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PLZEŇ Luboš Novotný se do pasiv-
ního domu v Předenicích nastěho-
val před rokem. „Jako projektant v
kanceláři Projektydomu, která se
pasivními domy zabývá, jsem ani
nemohl zvolit jinou variantu,“ smě-
je se Novotný. Pak ale už vážně do-
dává: „Myšlence pasivních domů
jsem věřil a teď, když v takovém
domě sám bydlím, jsem stále víc
přesvědčen o správnosti rozhodnu-
tí. Náklady na jeho provoz jsou niž-
ší než u klasického domu. Žijeme v
něm druhým rokem a celkové ná-
klady za elektřinu jsou kolem 23 ti-
síc korun za rok. Jen pro předsta-
vu, elektřina je pro topení, větrání,
ohřev teplé vody, chlazení i běžný
provoz domácnosti.“

Jeho dům je jedním z těch, které
se příští víkend otevřou zájemcům
o jejich prohlídky.

Předenická stavba je i z pohledu
architektury klasickým pasivním
domem s rovnou střechou. Tomáš
Popp z plzeňského občanského
sdružení Envic, které se zaměřuje
na poradenství a vzdělávání lidí v
oblasti životního prostředí, k tomu
dodává, že i u pasivních domů se
architektura mění. „Kromě funkci-
onalistického kvádru vznikají pa-
sivní domy i s klasickou šikmou
střechou. Právě takový dům je
před dokončením v Plzni-Křimi-
cích,“ upozorňuje Tomáš Popp na
další stavbu, která se o příštím ví-
kendu otevře veřejnosti.

Podle projektantů může být ve
srovnání s klasickým domem vý-
stavba toho pasivního dražší i o 10
procent. „Hlavní ale je, že pasivní
dům uspoří do budoucna na ener-
giích, které jsou stále dražší. Určitě
je o něco vyšší počáteční vklad vý-
hodnou investicí, která se vrátí prá-
vě v nižších nákladech na provoz
domu. Už se strašně těšíme na
den, kdy se do domu nastěhuje-
me,“ říká majitel dokončované kři-
mické nemovitosti.

Kdo se rozhodne pro pasivní
dům, musí nejprve s projektantem
dopředu vymyslet všechny detaily

budoucí budovy. A při samotné
stavbě mít člověka, který ohlídá i
na první pohled nepodstatné drob-
nosti. „Představa investora a poža-
davky na budoucí bydlení je jedna
věc, ale nutné je najít taková řeše-
ní, aby zůstaly splněné parametry
pasivního domu,“ říká Martin Ko-
nečný z firmy Kalksandstein dodá-
vající cihly pro tyto domy.

U pasivního domu se musí počí-
tat nejen s jeho tvarem, prosklený-
mi plochami podle světových
stran, aby dům získával maximum
ze sluneční energie, ale zároveň se

nepřehříval, ovšem projektant
musí zohlednit i okolní zástavbu a
porosty. I tohle jsou věci, které prá-
vě kvůli důrazům na detaily zvyšu-
jí cenu projektu.

„Musíte počítat s větším obje-
mem tepelné izolace, s kvalitnější-
mi okny i dveřmi. V Předenicích
okna Internorm montovala firma
AB interier. Rekuperační jednotka
od firmy Nilan se stará o větrání,
ohřev vzduchu, teplé užitkové
vody a částečné chlazení. Z vlastní
zkušenosti s bydlením v pasivním
domě vím, že se tyhle o něco vyšší
investice rychle vrátí. Skoro každý

při plánování kouká hlavně na pe-
níze, ale kvalita bydlení v pasivním
domě je nesrovnatelná s domem
běžným,“ vychází Luboš Novotný
z vlastních zkušeností.

Majitelé křimického domu po-
tvrzují, že z některých svých pů-
vodních představ museli při pro-
jektování domu slevovat.

„Chtěli jsme například střešní
okna, ale klasická pro dokonalou
izolaci pasivního domu nejsou
vhodná a s odpovídajícími vlast-
nostmi byla pro nás příliš drahá.
Protože pasivní dům by měl mít co
nejjednodušší tvar, a my jsme mís-
to rovné zvolili sedlovou střechu,
každý vikýř ve střeše stavbu pro-
dražuje. Chtěli jsme i krb, ale nara-
zili jsme na velice náročnou regula-
ci tepla z něho, aby se pak dům ne-
přehříval. Ale stále vznikají nové a
nové technologie, které řeší i tyhle
problémy,“ vysvětluje majitel kři-
mické stavby.

Jednou ze základních podmí-
nek pasivních domů je, že nikde
nesmějí být tepelné mosty. Tedy
místa, kudy by teplo z nitra domu
nekontrolovaně unikalo do okolí.
To znamená, že do izolační fasády
domu a zdí se dodatečně nesmí
nic navrtávat a připojovat.

Pokud budete míst dost času,
odvahy a seženete si specialistu,
který bude dohlížet na správné
provedení všech prací, můžete
stavbu pasivního domu zvládnout
i svépomocí. Když dodržíte všech-
ny technologie a stavební dozor
ohlídá i nejmenší detaily, můžete i
vlastní prací ušetřit část peněz,

než kdybyste zadali celou stavbu
firmě na klíč. Na některé speciali-
zované práce si ale stejně budete
muset pozvat odborné firmy.

„My jsme stavbu našeho pasivní-
ho domu řešili právě co největším
objemem vlastní práce. Podmín-
kou je skutečně kvalitní projekt a
stavební dozor. V první řadě musí-
te mít stále na zřeteli, že nutností
je maximální dodržení neprů-
vzdušné obálky objektu,“ říká Lu-
boš Novotný z Předenic.

Při projektování domu musíte
myslet hodně daleko do budouc-
nosti. Při přípravě stavby není pro-
blém počítat s osazením solárních
panelů na střechu někdy v budouc-
nosti, aby se pak ještě více snížila zá-
vislost budovy na energiích. Ale po-
třebné rozvody se musí udělat už
při stavbě domu. Posouvání příček
uvnitř pasivního domu by ani v bu-
doucnu neměl být velký problém.
Ale s přístavbou a rozšířením tako-
vého domu raději nepočítejte.

Tomáš Popp z Envicu dodává,
že na plzeňské průmyslové škole
stavební budou příští pátek k vidě-
ní řezy stěnami pasivních domů i s
okny, aby si každý mohl udělat
představu, z jakých vrstev je vnější
zeď pasivního domu i jak v ní má
být správně usazené okno. A v pa-
sivních domech, které se otevřou
na jeden víkend veřejnosti, budou
i lidé z projekčních a dodavatel-
ských firem. Petr Ježek

PLZEŇ (pek) Kudy nám utíká teplo
z domu nebo bytu? Tohle zajímá
každého, kdo bydlí ve svém. Plzeň-
ské občanské sdružení Envic doká-
že poradit, jak dům lépe tepelně
izolovat, a navíc pomocí termoka-
mery dokáže přesně zjistit, kudy z
budovy uniká nejvíc tepla.

Tady jsou největší úniky oknem,
tady celou stěnou, v tomhle přípa-
dě dělníci při zateplování odflákli
tepelnou izolaci při výměně oken.
Počítejte s tím, že když s tím nic ne-
uděláte, za pár měsíců se vám zrov-
na tady objeví plíseň. I tohle jsou
věci, které Václav Šváb s termoka-
merou dokáže zjistit. „Termokame-
ra ukáže nejen kudy teplo uniká,
ale i jak intenzivní úniky jsou. Čím
je na termosnímku plocha červe-
nější, tím je teplota i únik vyšší. V
místě úniku dokážeme přesně ur-

čit, o kolik je tam vyšší teplota, než
má okolí,“ vysvětluje Šváb.

Podle něj je jedno, jestli měří v
klasickém nezatepleném domě,
domě po zateplení nebo v právě

dokončovaném či už zabydleném
nízkoenergetickém domě. „Ter-
mokamerou se dají odhalit i všech-
ny lajdáckosti při výměně oken
nebo zateplení domu. Už jsme dě-

lali měření termokamerou, které
bylo podkladem pro reklamaci pra-
cí. Pro měření je nejdůležitější,
aby se už v domě topilo a venkovní
teplota ve srovnání s vnitřní byla
alespoň o 15 stupňů nižší. V tako-
vém případě jsou úniky tepla sku-
tečně vidět. V létě, kdy jsou teploty
venku i uvnitř domu srovnatelné,
nezjistíte termokamerou nic,“ říká
Václav Šváb.

Vzpomíná na případ, kdy už při
stavbě měl majitel podezření, že
právě usazená okna asi nebudou
mít přesně takové tepelné parame-
try, jaké si objednal. „Když máte
podezření a necháte si dům pro-
měřit ještě před dokončením omí-
tek, dá se spousta věcí ještě předě-
lat a zachránit. Termokamera je v
takovýchto případech nejlepší po-
mocník,“ uzavírá Šváb.

Pasivní dům Rodinný dům Luboše Novotného v Předenicích. Vedle pračky stojí rekuperační jednotka. Foto: Ladislav Němec, MAFRA

Moderní Nahoře pasivní dům Luboše Novotného v Předenicích, dole
dokončovaný dům v Plzni-Křimicích. Foto: L. Němec, M. Polívka, MAFRA

Okem termokamery Jak z domu uniká teplo. Repro: Archiv
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Kdy a kam?
Pátek 8. 11. 2013
13-19 h Výstava vzorků stěn
pasivních domů na SPŠ
Stav.,Chodské nám., Plzeň
15-17 h Předenice - komentované
prohlídky domu, nutné objednávky
předem na všechny dny +420 734
170 437, kromě majitele přítomni i
zástupci firem Internom (okna) a
Nilan (rekuperace)
Sobota 9. 11. 2013
10-14 h Plešnice - komentované
prohlídky domu, nutné objednávky
předem na oba dny +420 721 834
626, přítomni zástupci
Kalksandstein (vápenopískové
cihly), Internom a Nilan
10-16 h Předenice - komentované
prohlídky domu
14 h Šťáhlavice - hlavní program,
přednášky (poblíž parkoviště k
zámku Kozel, 49°39'55.100"N,
13°31'15.786"E)
14-16 h Křimice - komentované
prohlídky domu, nutné objednávky
předem, spojení na projektanta
+420 723 799 786, na místě
zástupce Nilan
Neděle 10. 11. 2013
10-13 h Plešnice - komentované
prohlídky domu
10-14 h Předenice - komentované
prohlídky domu
Podrobný program: www.envic.cz

Nevětráte, přesto máte v
celém domě trvale
čerstvý vzduch, který se
průběžně mění. I v
největších mrazech je
uvnitř příjemné teplo,
přestože ve srovnání s
klasickým novým
domem zaplatíte za
topení maximálně
pětinu obvyklých cen.
Zdá se vám to jako sci-fi?
Je to realita. Takový je
pasivní dům. Příští
víkend si můžete takové
domy prohlédnout na
Plzeňsku.

» Jednou z podmínek
pasivních domů je, že
nikde nesmějí být
tepelné mosty. Tedy
místa, kudy by teplo
z nitra domu unikalo.

»Kdo se rozhodne pro
pasivní dům, musí s
projektantem dopředu
vymyslet všechny
detaily. A při samotné
stavbě mít člověka,
který ohlídá i zdánlivé
drobnosti.

Postavit ho není láce, ale peníze
se bohatě vrátí. Pasivní dům

Termokamera přesně ukáže, kudy teplo uniká

Pomáháme vám profesně růst

Specializované environmentální
programy pro udržitelný rozvoj

Gastronomie & Zemědělství
Stavitelství & Správa budov
Krajina & Veřejný prostor

Environmentálně šetrný provoz

Sdružení ENVIC vám nabízí semináře rozšiřující vaše profesní
kompetence i znalosti. Vytvořili jsme pro vás ve čtyřech vzdělávacích

oblastech série zajímavých seminářů i informačních materiálů.
Sledujeme společný cíl – zvyšování vaší pracovní kvalifikace.

Více informací najdete na www.envic-sdruzeni.cz
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