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první Multi-komfortní dům 
isover v Čr
první Multi-komfortní dům v Česku byl realizován v srchu 
u pardubic. jedná se o stavbu firem skupiny saint-gobain 
působících v naší republice (isover, rigips, Weber-terrano-
va). Základem je splnění požadavků kladených na pasivní 
domy dle deklarace passive House institutu v darmstadtu 
a jejich ověření kalkulačním nástrojem pHpp 2007 a prak-
tickým testem vzduchotěsnosti (blower door test).

Multi-komfortní dům
  a  utoři projektu: ing. arch. Jana 

langerová, ing. arch. Šimon Vojtík, 
ing. arch. lukáš Vacek

   Řešení technických detailů: 
akad. arch. aleš Brotánek

  U  místění objektu: Srch u Pardubic
  D  oba výstavby: 2008 až 2010
  D  ispozice: 6+kk
   Užitná plocha: 198 m2

   zastavěná plocha: 149 m2

  c  elkový objem domu: přibližně 
780 m3

  c  elková cena: přibližně 
4 500 000 Kč

   Výsledná hodnota spotřeby ener-
gie na vytápění dle PHPP 2007: 
14,9 kWh/m2 ročně

   Test neprůvzdušnosti obálky budo-
vy (Blower Door Test ve fázi roze-
stavěné stavby) n50 = 0,3 h–1
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I když se jedná podle všech sledo-
vaných parametrů o pasivní dům, 
nazývá společnost isover tento kon-

cept domem multi-komfortním. Vedle 
výhod, jako je trvale čerstvý a čistý 
vzduch díky řízenému centrálnímu 
větrání, konstantní vnitřní teplota bez 
chladných zdí a oken a tím i minima-
lizace rizika vzniku plísní, vyloučení 
nežádoucího proudění chladného 
vzduchu způsobeného například 
nekvalitními či vzduchotěsně nedoko-
nale nainstalovanými okny či minima-
lizace tepelných ztrát a tím i nákladů 
na vytápění, je vnímání komfortu 
rozšířeno i o hledisko akustiky. Tím je 
myšleno dosažení optimální zvukové 
pohody – odhlučnění nežádoucích 
ruchů vznikajících jak vně budovy, tak 
i uvnitř domu mezi jednotlivými míst-
nostmi. Posledním, na první pohled 
neviditelným, ale neméně důležitým, 
je aspekt požární ochrany, ke kterému 

je při projektování i vlastní realizaci 
domu též přihlíženo.

FilosoFie nÁvrHU
Pro architekty bylo zadáním navrh-

nout komfortní dům pro čtyřčlennou 
rodinu se dvěma ložnicemi v přízemí 
a dvěma či třemi místnostmi v prvním 
patře. Variabilita dispozičního uspořá-
dání je pak základním principem kon-
cepce celé stavby. Toho bylo dosaženo 
nejen aktuálním vnitřním členěním, 
ale také použitím lehkých sádrokar-
tonových dělicích příček Rigips, které 
umožňují snadnější změnu dispozice 

v budoucnu ve srovnání s klasickými 
zdicími materiály. Vzhledem k tomu, 
že se ve většině případů používá dvo-
jité opláštění a vyplnění dutiny příčky 
minerální izolací, což zabezpečí váže-
nou neprůzvučnost Rw až 56 dB, je pro 
uživatele domu zajištěn i vynikající 
akustický komfort.

tecHnické ŘeŠení doMU
ideálně orientovaný pozemek 

na ose sever–jih s nepatrným odklo-
nem k západu a přístupem od severu 

 Š edý polystyren GreyWall je ide-
álním řešením pro profesionální 
zateplení stěn. Můžete dosáhnout 
parametrů nízkoenergetického 
domu, aniž dramaticky zvýšíte 
tloušťku obvodových zdí.

podlaHa
  N  ášlapná vrstva – plovoucí podlaha 

  10 mm
   Mirelon  3 mm
  B  etonový potěr s ocelovou sítí 

5/100/100  50 mm
  P  olystyren isover ePS NeoFloor

  250 mm
  H  ydroizolace a protiradonová

izolace  4 mm
  Ž  elezobetonová deska c20/25 

s ocelovou sítí 6/100/100  150 mm
  H  utněné štěrkové lože 16/32

  200 mm
  R  ostlý terén

obvodovÁ stĚna
   Štuková omítka  4 mm
  S  íťovina do malty  2 mm
   VPc tvarovka  175 mm
  M  inerální izolace v roštu

isover Fassil  360 mm
  D  VD Steico Universal  35 mm

   Větraná mezera  40 mm
  V  enkovní obklad – sibiřský modřín

  22 mm

obvodovÁ stĚna
   Štuková omítka  4 mm
  S  íťovina do malty  2 mm
   VPc tvarovka  175 mm
  e  TicS s isover ePS GreyWall

  340 mm

strop v doMĚ – skladba 
stŘeŠníHo plÁŠtĚ
  M  inerální vlna isover UNi  500 mm
  Ž  elezobetonový strop  200 mm
  S  íťovina do malty  2 mm
   Štuková omítka  4 mm

strop terasy – skladba 
stŘeŠníHo plÁŠtĚ
   OSB  18 mm
  P  olystyren isover ePS NeoFloor

  360 mm

  Ž  elezobetonový strop  250 mm
  S  íťovina do malty  2 mm
   Štuková omítka  4 mm

okna
Okna jsou systémově zabudovaná 
(těsněná například systémem illbruck 
i3), s celkovým součinitelem prostupu 
tepla Uw = 0,71 W/m2K. Vyrobena jsou 
z kombinace dřeva a hliníku s polyure-
tanovou výplní, teplé rámečky z nere-
zu. Součinitel prostupu tepla zaskle-
ním je Ug = 0,50 W/m2K.

vcHodové dveŘe
Dveře jsou systémově zabudované 
(těsněné například systémem illbruck 
i3), s celkovým součinitelem prostupu 
tepla Uw = 0,70 W/m2K. Vyrobené jsou 
ze dřeva, izolované polyuretanem, 
teplé rámečky z nerezu nebo plastu. 
Součinitel prostupu tepla zasklením je 
Us = 0,60 W/m2K.

SKlaDBa KONSTRUKcÍ

umožňují snadnější změnu dispozice 

  Šedý polystyren  iIIGreyW all je ide-

zateplení stěn. Můžete dosáhnout 

umožňují snadnější změnu dispozice 

zateplení stěn. Můžete dosáhnout 
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umožnil optimální orientaci hlavních 
místností domu. Všechny pokoje i lož-
nice jsou otočeny k jihu, kam je ori-
entováno více než 75 % plochy oken. 
To nejenže pozitivně ovlivňuje ener-
getickou bilanci domu (solární zisky), 
ale umocní to i pohodlí obyvatel, kteří 
budou mít neustále dostatek denního 
světla. Obslužné místnosti (technická 
místnost, šatny, koupelny) jsou naproti 
tomu výhodně orientovány k severní 
straně domu.

Důležitá byla snaha držet se co 
nejkompaktnějšího tvaru budovy, 
přičemž z tohoto pohledu byl učiněn 
pouze jediný kompromis, kterým bylo 
částečné ustoupení horního patra, 
které je půdorysně zhruba o třetinu 
menší než přízemní podlaží. Vystupu-
jící zádveří je již mimo hlavní tepelně 
izolační obálku budovy, takže nezhor-
šuje energetickou bilanci stavby.

dŮraZ na akUMUlaci 
tepla

Požadován byl dům s masivní vněj-
ší obvodovou obálkou, která zajistí 
dostatečnou míru tepelné akumulace 
a bude mít co nejlepší tepelně i zvu-
kově izolační vlastnosti, a současně 
bude minimalizována celková tloušťka 
stěn. To vše při zohlednění ekonomic-
ké stránky řešení. Jako nejvhodnější 
konstrukční systém pro toto zadání 
bylo vybráno vápenopískové zdivo 
tloušťky 175 mm, z jihu zateplené 
minerální izolací isover (isover Fassil 
360 až 400 mm) s dřevěným obkladem 
ze sibiřského modřínu.

Na ostatní stěny domu byl použit 
kontaktní zateplovací systém Weber 
s izolantem nové generace šedého 
ePS (isover ePS GreyWall) celkové 
tloušťky 340 mm. U obou variant fasá-
dy se tím dosáhlo součinitele prostu-
pu tepla U ≤ 0,10 W/m2K. Pro pojištění 
vzduchotěsnosti domu byl kontaktní 
zateplovací systém lepen celoplošně 
ve dvou krocích a jižní stěna, na které 
je provětrávaná fasáda, byla i přestěr-
kována.

Stropy nad prvním i druhým pod-
lažím jsou masivní, betonové, což 

by mělo přispět k lepší tepelné 
stabilitě domu především v let-
ním období. Na střechu bylo 
použito i-nosníků Steico Joist 
s celkovou vrstvou tepelné 
izolace z minerálních vláken 
isover UNi o tloušťce 500 mm.

V podlaze byla použita opět izola-
ce z šedého ePS (isover ePS NeoFloor 
s λD = 0,031 W/m·K) v tloušťce 250 mm. 
Byla použita izolace základových pasů 
až po základovou spáru extrudova-
ným polystyrenem Styrodur tloušťky 
150 mm a následně soklovými deska-
mi isover dalších 100 mm.

jakÁ okna?
Své uplatnění zde našly také jed-

ny z nejkvalitnějších oken na našem 
trhu – internorm edicion, dřevohli-
níková okna zateplená PUR pěnou 
s trojsklem plněným kryptonem 
se součinitelem prostupu tepla jen 
Uw = 0,71 W/m2K. Kde to bylo možné, 
používalo se fi xní zasklení oken, které 
má lepší tepelně izolační parametry 
a současně je ekonomicky výhodnější. 
aby se okna posunula co nejvíce do 
linie izolace k vnější hraně fasády, byla 
instalována do speciálních kastlíků 

z OSB desek. Navíc došlo ještě k přeizo-
lování rámu dalšími 40 mm tepelné 
izolace.

Samozřejmostí je dokonalá vzdu-
chotěsná instalace oken dosažená 
pomocí těsnicích pásek illbruck Twi-
naktiv. aby nedocházelo k přehřívání 
domu v letním období, okna na jižní 
straně fasády chrání přibližně metrový 
přesah střechy. Stínění oken na jižní 
a západní straně domu bude ještě 
dořešeno. V domě bude instalována 
jednotka pro rekuperaci tepla z od-
padního vzduchu s momentálně nej-
vyšší účinností na trhu Paul Thermos 
200Dc. Jako zdroj tepla pro podlahový 
teplovodní systém a pro ohřev TUV 
poslouží malé tepelné čerpadlo s in-
vertorem.  

 P řednostmi kolmých vláken fasádní desky z minerál-
ní plsti jsou vedle velmi dobrých mechanických vlast-
ností a nízkého difúzního odporu také schopnost se 
přizpůsobit zakřivenému podkladu a možnost zarov-
nání povrchu izolantu po nalepení na stěnu.

V podlaze byla použita opět izola-

  Přednostmi kolmých vláken fasádní desky z minerál-
ní plsti jsou vedle velmi dobrých mechanických vlast-
ností a nízkého difúzního odporu také schopnost se 
přizpůsobit zakřivenému podkladu a možnost zarov-
nání povrchu izolantu po nalepení na stěnu.

  Přednostmi kolmých vláken fasádní desky z minerál-
ní plsti jsou vedle velmi dobrých mechanických vlast-
ností a nízkého difúzního odporu také schopnost se 
přizpůsobit zakřivenému podkladu a možnost zarov-
nání povrchu izolantu po nalepení na stěnu.

sáhněte si na dotace od isoveru!
isover podporuje program SFŽP zelená úsporám vlastním dotačním pro-
gramem „Sáhněte si na dotace od isoveru“. Svým zákazníkům nabízí mož-
nost pokrytí nákladů na zhotovení průkazu energetické náročnosti budo-
vy, případně odborného posudku potřebného pro podání žádosti o dotace 
až do výše 7 000 Kč při použití izolací z minerální vlny či do výše 3 000 Kč 
při použití polystyrenových izolací. Navíc jako bonus mohou zákazníci 
získat zdarma ověření správnosti provedení izolace na jejich stavebním 
objektu nadstandardním termovizním focením v hodnotě 5 000 Kč. Regis-
trace žadatelů byla prodloužena do konce roku 2010! Více informací na 
www.zatepleni-s-dotaci.cz.


