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Panelový dům v nízkoenergetickém standardu
Nízkoenergetické domy jsou budovy s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění. Nízkoenergeticky dům má
několik základních znaků:
•
•
•
•
•
•

kompaktní tvar bez zbytečných výčnělků
prosklené plochy jsou orientovány na jih
nadstandardní tepelné izolace
regulace vytápění využívající tepelné zisky
strojní větraní s účinnou rekuperací tepla
měrná potřeba tepla na vytápění je max. 50 kWh/(m2.rok)- stanovuje se podle předepsaných okrajových
podmínek podle zvláštního předpisu TNI 730329 nebo TNI 730330.

Kromě toho je důležité, aby výše uvedené jednotlivé komponenty domu byly vyvážené a vzájemně
spolupracovaly.
Definice: měrná potřeba tepla na vytápění je charakteristická hodnota budovy, která vyjadřuje množství tepla (v
kWh/rok) vztažené na jednotku plochy nebo objemu vytápěné časti budovy. Vypočet nezahrnuje účinnost otopné
soustavy a zdroje tepla, charakterizuje tedy pouze tepelně-technické vlastnosti budovy.
Pro dosažení nízkoenergetického standardu je nutno provést ucelená opatření oprav a modernizací, která sníží
měrnou potřebu tepla na vytápění pod 50 kWh/(m2.rok). Dále pak musí být splněny stanovené podmínky na
průměrný součinitel prostupu tepla dle doporučené hodnoty ČSN 73 0540-2.
V případě zlepšování tepelně-technických parametrů obálky je podmínkou, aby hodnoty součinitele prostupu
tepla jednotlivých konstrukcí objektu, po realizaci splňovaly doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla UN
podle normy ČSN 730540-2 a současně budova musí splňovat minimálně požadovanou hodnotu průměrného
součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,N,rq nebo musí být parametry voleny tak, aby obálka budovy
splňovala minimálně doporučenou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,N,rc
Při rekonstrukci panelového domu se nejčastěji provádějí opatření, která se vztahují na úsporu energií,
především na vytápění. V druhé řadě se řeší úspora tepla větráním a ohřev teplé vody.
Opatření pro úspory tepla na vytápění:
•
•
•
•
•
•
•

Zateplení obvodových stěn včetně výměny meziokenních vložek
Zateplení střešního pláště
Výměna oken
Výměna vchodových dveří
Zateplení stropu technického podlaží (sklepy, sušárny apod.)
Vyregulování otopné soustavy
Zateplení potrubí otopné soustavy

Dále sem patří výjimečně prováděná opatření:
•
•

Výměna zdroje tepla
Změna zdroje tepla na vytápění

Opatření pro úspory tepla větráním:
•

Zajištění rekuperace tepla z odpadního vzduchu

Opatření pro úspory tepla na ohřev teplé vody:
•
•

Změna zdroje ohřevu teplé vody (vlastní zdroj)
Zapojení solárního ohřevu teplé vody do stávajícího systému

Opatření pro úspory společné spotřeby elektřiny:
•
•
•

Změna typu osvětlení (úsporné „žárovky“)
Pohybové senzory pro osvětlení společných prostor
Výměna elektrických zařízení s menší spotřebou elektřiny

Společnost IZOLTECHNIK CZECH s.r.o. byla založena v roce 1996.
Zabývá se komplexní revitalizací panelových, bytových a občanských staveb.
Ročně provede rekonstrukci zhruba 45-50 takovýchto objektů především v Jihočeském a Středočeském
kraji, včetně Prahy.
Více informací na www.izoltechnik.cz

