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TEÓRIA
Návrh výstavby pasívneho objektu je ovplyvnený stavebným pozemkom a orientáciou
na svetové strany. Klimatické a typologické podmienky lokality značne vplývajú na osadenie
stavby do terénu, tvar budovy, jej objem, veľkosť povrchu a ochladzovaných plôch
obvodového plášťa, majú teda vplyv na zníženie energetickej náročnosti domu. Vo
všeobecnosti možno povedať, že značné energetické úspory sa dosiahnu už správnym
urbanistickým a architektonickým riešením, využívajúc slnečnú energiu [1].
Podľa revidovanej teplotechnickej normy STN 73 0540-2:2012 s platnosťou od
1. 1. 2013 sa zavádza pojem nízkoenergetický dom, pričom rozsah odporúčaných hodnôt pre
potreby tepla na vykurovanie (max. 80,4 kWh/m²/rok) je vyšší, ako je to v tejto kategórii
domov zaužívané (max. 50 kWh/m²/rok). Normové terminologické označovanie stavieb
pridáva ultranízkoenergetický dom, ktorý by mal mať maximálnu potrebu tepla na
vykurovanie max. 40,7kWh/m²/rok.
V norme sa zavádza nový prvok – dom s takmer nulovou potrebou energie (max.
20,4 kWh/m²/rok). Na základe definície budova s takmer nulovou potrebou energie má
vysokú energetickú hospodárnosťou, v ktorej sa potrebné (takmer „nulové“ alebo veľmi malé
) množstvo energie dosiahne efektívnou tepelnou ochranou a súčasne si budova či RD
zabezpečí potrebnú energiu z obnoviteľných zdrojov, nachádzajúcich sa v budove, alebo v jej
blízkosti, pri ekonomicky prijateľných investičných vstupoch.
Pojem pasívny a nulový dom sa v norme nezavádza.
Triedenie budov podľa „energetickej certifikácie“ :
Okrem triedenia podľa STN existuje na Slovensku aj povinná energetická certifikácia
(v zmysle zákona 555/20070Z.z.), ktorej postupy a metódy výpočtu hodnotia stavby
z komplexného pohľadu na spotrebu energií v dome. Jej výsledkom je, tzv. Energetický
certifikát budovy. Budovy sú podľa spotreby celkovej, teda primárnej zatriedené do tried AG. Podľa vykonávacej vyhlášky 364/2012 sa od 1.1.2013 majú stavať rodinné domy so
spotrebou energií na vykurovanie pri hornej hranici triedy B(42 kWh/m²/rok), pričom celkové
rozpätie je 86 – 42 kWh/m²/rok. Od 1. januára 2016 sa musia stavať iba ultranízkoenergetické
domy trieda A1, ktorej rozpätie v spotrebe tepla na vykurovanie je 20-42 kWh/m²/rok (podľa
STN max 40,7-kWh/m²/rok). [2]
Ako stavať tieto ultranízkoenergetické domy? Voľba spôsobu založenia je pri výstavbe
takéhoto rodinného domu veľmi dôležitým momentom nielen z pohľadu statiky, ale tiež
z pohľadu výslednej energetickej spotreby.
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V súčasnosti sa úsporné domy najčastejšie zakladajú na betónových pásoch so
zateplením podlahy na ploche a pridaním zvislej okrajovej izolácie (extrudovaný polystyrén)
z dôvodu eliminovania tepelného mostu, ktorý vzniká na päte domu (obr.1).

Obr. 1 Klasické založenie[3]

Na grafickom výstupe modelu tepelných tokov je zjavný zvýšený tepelný tok do
zeminy cez obvodovú stenu a betónový základ - vzniká výrazný tepelný most, ktorý sa prejaví
ohrievaním zeminy pod základom. Nulová izoterma nezasahuje do konštrukcie základu
(obr.1).
V poslednej dobe sa objavujú alternatívy založenia pasívneho domu predovšetkým
kvôli odstráneniu vyššie uvedeného tepelného mosta:
‐ Založenie na polystyrénových doskách EPS
‐ Založenie na vrstve penoskla
‐ Založenie na pilótach s vetranou vzduchovou medzerou
Založenie na polystyrénových doskách EPS:
Založenie domu v tejto variante spočíva vo vyrovnaní podkladu z makadamu, resp. z
betónovej mazaniny s položením súvislej vrstvy XPS(λ=0,04W/mK) v hrúbke 300mm.(My
sme zakladali v 2 vrstvách - 140 a 160mm z dôvodu eliminovania tepelných mostov medzi
špárami.) Dimenzovanie hrúbok izolácie odpovedá hodnote pasívneho domu U= 0,12-0,15
W/m²K. Tepelné toky sú rovnomerne rozložené v konštrukcii, bez výrazného tepelného mostu
(obr.2).
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Obr.2 Založenie na XPS[3]

Tepelné toky sú rovnomerne rozložené v konštrukcii, bez výrazného tepelného mostu, nulová
izoterma sa posunula k päte základu, pretože zemina nie je tak prehrievaná konštrukciou
základu.
Založenie na vrstve penoskla
V tejto vrstve sa namiesto XPS polystyrénu použilo drvené penosklo (λ=0,06W/mK).
Odporúčaná hrúbka je cca 400 mm, pričom sa berie do úvahy navýšenie spotreby o cca 25%
z dôvodu hutnenia. Vrstva penoskla má presah o cca 1m po obvode domu. Nevyhnutnosťou je
drenážovanie (odvodnenie) základovej špáry, aby sa nehromadila voda v penoskle. Tepelné
toky sú opäť rovnomerne rozložené, nulová izoterma nezasahuje pod základ (obr.3).
Pre jednotlivé varianty boli vypracované položkovité rozpočty, ktorých súčasťou boli zemné
práce, prevedenie tepelnoizolačných vrstiev, nosné konštrukcie a podlahové roznášacie dosky.
(Tab.1)
Na hodnotení rôznych zpôsobou založenia sa zaoberal aj Ing. Ondrej Hec
z Dekprojektu, kde sú výsledky jednotlivých variant popísané v tab.2. Štúdia bola prevedená
na pasívnom rodinnom dome o rozmeroch 11,5x8,5x6,9m, pričom pre jednotlivé varianty
zakladania objektu bol navrhnutý rovnaký súčiniteľ prestupu tepla.
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Obr. 3 Založenie na vrstve penoskla[3]

VÝSLEDKY
Od novembra roku 2013 pracujeme na projekte 3 objektov a v súčasnosti na realizácii
2 objektov, pričom je jeden energeticky pasívny (SO 01) a druhý štandardný (SO 03) v Malej
Lodine, časť Košice-okolie (obr.4).
Investor chcel využiť poznatkov trvalej udržateľnej výstavby a porovnať ju so súčasnou
výstavbou .

Obr. 4 Situácia na podklade katastrálnej mapy

Objekt má obdĺžnikový tvar, pričom celkové rozmery sú 11,1x,5,1m, výška od terénu
po atiku je 3,5m. Objekt je prízemný s plochou strechou a je nepodpivničený (obr.5 a 6).
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Obr. 5 Pohľady

Obr. 6 Rez objektom

1.ZÁKLADY OBJEKTU SO-01 V PASÍVNOM ŠTANDARTE
Na základe geotechnických pomerov, hornej stavby a jej účinkov sú riešené plošným
zakladaním na monolitickej základovej dosky.
Základová doska je uložená na vybudovanom štrkovom násype 500 mm, na ktorom je
celoplošne uložená tepelná izolácia z polystyrénu XPS Floormate 500 hr. 300mm. Následne
sa zrealizovala hydroizolácia a samotná základová drátkobetónová doska.

Obr.7. Výkopové práce

Obr. 9. Pokládka XPS

Obr.8. Vyrovnávanie podkladu pod XPS

Obr. 10. 2x preložený XPS s geotextíliou
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Obr. 11. Drátkobetón (nie je potreba viazania Fe) Obr.12. Finálna deka na pasívnej stavbe SO 01

2.ZÁKLADY OBJEKTU SO-03 V SÚČASNOM ŠTANDARTE
Základové pásy sú z monolitického betónu C20/25 a začínajú v hĺbke 1 m. Tepelná izolácia
bude v soklovej oblasti v hrúbke 100 mm.
Podlaha bude na prízemí zateplená extrudovaným polystyrénom hr.100mm a na to pôjde
roznášacia vrstva 50mm.

Obr. 13. Základové pásy-výkop

Obr. 14. Základové pásy-debniace tvarovky
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Obr. 15. Ubíjanie makadamu pred viazaním Fe

Obr. 16. Finálna deka pri klasickom založení SO 03

Z porovnania v tabuľke č.1 je jasné že alternatívne založenie, ktorými sa eliminuje tepelný
most prechodu zvislej konštrukcie na základový pás, môže byť v porovnaní s klasickým založením
výhodnejšie z pohľadu finančných nákladov. Ako východzia alternatíva sa uvažuje klasické
založenie v pasívnom štandarde ako 100%.
Tab. 1 – Ekonomické hodnotenie nákladov rôznych variantov založenia, Dektime
1/2012 [3]
Náklady na m2 (eur)

%

1. klasické založenie

140,97

84,16

2. založenie klasické PD

167,51

100,00

3. založenie na polystyréne XPS-PD

115,62

69,02

4. založenie na vrstve penoskla -PD

131,04

78,23

5. založenie na pilieroch

113,11

67,52

SPÔSOB ZAKLADANIA STAVBY

Z porovnania v tabuľke č.2 je jasné že alternatívne založenie, ktorými sa eliminuje tepelný
most prechodu zvislej konštrukcie na základový pás, už nemusí byť v porovnaní s klasickým
založením výhodnejšie z pohľadu finančných nákladov. Východzia alternatíva sa uvažuje klasické
založenie v pasívnom štandarte ako 100%, pričom založenie na polystyréne je o trochu drahšie
v porovnaní s ostatnými variantami.
Tab. 2 – Ekonomické hodnotenie nákladov rôznych variantov založenia, Dekprojekt –
pasívne domy 2011 [4]
Náklady na m2 (eur)

%

x

x

2. založenie klasické PD

123,85

100,00

3. založenie na polystyréne XPS-PD

125,55

101,37

4. založenie na vrstve penoskla -PD

118,98

96,07

5. založenie na pilieroch

102,14

82,47

SPÔSOB ZAKLADANIA STAVBY
1. klasické založenie

Z porovnania v tabuľke č.3 je jasné že alternatívne založenie, ktorými sa eliminuje tepelný
most prechodu zvislej konštrukcie na základový pás, môže byť v porovnaní s klasickým založením
pasívneho domu výhodnejšie z pohľadu finančných nákladov ale v porovnaní s klasickým
založením , ktoré doteraz umožňuje teplotechnická norma, už výhodné nemusí byť. Východzia
alternatíva sa uvažuje klasické založenie v pasívnom štandarte ako 100%.
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Tab. 3 – Ekonomické hodnotenie nákladov rôznych variantov založenia, Projekt
pasívnej stavby- Malá Lodina 2013
Náklady na m2 (eur)

%

1. klasické založenie

101,95

70,45

2. založenie klasické PD

144,72

100,00

3. založenie na polystyréne XPS-PD

121,67

84,07

4. založenie na vrstve penoskla -PD

118,90

82,16

SPÔSOB ZAKLADANIA STAVBY

DISKUSIA
Ako vidno výsledky z rôznych tabuliek, nedá sa jednoznačne dokázať, ktorá variant založenia
pasívnych (úsporných) domov je výhodnejšia. Pokiaľ platí súčasná teplotechnická norma, tak
klasické založenie na pásoch s dodržaním R - tepelného odporu, t.j. s požadovanou hrúbkou
izolácie sa oplatí, ale ako náhle začne platiť sprísnená norma, tak zvyšovanie hrúbky izolácie
na klasických pásových základov už nemusí byť výhodné t.z. že do popredia sa môžu dostať
ostatné typy zakladania stavieb ( XPS, penosklo apod.)
V neposlednom rade by sa mala sledovať aj dĺžka návratnosti jednotlivých variantov
založenia po rokoch, ale to nie je obsahom tohto článku.
ZÁVER
Voľba spôsobu založenia závisí na veľkom množstve parametrov. Rozhodujúce sú základové
pomery v danej lokalite a zvolený konštrukčný systém. Cieľom článku bolo poukázať na
spôsoby založenia rodinného domu rôznymi spôsobmi a takisto ekonomické súvislosti.
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