní nebo dilatačních
spár na obvodových pláštích budov. illbruck je nejkratší cestou k dokonalé
stavbě.
www.illbruck.cz
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Vážení čtenáři,
poslední kvartální analýza českého stavebnictví od společností KPMG a CEEC vyznívá mírně
optimisticky, ale vnímání současné situace konkrétními výrobci stavebních materiálů a technologií už tak optimistické není. V květnu 2014 se
sešli lídři českého stavebnictví s prezidentem republiky a předsedou vlády a na tomto jednání zazněla i velmi kritická slova vůči vládě jako celku
i jednotlivým odborným ministrům a také byly
vzneseny připomínky k podmínkám čerpání dotací od EU.
Jisté uklidnění v I. kvartálu letošního roku, které „způsobila“ především mírná zima a dokončování zakázek z roku minulého, vystřídala neuspokojivá čísla z II. kvartálu letošního roku.
České stavebnictví zaznamenalo v I. čtvrtletí roku 2014 nebývalý růst výkonu. Vzrostl počet i finanční objem stavebních zakázek vyhlášených
veřejnými investory. Také tržby se zvedají a měly
by mírně růst i nadále, ale problémem sektoru
zůstává značný přebytek stavebních kapacit nad
poptávkou. Za nejefektivnější způsob získávání
zakázek považují ředitelé stavebních společností osobní kontakty. Téměř 4 z 10 firem jsou ochotny vzít zakázku s nulovou nebo zápornou marží,
u velkých firem je to až každá druhá.
Polovina firem porušuje v důsledku tvrdého
konkurenčního boje vlastní předpisy kvůli získání zakázky. Klíčovými faktory omezujícími ekonomickou stabilitu stavebních společností jsou často se měnící legislativa, nekoncepčnost investiční politiky státu, nízké ceny veřejných zakázek
a špatná platební morálka části investorů. Svou
zhoršenou finanční situaci řeší firmy především
čerpáním vlastních zdrojů a odložením plateb
subdodavatelům.
Cui bono (komu to prospěje) v českém stavebnictví?
Napište nám své zkušenosti a my Vaše připomínky a návrhy rádi zveřejníme.
Redakce
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Závěr
Cílem bylo aplikovat výsledky předchozích analýz a experimentů a najít mezi nimi matematickou
závislost, pomocí které by bylo možné stanovit
teplotní faktor vnitřního povrchu na okenních konstrukcích v jejich kritických místech a do určité míry
jimi nahradit složité dvourozměrné a trojrozměrné
výpočty. Z validací vyplývá, že jednotlivé metodiky mohou sloužit pro odhad teplotního faktoru
vnitřního povrchu a značně tak v praxi napomoci
projektantům a architektům při výběru otvorových
výplní do daného objektu, ale není možné jimi plnohodnotně nahradit výpočty ve dvourozměrných a trojrozměrných teplotních polích. Z článku
plynou následující hlavní závěry:
· byly vytvořeny rovnice pro odhad teplotního
faktoru vnitřního povrchu fRsi-x na charakteristickém průřezu rámu v zasklívací spáře v závislosti
na hloubce uložení zasklívací jednotky, a to pro
kombinace devíti druhů distančních rámečků
a tří základních materiálů okenních rámů;
· byla vytvořena veřejná internetová aplikace
využívající předcházející výstupy matematicko-numerických simulací a experimentálních
měření dostupná na www.decoen.cz/frsi . Jejím cílem je pomoc při navrhování otvorových
výplní projektantům, investorům, developerům a dalším.


  


 

Obrázek č. 2 ukázka aplikace pro odhad teplotního faktoru vnitřního povrhu na charakteristickém
průřezu rámu.
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Tabulka č. 4 výsledky ověření metodiky pro stanovení teplotního faktoru vnitřního povrchu.
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Ing. Roman Jirák, Ph.D. (*1982)
je soudním znalcem v oboru stavebnictví se specializací na otvorové výplně a tepelnou techniku lehkých
obvodových plášťů. Absolvoval doktorské studium na
ČVUT Fakultě stavební v Praze. Dva roky pracoval jako
tepelný technik ve společnosti Skanska v závodě
lehkých obvodových plášťů. Po té strávil čtvrt roku
na pracovní stáži v IFT Rosenheim v Německu, kde
se soustředil na simulaci transportu tepla skrz LOP
a otvorové výplně. V současné době řídí společnost
DECOEN v.o.s. zaměřující se na tepelnou techniku
a na snižování energetické náročnosti budov.
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Vlastnosti otvorových konštrukcií
po zabudovaní do stavby
Ing. Pavol Panáček, PhD. – MOBILab, s.r.o., Bratislava
Ing. Ing. Marek Ajdarow, WOODEXPERT, s.r.o., Zlín
bezpečnostného vybavenia, vzduchová nepriezvučnosť, súčiniteľ prechodu tepla, prievzdušnosť a prítomnosť nebezpečných látok (tabuľka 1).
Ďalšie vlastnosti z EN 14351-1: mechanická
pevnosť (odolnosť proti zaťaženiu v rovine
krídla, odolnosť proti statickému krúteniu,
ovládacie sily), odolnosť proti opakovanému
otváraniu a zatváraniu nie sú podmienené
skúšaním u notifikovanej osoby. Doplnkovými vlastnosťami (ak sú požadované) sú odolnosť proti priestrelu, odolnosť proti výbuchu
a odolnosť proti násilnému vniknutiu.

1 – Nedeštruktívne meranie % naplnenia izolačného dvojskla plynom
1. Úvod
Výrobcovia okien a dverí sa často pri reklamačnom konaní stretávajú s pochybnosťami
užívateľov o parametroch dodaných a zabudovaných výrobkov. Vyhlasované parametre
okien a vonkajších dverí sa zisťujú v akreditovaných skúšobných laboratóriách, podľa platných skúšobných noriem, ktoré cituje harmonizovaná STN/ČSN EN 14351-1+A1. Po zabudovaní do stavby neexistujú normové metódy
a zariadenia na overenie charakteristík uvede-

ných vo vyhlásení výrobcu. Cieľom príspevku
je pokus opísať tento stav a navrhnúť možné
riešenia.
2. Stav a predpoklady
Zhoda s harmonizovanou európskou normou ČSN/STN EN 14351-1+A1 sa posudzuje
na označenie okien a vonkajších dverí označením CE. Ide o nasledujúce mandátové
vlastnosti (charakteristiky): odolnosť proti
zaťaženiu vetrom, vodotesnosť, únosnosť

2 – Zisťovanie pozície nízkoemisného povlaku
na izolačnom skle

Tab. 1: Skúšané vlastností a klasifikácia výsledkov pre okna a vonkajšie dvere v systéme posudzovania zhody 3:
Okna a vonkajšie dvere podľa EN 14351: 2006 + A1: 2010
charakteristika

skúšobná metóda

klasifikácia výsledkov
alebo spôsob vyhlásenia

EN 12211
alebo výpočet

EN 12210

EN 1027

EN 12208

deklarovaný obsah

databáza

únosnosť bezpečnostných zariadení 1)

EN 14609
alebo
výpočet

medzná hodnota

výška a šírka vonkajších a balkónových dverí

EN 12519

vyhlásená hodnota

EN ISO 140 - 3
alebo
tabuľková hodnota

vyhlásená hodnota

EN ISO 10077-1
EN ISO 10077-2
alebo
EN ISO 12567-1

vyhlásená hodnota

EN 410
EN 13363-1
EN 13363-2

vyhlásené hodnoty

EN 1026
alebo
tabuľková hodnota

EN 12207

odolnosť proti zaťaženiu vetrom 1)
vodotesnosť 1)
nebezpečné látky 1)

akustické vlastnosti 1)

1

súčiniteľ prechodu tepla )

radiačné vlastnosti 1)

Prievzdušnosť 1)
1

) Mandátová vlastnosť, na vyhlásenie parametrov je nutná účasť notifikovanej osoby

6
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Tabuľka 2: Normovaná referenčná prievzdušnosť pri 100 Pa podľa STN/ČSN EN 12207
Trieda prievzdušnosti
0
1
2
3
4

Prievzdušnosť vztiahnutá na celkovú
Privzdušnosť vztiahnutá na dĺžku
plochu okna/ dverí
(funkčnej) škáry okna/ dverí
[m3/(h.m2)]
[m3/(h.m)]
neskúša sa
50
12,5
27
6,75
9
2,25
3
0,75

3 – Meranie hrúbky skla a medziskleného priestoru
Veľmi často sú reklamáciami spotrebiteľov

spochybňované tepelno-izolačné vlastnosti
okna vyjadrené súčiniteľom prechodu tepla,
prievzdušnosť, akustické vlastnosti okna a vodotesnosť. Z uvedených mandátových vlastností sa v harmonizovanej norme predpokladá trvanlivosť pri vodotesnosti a prievzdušnosti, s tým, že táto sa zabezpečuje vymeniteľnosťou tesnení a súčiniteľom prechodu tepla,
ktorý podľa tejto normy závisí najmä od dlhodobých vlastností zasklenia, najmä izolačných
skiel (IGU). Sklo, zodpovedajúce požiadavkám
uvedeným v prílohe C tejto harmonizovanej
normy, sa považuje za sklo spĺňajúce požiadavky trvanlivosti. Táto príloha obsahuje zoznam všetkých európskych noriem vzťahujúcich sa na sklené tabule a izolačné sklo. O postupoch a prístrojovom vybavení na overovanie vlastností zabudovaného izolačného skla
sme už publikovali príspevok v roku 2009 [1].
Diagnostikou izolačného skla je možné potvrdiť najmä tepelnotechnické vlastnosti izolačného skla a prostredníctvom neho aj celého
okna. Súčiniteľ prechodu tepla u dvojskiel
je možné zistiť pomocou percenta naplnenia

4 – Jednotlivé zóny prievzdušnosti škár okna

inertným plynom izolačného dvojskla. Percento naplnenia izolačného dvojskla je možné
zistiť nedeštruktívne meradlom na princípe
prechodu elektrického výboja cez izolačné

dvojsklo (obrázok 1). Ak sa súčasne zmeria existencia nízkoemisného povlaku a hrúbka sklenej
dutiny v strede izolačného skla, je možné spoľahlivo určiť súčiniteľ prechodu tepla zabudova-

Tabuľka 3: Klasifikácia prievzdušnosti podľa odporúčania národnej prílohy STN EN 14351-1
Trieda
0
1
2
3
4

Vhodnosť použitia
okná do nevykurovaných priestorov, bytové dvere a vonkajšie dvere nebytových budov a dvere so zádverím
okná a balkónové dvere do 8 m výšky zabudovania, vonkajšie dvere rodinných domov a bytových budov bez zádveria
okná a balkónové, terasové a pavlačové dvere do 20 m výšky zabudovania
okná a balkónové, terasové a pavlačové dvere nad 20 m výšky zabudovania

7
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5 - Meranie vzduchovej priepustnosti budovy
(alt. prievzdušnosti okien)
ného izolačného skla (obrázok 2 a 3). Percento
naplnenia medzisklenej dutiny plynom je možné
zistiť aj po vyňatí izolačného skla z krídla okna.
Po narušení dištančného rámčeka sa odoberie
vzorka plynu do prenosného analyzátora. Pokiaľ
sú k dispozícii výsledky výpočtu súčiniteľa prechodu tepla profilom krídla a rámu okna podľa
STN/ ČSN EN ISO 10077-2 a vedomosti o dištančnom rámčeku izolačného skla je možné s vysokou spoľahlivosťou skontrolovať výpočtom podľa STN/ ČSN EN ISO 10077-1 hodnotu súčiniteľa
prechodu tepla konkrétneho okna uvedenú vo
vyhlásení výrobcu. Pri akustických vlastnostiach
okna už takto spoľahlivé diagnostické metódy
nemáme k dispozícii. Pokiaľ diagnostikujeme
zabudované izolačné sklo, môžeme podľa tabuľkových hodnôt uvedených v prílohe B.3 STN/
ČSN EN 14351-1+A1 určiť index vzduchovej
nepriezvučnosti Rw a porovnať jeho hodnotu
s deklarovaným, uvedeným vo vyhlásení výrobcu. Hodnotu Rw je možné zistiť aj meraniami in
situ na zabudovanom okne napríklad metódou
podľa STN/ČSN EN ISO 10052, ale výsledky sú
vždy ovplyvnené okolitou konštrukciou. Touto
a ďalšími metódami je možné porovnávať konštrukčne rozdielne okná zabudované v rovnakej
obvodovej konštrukcii stavby alebo kontrolovať
hygienické podmienky bývania. Index vzduchovej nepriezvučnosti významne ovplyvňuje prievzdušnosť okna. Jednotlivé zóny prievzdušnosti škár okna sú zobrazené na obrázku 4.
Nakoľko vyňatie výrobku zo stavby a podrobenie opakovaným skúškam v skúšobných
laboratóriách je často nemožné a neefektívne,
preto v praxi sa stretávame s rôznymi zástupnými metódami, najčastejšie termovíziou, snažiacimi sa dokázať „nekvalitu“ otvorovej výplne
spôsobenej výrobcom už pri dodaní výrobku.
Najčastejšie sa tomu deje pri posudkoch na výmenu okien. Často sa táto nekvalita definuje ako
„špatné tepelno-izolačné vlastnosti“. Deje sa
tomu tak i napriek skutočnosti, že v norme, podľa

ktorej sa termovízne merania vykonávajú (ČSN/
STN EN 13187) je uvedené: „Metóda sa používa
predovšetkým na určenie veľkosti odchyliek
v tepelných vlastnostiach, vrátane vzduchotesnosti, jednotlivých prvkov obvodového
plášťa budovy“. Mimo iného sa uvádza: „Tato
norma sa používa ku stanoveniu polohy tepelných nepravidelností a polohy cesty prieniku
vzduchu obvodovým plášťom. Tato norma sa
nepoužíva ku stanoveniu stupňa tepelnej izolácie a vzduchotesnosti konštrukcie. Pre takéto
stanovenia sa požadujú iné skúšky.“ Pod pojmom „špatné tepelno-izolačné vlastnosti“ sa
v expertíznych posudkoch spája viacero vlastností okien, najčastejšie vysoká prievzdušnosť
a tepelný odpor jednotlivých prvkov okien.
Málokedy sa chyby hľadajú v kvalite zabudovania okien a dverí do stavby a už vôbec nie
v nízkom tepelnom odpore obvodovej steny.
Pritom neodmietame termovízne merania ako
celok, pri posudzovaní zabudovaných okien,
sami túto metódu využívame vo svojej expertíznej činnosti avšak vždy v spojení s meraním
povrchových teplôt kontaktnými teplomermi
tak, aby bolo možné dodatočne pri vyhodnotení

6 – Skúška vodotesnosti okna
termovíznych snímkov v počítači primerane korigovať emisivitu povrchu. Samozrejmosťou je
kalibrácia meracích prístrojov a prepočet povrchových teplôt na skutočné hodnoty podľa
kalibračného listu meradla. Zistenie zvýšenej
prievzdušnosti termovíznym meraním by
bolo veľmi efektívnou metódou, ak by nebola ovplyvnená množstvom ďalších faktorov
ovplyvňujúcim výsledky merania. Aby nedochádzalo v budúcnosti k diametrálne rozdielnym stanoviskám expertov, stálo by sa úvahu
normalizovanie metód použiteľných na overenie deklarovaných vlastností prievzdušnosti. Je
zrejmé, že ak na výrobok medzičasom pôsobili
nepriaznivé klimatické vplyvy, zmenili sa vlastnosti uvedené vo vyhlásení výrobcu. Či táto
zmena je napríklad u prievzdušnosti ešte v rozsahu vyhlásenej triedy, je vecou použitia vhodnej skúšobnej metódy. Princíp môžeme prevziať
z tzv. blow door testu: meranie vzduchovej priepustnosti obvodovej konštrukcie podľa STN/ČSN
EN 13829 (obrázok 5). Je vecou použitia maskovacích materiálov na utesnenie miestnosti, kde
sa predmetné okno nachádza a výkonu ventilátora, aké podmienky skúšky dosiahneme. Bežne sa dá dosiahnuť pri meraní in situ tlak alebo
podtlak až 100 Pa, čo je podľa STN/ČSN EN 12207
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referenčný skúšobný tlak pre prievzdušnosť.
Jeho hodnoty sú uvedené v tabuľke 2.
Tento spôsob skúšania je možné využiť aj pre
nesériovo vyrábané výrobky, kedy výrobca môže
vyhlásiť zhodu bez zapojenia notifikovaného orgánu. Klasifikácia tried prievzdušnosti je v tabuľke 3 a na obrázku 4.
Na prvý pohľad by mohlo byť nepotrebné
skúšanie vodotesnosti okien po ich zabudovaní do stavby. To, že sa užívateľovi prejaví zatekanie okien fľakmi na stene, sa môže zdať byť
jednoznačné. Nie vždy tomu tak musí byť. Stretávame sa s prípadmi, že narušenie celistvosti pri
zatepľovaní vonkajšieho plášťa budovy sa prejaví prienikom vody aj o niekoľko poschodí nižšie.
Často po skončení hnaného dažďa nie je možné
identifikovať miesto prieniku vody napr. u členitých zasklených stien, združovaných okien
a pod. V týchto prípadoch je často zistené zatekanie pripisované výrobcovi okien. Na „obranu“
výrobcu a najmä na zistenie skutočného miesta
prieniku vody cez konštrukciu po zabudovaní
okien do stavby je k dispozícii metóda podľa
ČSN/STN EN 13051 „ Závesné steny. Vodotesnosť.
Skúška na mieste“. Použitie tejto metódy na okno
je na obrázku 6. Táto norma a metóda (bez sania
vzduchu) sa úspešne využíva pri skúškach vodotesnosti pripojovacích škár zabudovaných okien
[2]. Na ďalšie využitie napr. pri overovaní funkčných a zasklievacích škár okien/ dverí je potrebný konsenzus na podmienkach skúšania, ktorý je
možné uskutočniť výhradne v norme.
3. Záver
Overovanie viacerých vlastností okien a dverí
a v tom aj trvanlivosti pri vodotesnosti a prievzdušnosti po zabudovaní okien a dverí do stavby nemá normalizovanú metódu. Podozrenia
užívateľov okien a dverí podporujú aj niektoré
opatrenia z harmonizovanej EN, keď na vyhlásenie parametrov stačí mať zmluvu s dodávateľom
systému a/ alebo vlastníkom skúšok. Navrhnuté
metódy skúšania by bolo možné využiť okrem
expertíz aj na zistenie mandátových vlastností
pri procese vyhlásenia zhody o parametroch nesériovo vyrábaných výrobkov, čo je väčšina okien
na našom trhu. Úloha je naliehavá aj vzhľadom
k skutočnosti, že činnosť kontrolných orgánov
v tejto oblasti je na oboch stranách rieky Moravy
nedostatočná a priestor dostávajú rôzne expertízne organizácie a jednotlivci používajúci nenormové postupy na overovania týchto vlastností,
často s rozpornými výsledkami a často svojimi
výrokmi poškodzujúcimi výrobcov okien a dverí.
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Světlo pod plochou střechou
Inovativní výrobky FAKRO, okna do plochých
střech typu F a typu C, v sobě spojují
vysokou funkčnost a velmi dobré
termoizolační parametry.
Zajišťují přísun dostatečného množství
přirozeného světla a umožňují větrání interiérů
pod plochou střechou.

INOVATIVNÍ

OKNA

DO PLOCHÝCH

Podívejme se na technické údaje těchto
výrobků. Díky speciálním tvarům profilů se
okna do plochých střech charakterizují až
o 16 % větší plochou zasklení v porovnání
s řešeními, která nabízí konkurence.
Konstruktéři oken do plochých střech
nezapomněli vyřešit ani energetickou
úspornost tohoto výrobku. Například okno
typu F s pasivním čtyřsklem DU8 má součinitel
prostupu tepla pro celé okno U=0,76 W/m2K
dle EN 12567-2, proto může být použito v
nízkoenergetických a pasivních stavbách.

STŘECH

V nabídce je neotevíratelná verze, jejímž
účelem je pouze místnosti prosvětlovat.
Další verze je ovládaná manuálně pomocí
teleskopické tyče ZSD. Nejdůmyslnější je verze
s elektrickým ovládáním vybavená dešťovým
čidlem, které automaticky spouští funkci
zavírání křídla během prvních dešťových kapek.
Konstrukce oken s elektrickým ovládáním
umožňuje montáž vnitřních stínících rolet
a také vnějších markýz, které ochrání podkroví
před nahříváním.
Okna typu F s unikátním inovativním zasklením
mohou být vyrobena v libovolném rozměru
v rozsahu od 60x60 až po 120x220 cm.

Okno typu F

Okno typu C

www.fakro.cz

DRUŽSTVO CEMENTÁŘŮ
výroba a prodej betonových prvků

www.dcpraha.cz | obchod@dcpraha.cz

 kanalizační šachty a studny
 betonové a vymývané dlaždice
 zámková dlažba
 zatravňovací tvárnice
 obrubníky a krajníky
žlabové a příkopové tvárnice
 žla
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 štípané tvárnice
 ztracené bednění
 betonové cihly
 plotové stříšky
 svahové tvárnice
 květníky a zahradní vázy
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Energeticky úsporné budovy podporují zdravé klima
v interiéru. Jejich počet v Česku roste
V posledních deseti letech je ze strany EU
patrný tlak na revitalizaci budov a výstavbu energeticky úsporných budov. Výjimkou není ani Česká republika, která v tomto
roce díky dotačnímu programu Nová zelená úsporám přispívá k jejich rostoucímu
počtu. Zájemci mohou získat dotace na snižování energetické náročnosti stávajících
rodinných domů, náhradu neekologického
zdroje tepla, instalaci solárních termických
systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkými náklady na energie. Nejčastější
formou snižování energetické náročnosti
představuje zateplení domu. Kromě něho
je pro tyto budovy nezbytnou součástí zajištění dostatečného větrání, nejlépe s rekuperací.
Podle Sdružení EPS ČR stráví většina Evropanů uvnitř budov až 90 procent svého času.
I proto je větrání a kvalita vzduchu neustále
skloňována s vlivem na lidské zdraví. „Výhodou
zateplených budov a tím pádem energeticky
úsporných budov je oproti běžným objektům
výrazné snížení nákladů za energie a zdravější
vnitřní klima. To je zajištěno většinou větráním
s rekuperací odpadního tepla. Obyvatelé bytu či
domu tak mají neustálý přísun čerstvého vzduchu a pohybují se v prostředí bez mikrobů a vlhkosti,“ říká Pavel Zemene, předseda Sdružení
EPS ČR, jehož členy jsou výrobci a zpracovatelé pěnového polystyrenu. Právě tento izolační
materiál se v České republice každoročně spotřebuje v 90 procentech ve stavebnictví – převážně na zateplení budov.
ZPŮSOBY VĚTRÁNÍ VZDUCHU
U STÁVAJÍCÍCH DOMŮ A NOVOSTAVEB
Do vzduchu se v rodinných domech při
různých aktivitách jako je praní, vaření, sušení prádla, dostává vlhkost, jejíž následky
mohou negativně ovlivňovat zdraví jedince.
„Správné zásady větrání a znalost typů větrání
jsou základním pilířem pro dosažení optimálního vnitřního klimatu,“ připomíná Zemene.
U starších domů probíhá větrání nekontrolovatelně a přirozeně - samovolnou infiltrací
netěsnostmi oken a dveří. U starých oken je
výměna zpravidla větší než je třeba, a nová
okna nebo okna kvalitně zatěsněná naopak
požadovanou hodnotu výměny vzduchu tímto způsobem často nezajistí. Řešením je mít
zatěsněná okna a potřebnou výměnu vzduchu zajistit příležitostným otevřením oken
(nejlépe otevřít okna na různých stranách budovy a větrat průvanem). Dalším způsobem
je nucené větrání, které zajišťuje vhodný ventilátor. Jeho výhodou je víceméně konstantní
výměna vzduchu, nezávislá na rozdílu teplot
a intenzitě větru. Umožňuje přivádět do místnosti právě tolik čerstvého vzduchu, kolik je

potřeba. Nevýhodou je nutnost rozvodů větraného vzduchu, spotřeba elektrické energie
a pochopitelně i investiční náklady. Nejúčinnější je však kombinace tepelného čerpadla
k rekuperaci tepla, předehřátí nasávaného
vzduchu v zemním výměníku a ochlazení
odcházejícího vzduchu tepelným čerpadlem
a využití takto získaného tepla k dohřátí vzduchu přisávaného.

60 až 70 procent. Pokud topí elektřinou nebo
má pasivní dům, pak je vhodné vybírat dražší
jednotky s účinností výměníku převyšující 90
procent. Rekuperační větrání může být s centrální rekuperační jednotkou a rozvodem vzduchu do jednotlivých místností (to je výhodné
u novostaveb) anebo lze použít malé rekuperační jednotky pro jednotlivé místnosti, což
bývá někdy jediné možné řešení ve starých
domech.
OČEKÁVANÉ SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ
NÁROČNOSTI BUDOV V PŘÍŠTÍCH LETECH
Povinné snižování energetické náročnosti
se bude nejprve (podle velikosti od roku 2016
až 2018) týkat nově stavěných veřejných budov, jako jsou například úřady, nemocnice či
školy. Pro velké bytové domy pak tato povinnost nastane od roku 2018, pro menší 2019
a pro rodinné domy od roku 2020. Vždy se jedná o datum podání žádosti o stavební povolení, reálná výstavba bude tedy ještě později.
Budova s téměř nulovou spotřebou energie
je však v legislativě, navzdory svému pojmenování, definována jako dvakrát energeticky
horší, než je dnes již ve světě běžně používaný
pasivní standard.

DÍKY REKUPERACI SE MINIMALIZUJÍ
ZTRÁTY TEPLA AŽ O 90 PROCENT
Součástí každé novostavby nebo renovace starých budov by mělo být řešení výměny
vzduchu. U zateplených budov je častým řešení tzv. rekuperace odpadního tepla z větraného vzduchu, která spoří náklady na energie.
Zkušenosti s touto technologií mají kromě rodinných domů například i základní školy, které
jsou během letošního léta v mnoha krajích zateplovány díky získaným dotacím. Vůbec první
základní škola s použitím této technologie se
nachází v Jenišovicích.
Základní princip je jednoduchý - vzduch
v domě má teplotu kolem 20° C a jeho výměnou za čerstvý, ale studený vnější vzduch
ztrácíme teplo. Řešením je použít tepelný výměník, který odebere teplo z odcházejícího
vzduchu a předá jej do vzduchu přiváděného.
K tomuto účelu se používá řada různých druhů tepelných výměníků, každý má své výhody
a nevýhody. Výměník je vždy určitý kompromis mezi velikostí, účinností a tlakovou ztrátou (ta do značné míry určuje spotřebu elektřiny pro pohon ventilátorů). Pokud má majitel domu levnou energii na vytápění (dřevo
z vlastního lesa), není třeba tolik dbát na celkovou účinnost výměníku a lze se spokojit
s levnějšími jednotkami s účinností výměníku
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SDRUŽENÍ EPS ČR
Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového
polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem,
kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat
konzultace v oblasti výroby a použití výrobků
a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků
z EPS a podílet se na úsporách energie.
Sdružení EPS ČR má 10 řádných členů, včetně zástupce Plastics Europe Brusel (www.
plasticseurope.org). Čtyři výrobci tvarovek
pro obalový průmysl jsou přidruženými členy
a dále má sdružení 5 čestných členů. Sdružení
pokrývá z 60 % český trh EPS. Roční obrat se
pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun EPS. V posledních letech
společnosti investovaly téměř 4 miliardy Kč
do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000
pracovníků.
Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti
EPS působící v České a Slovenské republice.
Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými
pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů.
Sdružení EPS ČR je také členem EUMEPS,
Evropského sdružení výrobců EPS.
Více informací naleznete na www.epscr.cz.
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ VELETRH
STŘECH – IZOLACÍ – ÚSPOR ENERGIÍ

22. – 24. 1. 2015
PVA EXPO PRAHA Letňany
Souběžně s veletrhy

Nižší ceny do
30. 9. 2014
www.strechy-praha.cz
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Česko se chystá na nulové budovy.
Konference ukáže cestu
budov, návaznost na klimatické změny a zkušenosti s moderními větracími a vytápěcími
systémy v energeticky úsporných objektech,“
přibližuje témata konference Jan Bárta.
Konference se koná ve dvou dnech. První
den nabídne odborné přednášky, druhý den
je zaměřen na praktické semináře za účasti
předních expertů. V rámci akce se také uskuteční speciální setkání zahraničních expertů
s českými úředníky a politiky o zkušenostech
s dlouhodobými dotačními programy podporující energeticky efektivní budovy.
Více informací o konferenci najdete
na http://konference.pasivnidomy.cz.
Konferenci pořádá Centrum pasivního
domu a Inštitút pre energeticky pasívne domy.

Revoluce ve stavebnictví, která přikazuje stavět od roku 2020 budovy s téměř
nulovými energetickými nároky, se blíží.
Reaguje na to i 10. ročník mezinárodní konference Pasivní domy 2014, který
do Česka přivede odborníky na pasivní
a nulové domy z Belgie, Německa i Rakouska. Poprvé v Česku bude prezentován úspěšný program bruselské regionální vlády, který dokázal v rekordním čase
prosadit v hlavním městě Belgie stavbu
budov v pasivním standardu.

jeví ale také odborníci a významní vědci z Německa, Rakouska a dalších zemí se zkušenostmi s cestou k energeticky šetrnému stavebnictví. „Záměrně jsme hledali experty, kteří mají
zkušenosti v oblastech, které představují i výzvu pro Českou republiku. Konference bude
řešit výzvy v oblasti rekonstrukcí historických

Centrum pasivního domu (CPD) je neziskovou organizací, která vznikla za účelem podpory
a propagace standardu pasivního domu a zajištění kvality pasivních domů. Členy sdružení jsou
architekti, projektanti, stavební firmy, výrobci
stavebních materiálů a prvků a další odborníci
se zájmem o pasivní domy. Sdružení CPD tak
představuje nejrozsáhlejší odbornou platformu
v České republice, která aktivně podněcuje, spoluvytváří a moderuje odbornou diskusi v oblasti
výstavby budov v pasivním standardu napříč
expertní i laickou veřejnosti, nevyjímaje českou
politickou reprezentaci.



www.pasivnidomy.cz









České zkušenosti s dotačním programem
Zelená úsporám ukázaly, že změny ve stavebnictví není možné bez spolupráce politiků,
akademiků i odborníků z praxe. Konference
Pasivní domy 2014, která se uskuteční 31. října
a 1. listopadu v Brně, spojuje zájmy všech skupin. „Bohatý program konference je ideálním
prostředím pro diskusi nad výzvami, které nás
v nejbližší době čekají,“ uvedl ředitel konference, Jan Bárta z Centra pasivního domu.



 

 
 

  

 




 

 

Jedním z hlavních hostů je spoluautor bruselské zázračné cesty k povinnému pasivnímu
energetickému standardu při výstavbě nových
budov, Grégoire Clerfayt. Na konferenci se ob-
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celostátní odborný seminář

OTVOROVÉ VÝPLNĚ
S T A V E B N Í C H

K O N S T R U K C Í

IX. ročník
14.–15. října 2014
EuroAgentur Hotel Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336
500 03 Hradec Králové
Zařazeno do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT, 2 body.
Zařazeno do programu celoživotního vzdělávání ČKA, 3 body.
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rejstřík firem

zaměřený na obor ZDarMa
stavebnictví
internetový server
ZáklaDnÍ
reGistrace

Hledáte firmu, výrobek nebo stavební
materiál? nemusíte již kupovat inzertní
časopisy nebo se složitě doptávat.
otevřte tento server a prohlédněte si
prezentace firem nebo zadejte výběrové řízení (zdarma) a firmy se vám
ozvou samy.

Záleží pouze na vás, jakým způsobem
zviditelníte vaši firmu ve stavebním
světě. ve srovnání s inzertními časopisy, vaše prezentování na našem
serveru je téměř věčné.

internet & stavba
e-mail: info@i-stavba.cz
www.i-stavba.cz

stačí několik slov!
budete stavět? Dodáváte?
Zhotovujete?
otevřte www.i-stavba.cz

Ochranná známka Maximální reklamy

Příjem inzerce:
Moravská reklamní, s.r.o.
IBC, Příkop 6, 602 00 Brno
tel./fax: 545 175 844, 545 175 967
e-mail: info@mrs.cz

P O R TA F L E X

P¼EDLENÍ HAL, DOPLNK VRAT A PRÒCHODÒ

www.lamelove-clony.cz

wwww.mrs.cz
w
w.
www.mrs.cz
www.mrs.cz
m
rs
www.mrs.cz
.cz
www.mrs.cz

PRVNÍ kESKÁ SHRNOVACÍ CLONA

e-mail: vyroba@portaflex.cz
tel.: 599 524 101
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NAVŠTIVTE NAŠI EXPOZICI
na stavebním veletrhu FOR ARCH
16. - 20. září 2014
PVA EXPO Praha, hala 4, stánek B 7
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PRAMOS
nejen otvorové výplně pro Váš dům

PRAMOS, a.s.
Plastová a hliníková okna a dveře
Vstupní, posuvné a HST portály.
Požární uzávěry, garážová vrata, fasády.
Zvonková a schránková tabla.
Bezpečnostní prvky pro vchodové dveře.
Kompletní sortiment doplňků.
Stínící technika.
Návrh, výroba, prodej a montáž.

PRAMOS, a.s.
opravdu česká okna
s tradicí od roku 1995.

PRAMOS, a.s.
www.pramos.cz
pramos@pramos.cz
800 100 111
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