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partneři projektu:

Areál českobudějovického výstaviště má novou zajímavost. Od konce dubna zde roste experimentální 
rodinný dům s minimální energetickou náročností s parametry výstavby roku 2020, který realizuje 
společnost HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s.. 

Železobetonová základová deska je od štěrkového podloží izolována tepelněizolační vrstvou zhut-
něného násypu pěnového skla Refaglass. Obvodovou konstrukci tvoří jednovrstvá masivní stěna  
z broušených cihelných bloků heluz Family 50 2in1 vyplněných integrovaným expandovaným  
polystyrenem, vyzděných na celoplošnou tenkovrstvou maltu.
součinitel prostupu tepla zdiva je 0,11 W/m2K.  

 

Nosnou konstrukci pultové střechy tvoří keramobetonové stropní panely uložené ve spádu,  
které zajistí vyšší akumulaci tepla a zároveň zabrání přehřívání místností ve 2. nadzemním podlaží.  
Tepelnou izolaci střechy zajišťují desky z PIR pěny. Důležitou součástí obálky budovy jsou speciální 
okna pro pasivní domy s tepelněizolačními skly.  
Zdrojem tepla a teplé vody bude integrovaný zásobník tepla v kombinaci s fotovoltaickým střešním 
systémem. Pro zajištění hygienických limitů na větrání a také optimálních mikroklimatických podmí-
nek pro bydlení byla zvolena instalace rekuperační jednotky se střední účinností 85 %.

Tepelnětechnické vlastnosti stavebních konstrukcí  
a stavebních otvorů
Konstrukce u (W/m2K) R (m2K/W)

Střecha 0,09 10,94

Stěna vnější 0,11 8,92

Okna 0,61

Podlaha na terénu 0,13 7,52

Vyhodnocení výsledků posouzení podle TNI 73 0329 (2010), výpočty

Průměrný součinitel prostupu  
tepla budovy uem= 0,14 W/(m2.K)

uem< 0,22 W/(m2.K),
ea max = 20 kWh/(m2.a),

požadavky pro energeticky  
pasivní RD jsou splněny

Měrná potřeba tepla na vytápění  
ea = 15 kWh/(m2.a)

Celková tepelná ztráta objektu (včetně 
větrání) Q = 2,59 kW



 

MAPA AREÁLU venkovní plocha č. 409

Heluz cihlářský průmysl v. o. s.,  
tel.: 385 793 030, mobil: 602 451 399, e-mail: info@heluz.cz, 
www.heluz.cz, zákaznická linka: 800 212 213

Počet osob: 4-6
Počet obytných místností: 5
zastavěná plocha: 90,75 m2

Podlahová plocha: 127,40 m2

Obestavěný prostor: 649,10 m3

Sklon střechy 7°
Orientace hlavního vstupu: V

Přízemí - užitná plocha 74,20 m2 Poschodí - užitná plocha 65,50 m2

Zájemci o prohlídku stavby v areálu výstaviště se mohou 
objednat pomocí formuláře na www.heluz.cz.

Husova 523
370 21  České Budějovice


