
·ET¤ÍTE NEJEN PENÍZE,
ALE I SVÉ ZDRAVÍ
Nízkoenergetické stavby nesniÏují pouze va‰e
náklady, ale i zdravotní rizika spojená s ne-
kvalitním Ïivotním prostfiedím. Ne vÏdy si totiÏ
uvûdomujeme, jak komplexní je otázka zdra-
votní a hygienické nezávadnosti bydlení. Ne-
jde jen o ãistotu prostfiedí, ale i o pfiíznivé
akustické a vlhkostní klima domova, tepelnou
pohodu po cel˘ rok nebo ãist˘ vzduch bez pra-
chu a alergenÛ. Jsou-li v‰echny tyto faktory
v optimální rovnováze, uÏíváme si skuteãné-
ho komfortu bydlení. Nenechte se ale zmást.
O kvalitû vnitfiního prostfiedí nevypovídá jen
zajímav˘ nebo honosn˘ exteriér a pouÏit˘
otopn˘ systém. Receptura pfiíznivého mikro-
klimatu je skrytá také pod fasádou, v pouÏití
moderních stavebních materiálÛ.

MÓDNÍ TREND NEBO BUDOUCNOST?
Stavbu nízkoenergetick˘ch domÛ nûkdy brzdí
mytizování, nedostatek informací a zku‰eností
ze strany investorÛ. Zatímco se jejich v˘stav-
ba v Nûmecku nebo v Rakousku stává více uÏ
tradiãní neÏ moderní, v âechách bychom ji
skoro mohli zafiadit do kategorie „experimen-
tální“. Pfiitom nelze pochybovat o tom, Ïe
i âeská republika bude sledovat obdobné
trendy jako v sousedních kolébkách ekologic-
kého bydlení. Vyhlídky do budoucna jsou totiÏ
neúprosné: cena ropy za posledních 15 let
vzrostla o více neÏ 300 %, cena plynu a elek-
trické energie pro domácnost se v posledních
15 letech zvy‰ovala v prÛmûru o 10% roãnû
a dramatick˘ rÛst se pfiedpokládá i nadále.
Pokud investory nepfiesvûdãí argumenty o kva-
litû bydlení, je jenom otázkou ãasu, kdy je pfie-
svûdãí neúnosné náklady.

DÒM, KTER¯ H¤EJE A D¯CHÁ
Argumenty o kvalitû bydlení jsou dnes opfie-
ny o vûdecké poznatky i o praktické zku‰e-
nosti prÛkopníkÛ nízkoenergetického bydlení.
V‰ichni se shodují: moderní stavební materiá-
ly z pfiírodních surovin jsou krokem ve smûru
zdravého, úsporného a udrÏitelného bydlení
budoucnosti. Proto je nutné vûnovat mu pat-
fiiãnou pozornost, zajímat se o souãasné tren-
dy a pfiíli‰ se neupínat na dávno osvûdãené
a tradiãní postupy. PoÏadavky na bydlení
a moÏnosti stavebnictví jsou dnes pfieci mno-
hem dál neÏ pfied 20 nebo 40 lety.
Odborníci se shodují, Ïe mezi nejvhodnûj‰í

stavební materiály z hlediska energetick˘ch
úspor a komfortu bydlení patfií v souãasnosti
pórobetonové zdivo YTONG. Má ze v‰ech ma-
sivních zdicích materiálÛ nejvy‰‰í izolaãní

schopnosti a jako jediné masivní zdivo se
dnes obejde bez dodateãného zateplení fa-
sád a pfiitom splní parametry nízkoenergetic-
kého bydlení. Je to finanãnû dostupné fie‰ení,
které kombinuje v˘hody moderních nízkoener-
getick˘ch domÛ s kvalitami tradiãních zdû-
n˘ch staveb, jenÏ schází nûkter˘m alternativ-
ním moderním technologiím.
Pórobeton má napfiíklad malou tepelnou jí-

mavost, proto je vnitfiní povrch stûn pocitovû
pfiíjemnû tepl˘, coÏ znatelnû zvy‰uje vnitfiní te-
pelnou pohodu stavby. Ve srovnání napfiíklad
s lehk˘mi dfievostavbami má YTONG také do-
stateãnou tepelnou akumulaci, která zaji‰Èuje
pfiíjemné klima i v letním období. „Lidé se
ãasto upínají na sníÏení energetické spotfieby
v zimû a zapomínají na letní tepelnou pohodu
a ostatní parametry vnitfiního klimatu. Staví

si potom domy s nízkou spotfiebou energie
a ne skuteãné nízkoenergetické domy, jejichÏ
dÛleÏit˘m parametrem je vedle spotfieby ener-
gie právû kvalita vnitfiního prostfiedí,“ dodává
Ivana Havlíãková ze spoleãnosti Xella CZ, kte-
rá je v˘robcem zdicího systému YTONG.
Dal‰í v˘hoda pórobetonov˘ch stûn spoãívá

v pfiirozené regulaci vlhkosti vzduchu. Prody‰-
n˘ pórobeton dokáÏe ãásteãnû absorbovat
pfiíli‰ vysokou vlhkost ze vzduchu v interiéru
a opût ji uvolÀovat do vzduchu nezdravû vy-
su‰eného. Je tak zárukou nadstandardního
vnitfiního prostfiedí, které by v bytové v˘stav-
bû mûlo stát na prvním místû.

Nízkoenergetické bydlení
– rozum nebo tradice?
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Úãty za energie se v ãesk˘ch domácnostech ‰plhají v˘‰ a v˘‰. Snahy ‰etfiit energií nebo
dodateãnû zateplovat ale nejsou trval˘m fie‰ením. S bydlením se v âeské republice
v urãitém smûru zachází jako se spotfiebním zboÏím: opravujeme, záplatujeme nebo nakonec
mûníme. Jen máloktefií stavitelé zatím uvaÏují v dlouhodobém horizontu a jsou ochotni
investovat do kvalitního, úsporného a pfiedev‰ím nadãasového bydlení.

Pasivní fiadové domy z Ytongu v Îidlochovicích spotfiebují
pfiibliÏnû 15 % energie ve srovnání s bûÏnou novostavbou.

Nízkoenergetické domy vyÏadují pouÏití kvalitních obvodov˘ch stûn.
Úspory za vytápûní bûhem nûkolika desítek let mohou ale dosáhnout znaãn˘ch ãástek.

ENERGETICK¯ KONVENâNÍ NOVOSTAVBA ÚSPORN¯ DÒM NÍZKOENERGETICK¯ DÒM
STANDARD bûÏné zdicí materiály YTONG Lambda 375 mm YTONG Lambda 500 mm
DOMU roãní náklady * kumulované ** roãní náklady kumulované roãní náklady kumulované

za 1 rok 29 535 Kã 29 535 Kã 15 750 Kã 15 750 Kã 10 740 Kã 10 740 Kã

za 10 let 48 113 Kã 371 488 Kã 25 657 Kã 198 102 Kã 17 495 Kã 135 087 Kã
RD 150 m2

za 20 let 78 268 Kã 976 603 Kã 41 738 Kã 520 789 Kã 28 461 Kã 355 128 Kã

za 40 let 207 040 Kã 3 567 821 Kã 110 408 Kã 1 902 596 Kã 75 287 Kã 1 297 390 Kã

*pfiedpokládané roãní náklady na vytápûní domu pfii uvaÏovaném meziroãním zdraÏování energií o 5 %
**celkové náklady na vytápûní RD za dané období

XelaPR_d708:XelaPR_d608  11.6.2008  12:28  Stránka 134


