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Úvod
Program ISOVER Multi-Comfort House Designer 2.0 je nástroj s jednoduchým ovládaním na pred-projektovú 
prípravu a projektovanie energeticky pasívneho domu. Vychádza z programov PHVP (Predprojektová príprava 
energeticky pasívneho domu) a PHPP (Program na projektovanie energeticky pasívneho domu), ktoré vyvinul 
Ústav pre energeticky pasívne domy v Darmstadte (Nemecko). Umožňuje rýchlo a prehľadne vykonať výpočet 
najdôležitejších energetických kľúčových dát budovy pri zohľadnení klimatických faktorov vzťahujúcich sa na jeho 
umiestnenie (lokalitu). Týmto spôsobom pomáha optimalizovať – od prvého kroku návrhu – energetické vlastnosti 
projektovanej budovy na ceste k energeticky pasívnemu domu.

Pre efektívne projektovanie je obzvlášť dobrou pomôckou rozsiahla knižnica konštrukcií ISOVER s viac než 70 
konštrukčnými detailami osvedčenými v praxi pre stavbu stien, stropov a striech. Vzhľadom na to, že v rámci 
konštrukcií existujú možnosti na modifikáciu jednotlivých vrstiev izolačného materiálu z hľadiska ich hrúbky, 
vyplývajú z toho rozsiahle možnosti na optimalizovanie projektu.

Všetky konštrukčné detaily z knižnice konštrukcií ISOVER sú k dispozícii tiež na CD ISOVER Planer CD 1.0 (ISOVER 
Passivehouse constructions) ako CAD-súbory v bežných CAD-formátoch, v prípade záujmu kontaktujte naše 
technické oddelenie.

Dúfame, že týmto spôsobom prispejeme k efektívnemu a hospodárnemu navrhovaniu  energeticky pasívneho 
domu a želáme Vám veľa úspechov pri práci s programom ISOVER Multi-Comfort House Designer 2.0. 

Váš tím ISOVER

Program ISOVER Multikomfortný dom...

•  z hľadiska koncepcie vychádza z energeticky 
pasívneho domu a smeruje k bioklimatickému dizajnu

•  je trvalý, zohľadňuje ekologické, hospodárske  
a sociálne faktory

•  ponúka najlepšiú tepelnú pohodu a zároveň 
úspory energie

•   ponúka vynikajúcu akustickú a vizuálnu pohodu, 
veľmi dobrú kvalitu vzduchu v interiéri, protipožiarnu 
ochranu a bezpečnosť 

•  umožňuje vysokú flexibilitu pri navrhovaní dizajnu 
budov

... a je centrálnym prvkom stratégie firmy ISOVER  
pre trvalo udržateľnú výstavbu.
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Návod a vzorový dom

Tento návod ukazuje na základe 
vzorového domu všetky kroky 
smerujúce k prvotnému odhadu, či je 
návrh spôsobilý na energeticky pasívny 
dom. 

Všetky výpočty, ako aj následné 
zobrazenia architektonických výkresov 
a perspektívy vzorového domu  
sú obsahom CD s programom ISOVER 
Multi-Comfort House Designer 2.0  
v zozname  
Vzorový dom ‚Libor Novak‘.
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Energeticky pasívne domy sú domy, ktorých potreba 
tepla na vykurovanie a potreba tepla odvádzaného 
chladením za rok je maximálne 15 kWh/(m2a) 
a u ktorých tepelné straty vetraním môžu byť 
z veľkej časti pokryté spätným získavaním tepla 
zo spotrebovaného vzduchu v miestnosti a jeho 
odovzdaním čerstvému privádzanému vzduchu. Nie 
je v nich potrebná oddelená dodávka tepla, prípadne 
oddelený, konvenčný systém zabezpečenia potreby 
tepla, napríklad prostredníctvom vykurovacích telies.

k hlavným faktorom funkčnosti energeticky pasívneho 
domu patrí:

•  kvalita tepelnej ochrany teplovýmenného obalu 
domu

•  vzduchotesnosť
•  geometria domu a jeho orientácia

V jednotlivých prípadoch by mali byť z hľadiska tepelnej 
ochrany domu zohľadnené nasledovné požiadavky:

•  U-hodnoty netransparentných stavebných dielov U ≤ 
0,15 W/(m2k) – pre rodinné domy U ≤ 0,10 W/(m2k)

•  U-hodnota zasklení U ≤ 0,8 W/(m2k)
•  Celková energetická priepustnosť zasklení g ≥ 0,5
•  U-hodnoty okien vrátane okenných rámov a zasklení 

U ≤ 0,8 W/(m2k) 
•  Vzduchotesnosť n50 ≤ 0,6 h-1 
•  Projekt a realizácia stavby bez tepelných mostov

Na efektívne spätné získavanie tepla je vo všetkých 
prípadoch potrebné mať zariadenie s kontrolovaným 
vetraním. Opatrenia na minimalizovanie tepelných 
strát pri úprave a rozvode úžitkovej vody, ako aj 
vysoko efektívne využívanie elektrických spotrebičov 
a osvetlenia zabezpečujú potrebné optimalizovanie 
celého systému.

Komplexný prístup pri projektovaní

Samozrejme, samotné zostavenie jednotlivých 
vhodných komponentov energeticky pasívneho 
domu nie je ešte dostačujúce na to, aby sme z budovy 
urobili energeticky pasívny dom. Oveľa viac tu platí, 
že je potrebné brať do úvahy striedavé účinky medzi 
komponentami a jednotlivé komponenty začleniť do 
komplexnej prípravy projektovania. Až potom môže 
byť pre budovu dosiahnutý štandard energeticky 
pasívneho domu.

Program ISOVER Multi-Comfort House Designer 2.0 
vypočíta prvú časť týchto požiadaviek a vytvorí tým zá-
klad pre rozsiahle dôkladné projektovanie energeticky 
pasívneho domu s následnými nástrojmi projektovania, 
ako je napr. PHPP 07 alebo podobné nástroje.

Definícia energeticky pasívneho domu

•  Potreba tepla na vykurovanie ≤ 15 kWh/(m2a)
• Vzduchotesnosť n50 ≤ 0,6 h-1
•  Potreba primárnej energie pre súčet všetkých miest 

spotreby (kúrenie, teplá voda a elektrický prúd pre 
domácnosť, domáce spotebiče ≤ 120 kWh/(m2a)

•  Tepelná záťaž ≤ 10 W/m2

•  Prekročenie pohodovej teploty (letné prehriatie)  
≤ 10 %

Projektovanie energeticky pasívneho domu 
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Skúsenosť ukázala, že už v skorej fáze projektovania 
energeticky pasívneho domu musia byť stanovené 
dôležité kľúčové dáta. Bez toho je ďalšie projektova-
nie obtiažne a predbežná matematická kalkulácia je 
takmer nemožná. Pre presnú energetickú bilanciu nie je 
samozrejme v tomto čase ešte k dispozícii dostatočný 
počet dát.

Program ISOVER Multi-Comfort House Designer 2.0 
podporuje v tejto fáze projektanta tým, že vypočíta 
prvý energetický obraz stavebno-technickej úlohy. krok 
za krokom pomáha program pri formovaní tohto prvé-
ho obrazu, aby sa získalo detailné zistenie podkladov 
a projektovanie predbežného návrhu. Súčasne zohľad-
ňuje klimatické faktory umiestnenia a ukazuje rozdiely 
jednotlivých systémov technického zariadenia domov.

Projektovanie v programe ISOVER Multi-Comfort Hou-
se Designer 2.0 prebieha v siedmych krokoch:

1.  Zadanie základných dát (názov projektu, lokalita atď.)
2.  Zadanie plôch, prípadne geometrie domu vrátane 

orientácie
3.  Výber hotových konštrukcií stien, stropov a strechy, 

ako aj ich U-hodnôt
4.  Výber zasklení, ich U-hodnôt a g-hodnôt
5.  Výber U-hodnôt okenných rámov a vonkajších dverí
6.  Potvrdenie o vzduchotesnom vyhotovení a vyhoto-

vení bez tepelných mostov 
7.  Aktivovanie modelu kontrolovaného vetracieho zari-

adenia ako aj stanovenie účinnosti zemného výmen-
níka

Po zadaní prípadne po výbere dát nasleduje výpočet 
nasledovných energetických vlastností domu:

1.  Straty tepla prechodom
2.  Straty tepla vetraním
3.  Súčet tepelných strát
4.  Vnútorné tepelné zisky
5.  Solárne tepelné zisky
6.  Súčet tepelných ziskov
7.  Potreba tepla na vykurovanie a mernej potreby tepla 

na vykurovanie za rok 

V prípade, že požiadavka ≤ 15 kWh/(m2a) je splnená, je 
možné začať s podrobným návrhom. Ak však požia-
davka nie je splnená, musíte sa o zlepšenie výsledku 
pokúsiť zmenou zadaných dát. Nový výpočet zmien 
prebieha prehľadne v reálnom čase. (Pozri aj Stratégia 
energeticky pasívneho domu)

Obsluha programu ISOVER Multi-Comfort House De-
signer 2.0

Usporiadanie hlavných funkcií je znázornené na na-
sledovnej dvojstrane. Na každom mieste programu 
ISOVER Multi-Comfort House Designer 2.0 je základná 
kontextová nápoveda. kontextová nápoveda vysvetľu-
je, čo je na príslušnom mieste potrebné urobiť.
Nápoveda sa zobrazí , ako náhle prejdete kurzorom 
myši ponad priradené písmeno „i“.
kontextová nápoveda môže byť kompletne vypnutá na 
dolnej ovládacej lište pomocou grafického tlačidla „i“. 
(Pozri tiež bod 15 a 16 na nasledovnej dvojstrane).

Grafické tlačidlo „x“ na dolnej ovládacej lište (Pozri tiež 
bod 14 na nasledovnej dvojstrane) ukončí program ISO-
VER Multi-Comfort-Designer 2.0. Alternatívne môžeme 
z programu vystúpiť stlačením klávesy ESC na klávesni-
ci na každom ľubovoľnom mieste programu. Neulože-
né zmeny budú však stratené.

Zmeny mernej potreby tepla na vykurovanie

Zmeny v geometrii alebo orientácii domu, zmeny 
v podieloch okien v obvodovej stene, zmeny v 
U-hodnotách netransparentných konštrukcií 
stavebných dielov, U-hodnotách zasklení alebo okien 
alebo účinnosti zemného výmenníka …atď., majú za 
následok okamžité zmeny vo výsledkoch výpočtov. 
Tieto zmeny je potrebné vykonávať až dovtedy, pokiaľ 
nebude dosiahnutá požiadavka mernej potreby tepla 
na vykurovanie ≤ 15 kWh/(m2a).

Projektovanie energeticky pasívneho domu pomocou programu ISOVER
Multi-Comfort-House-Designer 2.0
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grafické tlačidlo  Quit: ukončenie aplikácie

grafické tlačidlo  i:  vypnutie/zapnutie kontex-
tovej nápovedy

grafické tlačidlo  ii:  vypnutie/zapnutie VŠETkEj 
nápovedy 

Level-Up:  Umožňuje v menu U-hodnoty kon-
štrukcie prejsť priamo na prehľad 
knižníc 

Zhrnutie:  Zobrazí kedykoľvek podstatné kľú-
čové dáta aktuálneho projektu.

Prehľad hlavných funkcií programu ISOVER  
Multi-Comfort-House-Designer 2.0

1

1

2

18

10

11

15 16

16

17

17

18

12 13 14

14

15

3 4 5 6 7 8 9

ISOVER Multi-Comfort House Designer 2.0
Návod6

03 PREHľAD HlAVNýCH fUNkCIí programu isover multi-comfort-house-designer 2.0



Menu: Plochy Menu: U-hodnoty konštrukcie Menu: U-hodnoty zasklenia

Menu: U-hodnoty okien a dverí Menu: Tepelné mosty/vzduchotesnosť Menu: Systém riadeného vetrania
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Menu: Výpočty Menu: Administrácia Aktuálny výber U-hodnôt konštrukcií

Energetický štítok Nápoveda Úvodná strana
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Úvodná strana 
Úvodná strana (Homepage) programu ISOVER Multi-
Comfort House Designers 2.0 poskytuje podstatné 
informácie o projektovaní a plánovaní energeticky pa-
sívneho domu.

V submenu Pasívny dom, Multi-komfortný dom ISO-
VER, Cieľ: 15 kWh/m2a, ISOVER MCH Designer, faktory 
úspechu sa nachádzajú rozsiahle informácie vzťahujú-
ce sa na tému energeticky pasívneho domu, prípadne 
Multi-komfortného domu ISOVER.

Submenu kontaktné adresy obsahuje kontaktné mož-
nosti týkajúce sa palety výrobkov ISOVER, prípadne 
programu ISOVER Multi-Comfort House Designer 2.0

Právne pokyny vrátane vylúčenie zodpovednosti sa na-
chádzajú v submenu Právne ujednania.

ISOVER Multi-Comfort House Designer 2.0
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Menu Štart 
Menu Štart ponúka na prvej strane rozsiahle možnosti na presné zadanie základných 
dát projektu ako prvotný podklad pre neskoršie výpočty energetických parametrov, 
ako aj definíciu klimatickej oblasti.
 
Všeobecné údaje 

Podobne ako informácie v „záhlaví“ slúžia údaje v návrhu k dokumentácii  na základe 
názvu projektu, investora, adresy projektu a stavu projektu. V prípade, že existujú 
viaceré verzie projektu, táto „Všeobecná informácia“ uľahčuje jeho neskoršiu iden-
tifikáciu. Tu je obzvlásť nápomocný riadok Poznámky k projektu, ktorý okrem iného 
slúži na popis aktuálnej verzie projektu.

Klimatická oblasť

Dôležitú úlohu pri výbere v menu Štart zohráva výber príslušnej klimatickej oblasti 
podľa umiestnenia stavby. Výber klimatickej oblasti prebieha v dvoch stupňoch. 
Najskôr výberom príslušnej krajiny – krajina a potom výberom príslušnej klimatickej 
oblasti – klimatická oblasť. V závislosti od výberu krajiny, sú k dispozícii rôzne klima-
tické oblasti tejto krajiny.

klimatická oblasť

Výber klimatickej oblasti sa ukáže ihneď zobrazením 
tejto oblasti v časti Zhrnutie. Aktuálna klimatická oblasť 
sa vymaže spoločne so všetkými dátami menu Štart 
kliknutím na grafické tlačidlo Vymazať zadanie.

ISOVER Multi-Comfort House Designer 2.0
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Menu Štart – vzorový dom Libor Novák 

Vymazať zadanie

Ak majú byť po zadaní dát do jednotlivých polí formulá-
ru tieto zadania opäť kOMPlETNE vymazané, prípadne 
vrátené späť, môžete to vykonať kliknutím na grafické 
tlačidlo Vymazať zadanie.

Potvrďte zadanie

keď sú všetky zadania vyplnené, potvrdíte ich kliknutím
na grafické tlačidlo Podvrďte zadanie. Užívateľovi sa 
úspešné potvrdenie zobrazí tak, že kľúčové dáta sa zob-
razia v časti Zhrnutie. Všetky zobrazenia v časti Zhrnu-
tie zostanú viditeľné počas celého priebehu zadávania 
vo všetkých krokoch.

Ďalšie submenu 

V submenu Podklady, Návrh, Čo je najdôležitejšie, Zvu-
ková izolácia, Protipožiarna ochrana a Izolačné mate-
riály ISOVER sa nachádzajú ďalšie informácie týkajúce 
sa projektovania energeticky pasívneho domu - prí-
padne Multikomfortného domu, ako aj paleta pro-
duktov ISOVER.

Vymazať zadanie

Vymazať zadanie sa vzťahuje vždy na kompletný 
formulár zadania.
Ak majú byť vymazané len jednotlivé časti, musí sa to 
vykonať pomocou klávesnice po výbere príslušného 
poľa.

klávesa TAB

klávesa TAB na klávesnici uľahčuje navigáciu 
jednotlivých zadávacích polí.

ISOVER Multi-Comfort House Designer 2.0
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Menu Plochy 
V menu Plochy sa popisuje geometria projektovaného 
domu. Zadanie geometrie sa vykoná

1.  podľa zadaných komponentov teplovýmenného 
obalu a ich orientácie

2.  alternatívne podľa zadaných komponentov teplový-
menného obalu a ich orientácie pre maximálne tri 
stavebné časti (A, B a C)

Zadanie dát sa vykoná pomocou klávesnice s príslušný-
mi hodnotami v zadávacích poliach. Znak „.“ slúži ako 
desatinná čiarka. Navigácia jednotlivých zadávacích 
polí môže byť vykonávaná klávesou TAB.

Zadanie dát pre podlahovú plochu:

krok 1:
Na začiatku zadávania dát sa do poľa Počet zadá po-
čet eventuálne existujúcich rovnako veľkých podlaží 
(= štandardných podlaží). V prípade, že neexistujú ži-
adne štandardné podlažia, tak je potrebné zadať číslo 1.

krok 2: 
Ako ďalší krok sa do poľa Obytná plocha zadá hrubá 
plocha bytovej jednotky v m2 (vrátane obvodových  
a vnútorných stien).

krok 3 (príležitostne):
Ak pri stanovení rozmerov nie je možné pokryť malé 
zvyškové plochy alebo špeciálne čiastkové plochy, ktoré 
je potrebné vypočítať, tieto je potrebné zapísať do poľa 
Prídavné plochy.

ISOVER Multi-Comfort House Designer 2.0
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Čistá alebo hrubá plocha

Dodatočne existuje možnosť pomocou výberu grafic-
kých tlačidiel Netto alebo Brutto uviesť, či podlahová 
plocha bola stanovená ako čistá plocha (po odpočítaní 
plochy stien, ktoré na nej stoja) alebo ako hrubá plocha 
(bez odpočítania plochy stien).

Zadanie dát pre jednotlivé komponenty tepelno- 
izolačného plášťa, vrátane okien

Musia byť zadané vonkajšie rozmery obvodových stien 
podľa orientácie na východ, juh, západ, sever, plochy 
strechy, ako aj stropu pivnice, prípadne podlahovej do-
sky. V prípade, že sa v projekte nachádzajú, môžu byť 
zadané vonkajšie rozmery obvodových stien v kontakte 
so zemou, ako aj rozmery ďalšej strešnej plochy. Zadá-
vajú sa aj príslušné plochy okien patriace k obvodovým 
stenám príslušne podľa ich orientácie. Vonkajšie dvere 
sa zadávajú ako komponent teplovýmenného obalu 
nezávisle od ich orientácie. 

krok 1:
Na začiatku zadávania dát sa do poľa Počet zadáva po-
čet existujúcich rovnako veľkých komponentov teplový-
menného obalu pre túto orientáciu. Ak neexistujú žiad-
ne ďalšie rovnako veľké komponenty teplovýmenného 
obalu pre túto orientáciu, je potrebné zapísať číslo 1. 

krok 2:
Ako druhý krok sa do poľa Dĺžka zadá dĺžka komponen-
tu teplovýmenného obalu pre túto orientáciu.

krok 3:
Ako tretí krok sa do poľa Šírka zadá šírka komponentu 
teplovýmenného obalu pre túto orientáciu.

krok 4 (príležitostne):
Ak pri stanovení rozmerov existujú malé dodatkové 
alebo čiastkové plochy so samostatným výpočtom pre 
tento komponent teplovýmenného obalu v tejto orien-
tácii, tieto je potrebné zapísať do poľa Prídavná plocha.

krok 1 – 3, prípadne krok 1 – 4 je potrebné vykonať pre 
všetky existujúce komponenty teplovýmenného obalu. 
V prípade, že komponenty teplovýmenného obalu sa 
v projekte nenachádzajú (napr. obvodové steny v kon-
takte so zemou, druhá plocha strechy), tak príslušné 
polia zostanú prázdne. Potrebné je dávať pozor na to, 
aby teplovýmenný obal bol kOMPlETNE definovaný. 
V opačnom prípade nie je možný kompletný výpočet 
energeticky pasívneho domu, prípadne Multi-komfort-
ného domu.

Stanovenie rozmerov

Ako predpríprava tohto kroku projektovania 
sa odporúča vykonať mimo programu ISOVER 
Multi-Comfort-House Designer 2.0 stanovenie 
rozmerov budovy, podľa zadaných komponentov 
teplovýmenného obalu.

Zvyškové plochy

Ak bude celá obytná plocha stanovená postupne 
pomocou jedného, alebo viacerých podlaží, táto môže 
byť zapísaná ako konečný výsledok buď do poľa Obytná 
plocha alebo do poľa Prídavné plochy.

Automatický výpočet

Výsledná podlahová plocha sa ihneď zobrazí v poli 
výsledku Plocha.

Plochy okien sa automaticky odrátajú od príslušných 
plôch stien.

Hrubá plocha namiesto čistej plochy

V zásade je možné povedať, že pomocou výberu 
Netto sú v mernej potrebe tepla dosahované lepšie 
konečné výsledky. Pretože pri projektovaní energeticky 
pasívneho domu je potrebný opatrný a rozvážny 
prístup, tak sa odporúča vykonať výpočet mernej 
potreby tepla na základe hrubých plôch.

Výpočet čistej plochy sa odporúča len vtedy, keď si to 
vyžaduje napr. normovaný výpočet pre preukazovanie 
vlastností alebo pri žiadosti o podporu. V projektovaní 
energeticky pasívneho domu podľa Ústavu pre 
energeticky pasívny dom v Darmstadte sú pre 
podlahovú plochu prípustné výlučne hrubé plochy.
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Potvrdenie/vymazanie zadania

Potvrďte zadanie
Ak sú vyplnené všetky zadania, musia byť potvrdené 
kliknutím na Potvrďte zadanie. Užívateľovi sa úspeš-
né potvrdenie ukáže tým, že kľúčové dáta tohto bodu 
menu sa zobrazí v časti Zhrnutie v oblasti Plochy. Všet-
ky zobrazenia v časti Zhrnutie zostanú vo všetkých kro-
koch viditeľné pre celý ďalší priebeh projektu. Ak sú vy-
plnené všetky zadania, musia byť potvrdené kliknutím 
na Potvrďte zadanie. Užívateľovi sa úspešné potvrdenie 
ukáže tým, že kľúčové dáta tohto menu sa zobrazia v 
časti Zhrnutie bod dva Plochy. Všetky zobrazenia v časti 
Zhrnutie zostanú vo všetkých krokoch viditeľné počas 
celého priebehu výpočtu.

Stanovenie rozmerov

Ak sa rozmery steny, strechy, okna, alebo vonkajších 
dverí stanovia mimo programu ISOVER Multi Comfort-
House Designer, tak tento konečný výsledok môže byť 
zapísaný priamo do poľa Prídavné plochy.

Vymazať zadanie 

Vymazať zadanie sa vzťahuje vždy na kompletný formulár zadania. Ak majú byť vymazané len 
jednotlivé časti, túto operáciu musíte vykonať na klávesnici po výbere príslušného poľa.

Rozmery a plochy okien

Výsledok pre rozmer komponentu teplovýmenného 
obalu sa ihneď zobrazí v poli výsledku Plocha.

Plochy okien sa automaticky odrátajú od príslušných 
plôch stien.
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Vymazať zadanie 
V prípade, že po zadaní dát do jednotlivých polí formu-
láru majú byť tieto zadania opäť kOMPlETNE vyma-
zané, prípadne vrátené späť, túto operáciu môžete vy-
konať kliknutím na grafické tlačidlo Vymazať zadanie.

Ďalšie stavebné časti

V prípade, že pri stanovení rozmerov existujú ďalšie 
stavebné časti (B, C), tak je potrebné opäť opakovať 
zadanie dát pre podlahovú plochu a pre komponenty 
teplo-výmenného obalu.

Submenu orientácia 

V submenu Orientácia môže byť upravená celková ori-
entácia budovy. Za týmto účelom sa vyberie v menu 
Natočenie príslušná hodnota natočenia oproti sme-
ru sever-juh. k dispozícii sú hodnoty 20° smerom na 
západ až 20° na východ vždy v krokoch po 5 stupňov. 
Schématické zobrazenie pôdorysu objasňuje zvolenú 
orientáciu.
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Potvrďte zadanie/vymazať

Potvrďte zadanie 
V prípade, že orientácia budovy je stanovená, musí byť 
táto potvrdená kliknutím na Potvrďte zadanie.

Vymazať zadanie 
Ak má byť orientácia vrátená späť, môže to byť vykona-
né buď výberom O stupňov z roletového menu Natoče-
nie a potvrdením kliknutím na Potvrďte zadanie, alebo 
priamo kliknutím na grafické tlačidlo Vymazať zadanie.

Submenu Rekapitulácia plôch 

Submenu Rekapitulácia plôch poskytuje prehľad o za-
daných plochách. Rozpis sa vykoná podľa jednotlivých 
stavebných častí A, B, C. V stĺpci Spolu sa zobrazí súčet 
plôch zo stavebných častí A, B a C – vzťahujúcich sa 
na jednotlivé komponenty a v poslednom riadku sa  
zosumarizuje celková teplovýmenná plocha.

Ďalšie submenu 

V submenu Pomer V/A, Tipy pre optimalizáciu sa na-
chádzajú vysvetlivky vzťahujúce sa na postup v tomto 
bode menu, ako aj ďalšie informácie k téme Plochy a za-
danie plôch.

Menu Plochy – vzorový dom Libor Novák
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Priradenie konštrukcií a ich U-hodnôt k plochám 

V bode menu U-hodnoty konštrukcie sa priraďujú 
U-hodnoty výberom konštrukcie z knižnice pre jednot-
livé netransparentné komponenty teplovýmenného 
obalu. Výber konštrukcie a tým priradenie U-hodnôt sa 
vykoná po jednotlivých krokoch nasledovne:

1. Otvorenie knižnice konštrukcií 
2. Výber konštrukcie z knižnice konštrukcií 
3.  Modifikácia izolačného materiálu/materiálov 
 (príležitostne)
4. Priradenie plochy, prípadne časti plochy 
5. Potvrdenie výberu 

Menu U-hodnoty konštrukcie
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1. Výber knižnice konštrukcií 

V programe ISOVER Multi-Comfort House Designer 2.0 sú k dispozícii nasledovné 
knižnice konštrukcií:

 Základová doska
 Strop pivnice
 Šikmá strecha 
 Strop najvyššieho podlažia 
 Plochá strecha 
 Obvodová stena v kontakte s vonkajším vzduchom 
 Suterénová stena

Výber knižnice konštrukcií sa vykoná na prvej strane menu U-hodnoty konštrukcie. 
Z prehľadu o dostupných knižniciach konštrukcií sa vyberie knižnica kliknutím na 
príslušné meno knižnice.

Otvorí sa prvý detail zo zvolenej knižnice.
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2. Výber detailov z knižnice konštrukcií 
 
V rámci knižnice sa naviguje od jednej konštrukcie k druhej konštrukcii, kliknutím 
na príslušný náhľad v prehliadači konštrukcií. V prehliadači konštrukcií je viditeľných 
maximálne osem náhľadov súčasne. V prípade, že sa v knižnici konštrukcií nachá-
-dza viac než osem detailov, môžu byť náhľady posunuté doľava prípadne doprava.  
Za týmto účelom kliknite na ľavú, prípadne pravú šípku pod náhľadmi. Pri každom 
ďalšom kliknutí sa náhľady posunú o jednu pozíciu v príslušnom smere. 

Aktuálne navolená konštrukcia sa vždy zvýrazní žltým orámovaním. Čísla pod preh-
liadačom konštrukcií informujú o pozícii aktuálne navolenej konštrukcie v rámci 
príslušnej knižnice konštrukcií. ľavé číslo zobrazuje aktuálnu pozíciu a pravé číslo 
celkový počet detailov v aktuálnej knižnici konštrukcií.

3. Modifikácia izolačného materiálu (príležitostne)

Všetky hrúbky izolačných materiálov ISOVER v konštrukcii sú variabilné. Variabil-
né hrúbky izolačných materiálov sú označené pravou šípkou vľavo vedľa aktuálnej 
hrúbky izolačného materiálu. kliknutím na príslušnú hrúbku izolačného materiálu 
sa otvorí roletové menu s hrúbkami izolačných materiálov, ktoré sú na výber. Po 
výbere požadovanej hrúbky izolačného materiálu sa zmení (v závislosti od rozsahu 
zmeny) príslušná U-hodnota celej konštrukcie. Hrúbky izolačného materiálu môžu 
byť menené neobmedzene.
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Priradenie konštrukcií 

konštrukcie, ktoré majú byť priradené maximálne k trom podielom plochy, môžu byť 
v špeciálnom prípade navolené aj z rôznych knižníc konštrukcií.

konštrukcie môžu byť vybraté kombináciou z knižnice konštrukcií Základová doska, 
Strop pivnice, Šikmá strecha, Strop najvyššieho podlažia, Plochá strecha, Obvodová 
stena v kontakte s vonkajším vzduchom, Suterénová stena. Týmto spôsobom je možné 
zadať napr. teplovýmenný obal v prípade čiastočného podpivničenia (Základová doska 
a Strop pivnice) alebo kombinácie plochej strechy a šikmej strechy (Plochá strecha 
a Šikmá strecha).

Priradenie konštrukcií a tým aj U-hodnôt k plochám, prípadne podielom plôch je po-
trebné opakovať až dovtedy, kým nebudú všetkým komponentom teplovýmenného 
obalu priradené konštrukcie, prípadne U-hodnoty.

5. Potvrdenie výberu

Potvrdenie výberu sa vykoná kliknutím na grafické tlačidlo Vybrať konštrukciu.

Submenu Rekapitulácia 

Submenu Rekapitulácia poskytuje – samostatne pre každý komponent teplový-
menného obalu – informácie o priradených plochách (podieloch) a U-hodnotách. 
V pravom stĺpci priemerná U-hodnota sa zobrazí priemerná U-hodnota, ktorá bude 
neskôr potrebná na výpočet mernej potreby tepla na vykurovanie.

4. Priradenie plochy, prípadne časti plochy

Priradenie plôch ku konštrukciám a tým aj U-hodnotám sa vykonáva kliknutím 
na kontrolné okno Výber konštrukcie pre časť alebo zapísaním časti plochy do prísluš-
ného poľa nad prehliadačom konštrukcií. Po kliknutí na výberové okno Výber kon-
štrukcie pre časť prípadne po zapísaní časti plochy do príslušného poľa sa výber 
potvrdí kliknutím na grafické tlačidlo Vybrať konštrukciu. (Pozri tiež 5. Potvrdenie 
výberu)

a. Priradenie konštrukcie k ploche stavebných častí:
Priradenie sa vykoná kliknutím na príslušné výberové pole pre stavebné časti A, B 
alebo C. Potrebné je dávať pozor na to, aby príslušné zvolené výberové pole (polia) A, 
B alebo C, boli aj skutočne priradené k zadaniu plochy v menu Plochy.

Po výbere príslušného výberového poľa (polí) nasleduje priradenie konštrukcie 
k ploche kliknutím na grafické tlačidlo Vybrať konštrukciu.

b. Priradenie konštrukcie k voliteľnému podielu plochy:
Zobrazí sa celková plocha, ktorá má byť priradená v menu Plochy v submenu Reka-
pitulácia plôch.

Celková plocha môže byť rozdelená maximálne na tri, z hľadiska veľkosti voľne voli-
teľné podiely plochy. Podiely plochy sa zapisujú v štvorcových metroch do poľa Výber 
konštrukcie pre plochu:. Po zápise sa priradenie potvrdí kliknutím na grafické tlačidlo 
Vybrať konštrukciu. (Pozri tiež 5. Potvrdenie výberu prípadne Priradenie)

Pri zostávajúcich maximálne dvoch podieloch plochy je potrebné postupovať analo-
gicky. Potrebné je dávať pozor na to, aby podiely plochy v súčte dávali zadanú celko-
vú plochu. Ak celková plocha nebude po treťom zápise dosiahnutá, prípadne bude 
prekročená, tak sa zobrazí príslušné výstražné upozornenie.
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Vymazať 

Priradenia budú vždy kOMPlETNE vymazané pre VŠETkY komponenty 
teplovýmenného obalu.

Zmena priradení konštrukcií k plochám

Prostredníctvom grafického tlačidla Vymazať môžu byť opäť vymazané priradenia 
plôch ku konštrukciám, prípadne U-hodnotám.

Po vymazaní nasleduje opätovné priradenie konštrukcií k plochám, tak ako to bolo 
popísané vyššie.

Ďalšie submenu 

V submenu Čo je tu potrebné urobiť? U-hodnota stavebných konštrukcií, Výpočet 
U-hodnôt stavebnej časti a Tipy pre optimalizáciu sa nachádzajú vysvetlivky vzťa-
hujúce sa na postup v tomto bode menu, ako aj ďalšie súvisiace informácie k téme 
U-hodnoty stavebných konštrukcií.

Menu U-hodnoty konštrukcie – vzorový dom Libor Novák
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Priradenie zasklení a ich U-hodnôt k plochám okien 

V bode menu U-hodnoty zasklenia sa výberom zaskle-
nia priradia U-hodnoty pre plochy okien definovaných 
v menu Plochy. Výber zasklenia a tým aj priradenie 
U-hodnoty sa vykoná po jednotlivých krokoch nasle-
dovne:

1. Otvorenie knižnice zasklení 
2. Výber jedného zasklenia z knižnice zasklenia
3.  Priradenie jedného zasklenia k jednej orientácii  

(západ, východ, juh, sever) 
4. Potvrdenie výberu, prípadne priradenia

Menu U-hodnoty zasklenia
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1. Výber knižnice zasklenia

Výber knižnice zasklenia sa vykoná na prvej strane menu U-hodnoty zasklenia klik-
nutím na grafické tlačidlo knižnica zasklení.

Otvorí sa prvé zasklenie z knižnice zasklení.
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3. Priradenie aktívneho zasklenia k jednej alebo viacerým orientáciám

Priradenie zasklení k orientáciám sa vykoná kliknutím na príslušné výberové pole. 
k dispozícii je buď jedno výberové pole pre VŠETkY zasklenia, alebo samostatne pre 
každú z orientácií východ, juh, západ a sever. Po kliknutí na príslušné výberové pole 
(polia) sa potvrdí výber kliknutím na grafické tlačidlo Pridať zasklenie.

Priradenie je potrebné opakovať až dovtedy, kým nebudú všetkým oknám priradené 
zasklenia, prípadne U-hodnoty.

Orientácia

Pre každú orientáciu môže byť priradené vlastné 
zasklenie s vlastnou U-hodnotou.

Zasklenia a g-hodnota

Pri výbere zasklení je potrebné všímať si okrem 
U-hodnoty tiež g-hodnotu. Táto hodnota popisuje 
vlastnosť zasklenia z hľadiska energetického využitia 
solárnych ziskov.

Výber pre VŠETkY zasklenia

Výber pre VŠETkY zasklenia vylučuje ďalšiu kombináciu 
s iným výberovým oknom, nezávisle od orientácie. 
Zobrazia sa príslušné výstražné upozornenia.

2. Výber zasklenia z knižnice zasklení

V rámci knižnice sa naviguje od jedného zasklenia k druhému, kliknutím na príslušný 
náhľad v prehliadači zasklenia. V prehliadači zasklenia je viditeľných súčasne maxi-
málne osem náhľadov. V prípade, že sa v knižnici zasklení nachádza viac než osem 
náhľadov, môžu byť posúvané doľava, prípadne doprava. Za týmto účelom sa klikne 
na ľavú, prípadne pravú šípku pod náhľadmi. Pri každom kliknutí sa náhľady posunú 
o jednu pozíciu v príslušnom smere.

Aktuálne navolené zasklenie sa zvýrazní žltým orámovaním. Čísla pod prehliada-
čom zasklenia poskytujú informáciu o pozícii aktuálne navoleného zasklenia v rámci 
knižnice zasklenia. ľavé číslo zobrazuje aktuálnu pozíciu a pravé číslo celkový počet 
zasklení v knižnici zasklení.

ISOVER Multi-Comfort House Designer 2.0
Návod24

08 MENU u-hodnoty zasklenia



4. Potvrdenie výberu, prípadne priradenie

Potvrdenie výberu sa vykoná kliknutím na grafické tla-
čidlo Pridať zasklenie. 

Submenu Rekapitulácia

Submenu Rekapitulácia poskytuje – samostatne pre 
každú orientáciu – informáciu o priradených U-hodno-
tách zasklenia. Posledný riadok Priemerná U-hodnota 
slúži na informáciu.

Zmena priradení zasklení, prípadne U-hodnôt  zaskle-
ní k oknám

Prostredníctvom grafického tlačidla Vymazať môžu byť 
vymazané priradenia U-hodnôt zasklení k orientáciám 
a tým aj plochy okien.

Po vymazaní sa vykoná nové priradenie U-hodnôt za-
sklení k plochám, tak ako je to popísané vyššie.

Ďalšie submenu 

V submenu Čo je tu potrebné urobiť?, U-hodnoty za-
sklení a Tipy pre optimalizáciu sa nachádzajú vysvetliv-
ky vzťahujúce sa na postup v tomto bode menu, ako aj 
ďalšie informácie k téme U-hodnoty zasklení.

Priradenia orientácií

Priradenia môžu byť vymazané jednotlivo pre každú 
orientáciu.

kliknutím na grafické tlačidlo Vymazať v oblasti 
Priemerná U-hodnota budú všetky priradenia 
vymazané naraz.

Menu U-hodnoty zasklení – vzorový dom Libor Novák
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Priradenie okenných rámov a vonkajších dverí a ich 
U-hodnôt

V bode menu U-hodnoty okien a dverí sa výberom 
okenných rámov stanoví U-hodnota a tým aj tepelná 
kvalita okenných rámov. Súčasne sa výberom komplet-
nej konštrukcie vonkajších dverí stanoví aj U-hodnota 
vonkajších dverí. Výber okenných rámov a vonkajších 
dverí a tým aj priradenie U-hodnôt okenných rámov 
a U-hodnôt vonkajších dverí sa vykoná po jednotlivých 
krokoch nasledovne:

1.  Otvorenie knižnice okenných rámov a vonkajších  
dverí

2.  Výber okenného rámu, prípadne vonkajších dverí 
z knižnice

3.  Priradenie jednej alebo viacerých vhodných orientácií 
(len okenné rámy) a potvrdenie výberu

4.  Priradenie aktívnych vonkajších dverí (len vonkajšie 
dvere) a potvrdenie výberu

Menu U-hodnoty okien a dverí
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1. Otvorenie knižnice okenných rámov a vonkajších dverí

Výber v knižnici okenných rámov a vonkajších dverí sa vykonáva na prvej strane 
menu U-hodnoty okien a dverí kliknutím na grafické tlačidlo knižnica okenných 
rámov a vonkajších dverí.

Otvorí sa prvý náhľad knižnice okenných rámov a vonkajších dverí.
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3. Priradenie jednej alebo viacerých vhodných orientácií (len okenné rámy) a po-
tvrdenie výberu

Priradenie okenných rámov a tým aj U-hodnôt okenných rámov k orientáciám sa 
vykoná kliknutím na príslušné výberové pole. k dispozícii je buď jedno výberové pole 
pre VŠETkY rámy, alebo osobitne pre každú z orientácií východ, juh, západ a sever. 
Po kliknutí na príslušné výberové pole (polia) sa výber potvrdí kliknutím na grafické 
tlačidlo Vybrať okenný rám. 

Priradenie je potrebné opakovať až dovtedy, kým nebudú všetkým oknám priradené 
okenné rámy a tým aj U-hodnoty okenných rámov.

Orientácia okenných rámov

Pre každú orientáciu môže byť priradený vlastný 
okenný rám s vlastnou U-hodnotou.

Výberové pole Pre VŠETkY rámy

Výber poľa Pre VŠETkY rámy vylučuje ďalšiu 
kombináciu s iným výberovým poľom, nezávisle 
od orientácie. Zobrazia sa príslušné výstražné 
upozornenia.

2. Výber okenného rámu, prípadne vonkajších dverí z knižnice 

V rámci knižnice sa naviguje od jedného okna k druhému, prípadne od jedných von-
kajších dverí k druhým – kliknutím na príslušný náhľad v prehliadači okenných rámov 
a vonkajších dverí. 
V prehliadači okenných rámov a vonkajších dverí je viditeľných súčasne maximálne 
osem náhľadov. V prípade, že sa v knižnici okenných rámov a vonkajších dverí nachád-
za viac než osem konštrukcií, tak náhľady môžu byť posúvané doľava, prípadne do-
prava. Za týmto účelom sa v tomto prípade klikne na ľavú, prípadne pravú šípku pod 
náhľadmi. Pri každom kliknutí sa náhľady posunú o jednu pozíciu v príslušnom smere.
Aktuálne navolené okenné rámy, prípadne aktuálne navolené vonkajšie dvere sa zvý-
raznia žltým orámovaním. Pozíciu aktuálne navoleného okenného rámu, prípadne 
vonkajších dverí v rámci knižnice okenných rámov a vonkajších dverí udávajú čísla 
pod prehliadačom okenných rámov a vonkajších dverí. ľavé číslo zobrazuje pritom 
aktuálnu pozíciu a pravé číslo celkový počet okenných rámov a vonkajších dverí 
v knižnici okenných rámov a vonkajších dverí.
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4. Priradenie vonkajších dverí (len vonkajšie dvere) a potvrdenie výberu

U-hodnota vonkajších dverí sa priradí po výbere vonkajších dverí pomocou pre-
hliadača okenných rámov a vonkajších dverí kliknutím na grafické tlačidlo Vybrať 
dvere príslušnej ploche vonkajších dverí a prevezme sa pre ďalší výpočet v programe  
ISOVER Multi-Comfort House Designer 2.0. 

Submenu Rekapitulácia

Submenu Rekapitulácia poskytuje - samostatne pre každú orientáciu – informáciu 
o priradených U-hodnotách okenných rámov. Riadok Priemerná U-hodnota slúži na 
informáciu. V oblasti Vonkajšie dvere sa zobrazí priradená U-hodnota vonkajších 
dverí.

Zmena priradení okenných rámov k orientáciám, prípadne U-hodnotám plôch 
okien a vonkajších dverí.

Prostredníctvom grafického tlačidla Vymazať môžu byť vymazané U-hodnoty oken-
ných rámov a orientácií k plochám okien.

kliknutím na grafické tlačidlo Vymazať v oblasti Vonkajšie dvere môže byť vymazané 
priradenie U-hodnoty vonkajších dverí.

Po vymazaní je potrebné vykonať opäť priradenie U-hodnoty zasklenia k plochám, 
tak ako to bolo popísané.
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Menu U-hodnoty okien a vonkajších dverí – vzorový dom Libor Novák

Vymazanie v oblasti okenných rámov a vonkajších dverí

Prostredníctvom grafického tlačidla Vymazať môžu 
byť vymazané všetky priradenia v oblasti okenných 
rámov pre každú orientáciu.

kliknutím na grafické tlačidlo Vymazať v oblasti 
Vonkajšie dvere môže byť vymazané priradenie 
U-hodnoty  pre vonkajšie dvere.

Ďalšie submenu 

V submenu Čo je potrebné urobiť?, U-hodnoty okien 
a dverí a Tipy pre optimalizáciu sa nachádzajú vysvet-
livky vzťahujúce sa na postup v tomto bode menu, ako 
aj ďalšie informácie k téme U-hodnoty okenných rámov 
a vonkajších dverí.
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V menu Tepelné mosty/Vzduchotesnosť sa zisťuje 
a potvrdzuje, či je projekt ošetrený z hľadiska tepelných 
mostov a vzduchotesnosti.

Potvrdenie sa vykoná kliknutím na výberové pole áNO 
prípadne NIE ako odpoveď na otázku: je možné zabez-
pečiť vzduchotesné prevedenie bez tepelných mostov 
pre objekt ako celok?

Potvrdenie a vymazanie zadania

Po kliknutí na príslušné výberové pole sa odpoveď ešte 
potvrdí kliknutím na grafické tlačidlo  Potvrďte zadanie. 
kliknutím na grafické tlačidlo Vymazať zadanie môže 
byť predtým vykonaný výber zrušený.

Menu Tepelné mosty/Vzduchotesnosť
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Ďalšie submenu 

V submenu Čo je tu potrebné urobiť?, Vzduchotesné konštrukcie bez tepelných mos-
tov, ako aj Tipy pre optimalizáciu sa nachádzajú vysvetlivky vzťahujúce sa na postup 
v tomto bode menu, ako aj ďalšie informácie k téme tepelných mostov a vzducho-
tesnosti.

Potvrdenie stavu bez tepelných mostov

V prípade, že projekt nebude ošetrený z hľadiska 
tepelných mostov/vzduchotesnosti, tak nebude možné 
vyvolať žiadne ďalšie výsledky výpočtov.

Výstražné upozornenie

Po kliknutí na príslušné grafické tlačidko sa zapne 
v každom prípade výstražné upozornenie vzťahujúce 
sa k téme tepelné mosty/vzduchotesnosť.

Menu Tepelné mosty/Vzduchotesnosť – vzorový dom Libor Novák
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V menu Systém núteného vetrania sa zadávajú nasle-
dovné údaje:

1. Stanovenie účinnosti predpokladaného podzemného 
výmenníka
2. Deaktivácia kontrolovaného systému vetrania pre 
výsledky výpočtu
 bez kontrolovaného systému vetrania (príležitostne)
3. Zadanie výšky miestnosti (-í) na výpočet objemu 
miestností

1. Stanovenie účinnosti predpokladaného podzemné-
ho výmenníka

kliknutím na príslušné výberové pole pod grafickým 
znázornením systému s podzemným výmenníkom sa 
vykoná výber účinnosti podzemného výmenníka.

Menu Systém núteného vetrania
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k dispozícii sú triedy účinnosti 20%, 33 % a viac než 33 %.

Zariadenie na kontrolované vetranie so spätným 
získavaním tepla

Program ISOVER Multi-Comfort House Designer 2.0 
počíta zásadne s vetracím zariadením s 80 %-nou 
účinnosťou spätného získavania tepla. Zohľadňuje sa 
to pri výpočte potreby tepla na vykurovanie.

Stanovenie účinnosti podzemného výmenníka 
definuje účinnosť prídavného komponentu v celom 
vetracom systéme domu.
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Návod34

11 MENU systÉm nÚtenÉho vetrania



Menu Systém núteného vetrania – vzorový dom Libor Novák

Potvrďte zadanie/Vymazať zadanie

Zadanie sa potvrdí kliknutím na grafické tlačidlo Potvrďte zadanie. kliknutím na gra-
fické tlačidlo Vymazať zadanie môže byť predtým vykonaný výber zrušený.

Ďalšie submenu 

V submenu Čo je potrebné urobiť?, Riadené vetranie ako aj Tipy pre optimalizáciu sa 
nachádzajú vysvetlivky vzťahujúce sa na postup v tomto bode menu, ako aj ďalšie 
informácie k téme kontrolovaný vetrací systém.

2. Deaktivácia kontrolovaného systému vetrania (alternatíva)

Výberom Objekt bez riadeného systému vetrania sa kontrolovaný vetrací systém 
deaktivuje v celom výpočte mernej potreby tepla na vykurovania. Vzhľadom na to je 
kombinácia tohto výberového poľa s kontrolným oknom na účinnosť podzemného 
výmenníka vylúčená.

3. Zadanie výšky miestnosti (-í) pre výpočet objemu miestností

V oblasti Svetlá výška miestnosti je potrebné zadať výšku miestnosti projektovaného 
domu. Ak existuje viacero častí budovy (A, B, C) s rôznymi výškami miestností, tak 
sa vykoná zadanie výšky miestností osobitne pre každú časť domu. V poli Priemerná 
výška miestnosti sa stredná výška miestnosti zobrazí naraz pre všetky časti domu. 
Ak existuje len jedna časť domu, alebo všetky časti domu majú rovnakú výšku miest-
nosti, tak zadanie môže byť vykonané v jednom z troch polí.

Výška miestnosti

Maximálna výška miestnosti v metodike výpočtov 
podľa PHPP je 2,5 m. Pri strednej výške miestnosti nad 
2,50 metra sa pre ďalší výpočet mernej potreby tepla 
na vykurovanie preto bude počítať s hodnotou výšky 
miestnosti iba 2,50 metra.
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V menu Výpočty sa vykoná stanovenie energetických 
kľúčových dát aktuálneho návrhu pasívneho domu. 
V jednotlivých prípadoch sa zisťujú nasledovné hod-
noty:

1. Strata tepla prechodom 
2. Strata tepla vetraním 
3. Celkové straty tepla 
4. Zisky zo zdrojov v interiéri
5. Solárne tepelné zisky 
6. Celkové tepelné zisky
7.  Potreba tepla na vykurovanie a merná potreba tepla 

na vykurovanie za rok

Menu Výpočty 
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Výpočet hodnôt môže byť vykonaný dvoma spôsobmi:

1. kliknutím na grafické tlačidlo

 A) Vypočítať krok za krokom

2. kliknutím na grafické tlačidlo

 B) Výpočet všetkých krokov jedným kliknutím.

Ak sa výpočet vykoná jedným krokom, tak sa všetky vý-
sledky zobrazia ihneď v poli Zhrnutie v časti B) Výpočty 

Ak sa výpočet vykoná krok za krokom, tak sa zobrazenie 
zmení na submenu 1. Strata tepla prechodom. Odtiaľ 
budú jednotlivé submenu: krok výpočtu 1 až krok vý-
počtu 7 spracovávané chronologicky zľava doprava.

jednotlivé kroky výpočtu

V jednotlivých krokoch výpočtu sa vykoná výpočet vždy 
kliknutím na grafické tlačidlo Výpočet. Do príslušných 
polí sa zapíšu všetky medzivýsledky a konečný 
výsledok. kliknutím na grafické tlačidlo  Vymazať budú 
vymazané všetky zápisy a tým aj konečný výsledok.

kroky výpočtu

V jednotlivých krokoch výpočtu nie je už možné 
vykonať žiadne zadania alebo zmeny zadania. 
Vyhodnotené a vypočítané budú výlučne predtým 
vykonané zadania a nastavenia.

Ak majú teda byť uskutočnené zmeny v predtým 
zadaných hodnotách, tak to môže byť vykonané 
kedykoľvek po návrate do predošlého príslušného 
menu. Po kliknutí na príslušné grafické tlačidlo 
Potvrďte zadanie sa hodnoty ihneď prevezmú do 
príslušných krokov výpočtu.

Menu Výpočty – vzorový dom Libor Novák
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1. Strata tepla prechodom 

Straty prechodom tepla sa vypočítajú zo súčtu tepel-
ných strát jednotlivých komponentov teplovýmenné-
ho obalu. k týmto stratám sa pripočíta, pri zohľadnení 
vyhotovenia bez tepelných mostov pasívnych domov, 
minimálna možná prídavná tepelná strata.
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Vysvetlivky pre jednotlivé polia:

Plocha, jednotka m2: Plocha príslušného komponentu teplovýmenného obalu. Spra-
cuje sa v menu Plochy.

Stredná U-hodnota, jednotka W/(m2k) : Priemerná U-hodnota príslušného kompo-
nentu teplovýmenného obalu. Hodnoty sa spracujú pre obvodovú stenu v styku 
s vonkajším vzduchom, obvodovú stenu v kontakte so zemou, strechu a strop naj-
vyššieho podlažia, strop pivnice a základovú dosku v menu U-hodnoty konštrukcie. 
Pre hodnoty vonkajších dverí sa vykoná spracovanie v menu U-hodnoty okien a dverí, 
pre hodnoty okien v menu U-hodnoty zasklenia a U-hodnoty okien a dverí.

Redukčný faktor: Aby bolo možné čo najpresnejšie vystihnúť tepelné toky stavebného 
dielu z titulu rôznych rozdielov teplôt, používajú sa nasledovné redukčné faktory:

 stavebné diely v styku s vonkajším vzduchom: 1,0
  stavebné diely v styku so zemou a nevykurovanými priestormi: 0,5

Faktor dennostupňov, jednotka kWh/a: Prepočítavací koeficient, pomocou ktorého 
za z mernej bilancie tepla v jednotke W/k vypočíta spotreba tepla za celú vykurova-
ciu sezónu v kWh/a. Popisuje trvanie príslušného vykurovacieho obdobia a rozdiely 
vnútornej-vonkajšej teploty pre klimatickú oblasť. Hodnoty sa zadajú prostredníc-
tvom výberu klimatickej oblasti v menu Štart, kde aj môžu byť kedykoľvek zmenené. 
V prípade, že sa nevyberie žiadna klimatická oblasť, vykoná sa výpočet na základe 
nemeckej referenčnej klímy podľa normy DIN 4108-6.

Tepelné straty jednotka kWh/a: tepelné straty pre komponent teplovýmenného 
obalu.

Vzduchotesná konštrukcia zabezpečená
Podmienka pri projektovaní energeticky pasívneho domu je vzduchotesná konštruk-
cia bez tepelných mostov. Splnenie tejto podmienky sa zadá v menu Tepelné mosty/
Vzduchotesnosť.

Dĺžka tepelných mostov jednotka m: Dĺžka konštrukčných tepelných mostov. Hod-
noty sa vypočítajú z hodnôt zadaných v menu Plochy.

PSI-hodnota, jednotka W/(mK): Pri hodnote PSI (vedecky: Ψ-hodnota) sa jedná o li-
neárne stratové súčinitele tepelných mostov. Popisuje tepelnú stratu tepelného 
mosta. V našom prípade, keď sa pri projektovaní energeticky pasívneho domu po-
číta, že konštrukcia je bez tepelných mostov bez výnimky, tak je tento koeficient vo 
výpočte zohľadňovaný Ψ = - 0,01 W/(mk).

Strata tepla prechodom za rok, jednotka kWh/a: popisuje súčet tepelných strát jed-
notlivých komponentov teplovýmenného obalu, vrátane tepelných strát z ich kon-
štrukčných tepelných mostov vzťahujúcich sa na obdobie jedného roka (eventuálne 
vykurovacej sezóny).

Strata tepla prechodom na m2 a rok, jednotka kWh/(m2a): popisuje súčet tepelných 
strát jednotlivých komponentov teplovýmenného obalu vrátane tepelných strát 
z ich konštrukčných tepelných mostov vzťahujúcich sa na štvorcový meter podlaho-
vej plochy a na obdobie jedného roka.
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2. Strata tepla vetraním

Ročné straty tepla vetraním sa vypočítajú na základe 
energeticky účinnej výmeny vzduchu, objemu miest-
nosti, špecifickej schopnosti akumulácie tepla vzduchu 
ako aj z faktora dennostupňov v závislosti od klimatic-
kej oblasti.
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Vysvetlivky jednotlivých polí:

Efektívna hodnota pri spätnom získavania tepla, jed-
notka %: Táto hodnota popisuje účinnosť zariadenia 
na kontrolované vetranie. jeho hodnota sa v programe 
ISOVER Multi-Comfort House Designer 2.0 predpokla-
dá 80 %. Hodnota nemôže byť zmenená.

Výnimka: Ak sa v menu Systém núteného vetrania ak-
tivuje výberové okno Objekt bez riadeného systému 
vetrania, tak sa hodnota zadá na 0 %.

Tepelné zisky zo zemných výmenníkov, jednotka %: 
Táto hodnota popisuje účinnosť podzemného výmen-
níka. Spracuje sa v menu Systém núteného vetrania.

Energeticky účinná výmena vzduchu, jednotka %: Prie-
merná výmena vzduchu so spätným získavaním tepla. 
V prvom poli sa definuje podiel vzduchotechnického za-
riadenia zo spätným získavaním tepla na celkovej výmene 
vzduchu. Pre obytnú budovu je táto hodnota určená štan-
dardne 0,4 h-1 (40 %). Hodnota nemôže byť zmenená.

Efektivita so zohľadnením zemných výmenníkov, jed-
notka %: Účinnosť spätného získavania tepla sa stano-
vuje z hodnôt: Efektívnej hodnoty pri spätnom získa-
vaní tepla a Tepelných ziskov zo zemných výmenníkov 
na základe vzorca. Hodnota môže byť nepriamo spra-
covaná, v menu Systém núteného vetrania výberom 
účinnosti zemného výmenníka.

Priemerné straty infiltráciou, jednotka %: Stredné stra-
ty pri výmene vzduchu vznikajú zvyškovými netesnos-
ťami v obale budovy. Prípustná štandardná hodnota pri 
projektovaní energeticky pasívneho domu je 0,042 h-1 
(4,2 %). Hodnota nemôže byť zmenená.

Energeticky účinná výmena vzduchu, jednotka %: Ener-
geticky účinná výmena vzduchu sa vypočíta ako medzi-
výsledok a prejde do výpočtu straty tepla pri vetraní.

Podlahová plocha, jednotka m2: Podlahová plocha je 
definovaná v menu Plochy a môže tam byť aj spraco-
vaná.

Svetlá výška miestnosti, jednotka m: Svetlá výška 
miestnosti sa zadá v menu Systém núteného vetrania 
a môže tam byť tiež spracovaná. 

Objem vzduchu, jednotka m3: Objem vzduchu sa vy-
počíta ako medzivýsledok a prejde do výpočtu straty 
tepla pri vetraní.

Merná tepelná kapacita vzduchu, jednotka Wh/(m3K): 
Špecifická schopnosť akumulácie tepla vzduchu je 

Menu Výpočty, 1.Strata tepla prechodom a 2.Strata tepla vetraním – vzorový dom Libor Novák

0,33 Wh/(m3k). Hodnota nemôže byť zmenená.

Faktor dennostupňov: pozri 1.Straty tepla prechodom

Straty tepla vetraním, jednotka kWh/a:
Straty tepla vetraním sa vypočítajú z výsledku ener-
geticky účinnej výmeny vzduchu, objemu miestnosti, 
mernej tepelnej kapacity vzduchu ako aj faktora den-
nostupňov v závislosti od klimatickej oblasti, vzťahu-
júcej sa na obdobie jedného roka (vykurovacej sezóny).

Straty tepla vetraním na m2 a rok, jednotka kWh/(m2a): 
Ročné straty tepla pri vetraní sa vypočítajú z výsledku 
energeticky účinnej výmeny vzduchu, objemu miest-
nosti, mernej tepelnej kapacity vzduchu ako aj faktora 
dennostupňov v závislosti od klimatickej oblasti, vzťa-
hujúce sa na štvorcový meter podlahovej plochy a na 
obdobie jedného roka.
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3. Celkové straty tepla

Súčet tepelných strát sa vypočíta zo súčtu strát precho-
dom tepla a strát tepla pri vetraní. Výsledok sa násobí 
redukčným faktorom.
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Strata tepla prechodom: Pozri 1. Strata tepla prechodom

Strata tepla vetraním: Pozri 2. Strata tepla vetraním

Redukčný faktor: Pomocou redukčného faktora je možné popísať nepresnosti, ktoré 
vznikajú napríklad nočnými, alebo víkendovými poklesmi teplôt. V programe ISOVER 
Muti-Com-fort-House-Designer 2.0 sa konštantne používa hodnota 1,0. Hodnota 
nemôže byť zmenená.

Celkové straty tepla, jednotka kWh/a: Vypočítajú sa zo súčtu strát prechodom tepla 
a straty tepla pri vetraní. Výsledok sa násobí redukčným faktorom a vzťahuje sa na 
obdobie jedného roka.

Celkové straty tepla na m2 a rok, jednotka kWh/(m2a): Vypočítajú sa zo súčtu strát 
prechodom tepla a strát tepla vetraním. Výsledok sa násobí redukčným faktorom 
a vzťahuje sa na štvorcový meter podlahovej plochy a na obdobie jedného roka.

Menu Výpočty, 3.Celkové straty tepla – vzorový dom Libor Novák
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4. Zisky zo zdrojov v interiéri

Zisky zo zdrojov v interiéri sa vypočítajú z charakteris-
tickej konštanty, dĺžky vykurovacieho obdobia, špecific-
kého výkonu, ako aj podlahovej plochy.

ISOVER Multi-Comfort House Designer 2.0
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Charakteristická konštanta: Prepočítava jednotky na kilowatty a hodiny. Hodnota 
nemôže byť zmenená. 

Dĺžka vykurovacieho obdobia, jednotka d/a: Dĺžka vykurovacieho obdobia je v 
programe ISOVER Multi-Comfort House Designer 2.0 stanovená pre mierne stredo-
európske klimatické pásmo na dobu 225 dní za rok. Hodnota nemôže byť zmenená.
 
Špecifický výkon na základe používania, jednotka W/m2: Špecifický výkon na základe 
používania sa odhaduje pre štandardné podmienky využitia. V programe ISOVER 
Multi-Comfort House Designer 2.0 je táto hodnota pre využitie v rodinných, viacge-
neračných a radových domoch definovaná pevne, s hodnotou 2,1 W/m2 podlahovej 
plochy. Hodnota nemôže byť zmenená.

Podlahová plocha: Pozri 2. krok výpočtu Straty tepla vetraním

Vnútorné tepelné zisky, jednotka kWh/a: Vnútorné (interné) tepelné zisky sa vypočí-
tajú z charakteristickej konštanty, dĺžky vykurovacieho obdobia, špecifického výkonu, 
ako aj podlahovej plochy vzťahujúce sa na obdobie jedného roka.

Vnútorné tepelné zisky na m2 a rok), jednotka kWh/(m2a): Vnútorné (interné) tepel-
né zisky sa vypočítajú z charakteristickej konštanty, dĺžky vykurovacieho obdobia, 
špecifického výkonu, ako aj podlahovej plochy vzťahujúce sa na štvorcový meter 
podlahovej plochy a na obdobie jedného roka.

Menu Výpočty, 4.Vnútorné zisky – vzorový dom Libor Novák
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5. Solárne zisky 

Na stanovenie solárnych tepelných ziskov sa najskôr 
vypočítajú pre každú orientáciu výsledky na základe 
redukčného faktora, g-hodnoty zasklenia, plochy za-
sklenia, ako aj celkového žiarenia počas vykurovacieho 
obdobia. Súčet týchto výsledkov udáva využiteľné te-
pelné zisky zo slnečného žiarenia.

ISOVER Multi-Comfort House Designer 2.0
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Redukčný faktor: Redukčný faktor zohľadňuje podiel plochy rámu okna, zatienenie 
a znečistenie, ako aj uhol dopadu žiarenia. Pre program ISOVER Multi-Comfort House 
Designer 2.0 sa táto hodnota stanovuje na 0,45. Hodnota nemôže byť zmenená. 

g-hodnota (kolmé žiarenie): Celková energetická priepustnosť zasklenia pri kolmom 
prechode žiarenia. g-hodnota sa stanoví v menu U-hodnoty zasklenia výberom jed-
ného, alebo viacerých zasklení. Tam aj môže byť táto hodnota zmenená.

Plocha zasklenia, jednotka m2: Plochy okien. Rozmery okien sa stanovujú v menu 
Plochy a tam aj môžu byť zmenené.

Solárne zisky za rok, jednotka kWh/a: Solárne tepelné zisky sú v poslednom stĺpci 
ako medzivýsledky v závislosti od ich orientácie. V súčte popisujú dostupné tepelné 
zisky zo slnečného žiarenia vzťahujúce sa na obdobie jedného roka. 

Solárne zisky na m2 a rok, jednotka kWh/(m2a): Dostupné solárne tepelné zisky popi-
sujú dostupné tepelné zisky zo slnečného žiarenia vzťahujúce sa na štvorcový meter 
podlahovej plochy a obdobie jedného roka.

Menu Výpočty, 5.Solárne zisky – vzorový dom Libor Novák
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6. Celkové tepelné zisky 

Výpočet využiteľných tepelných ziskov sa vykoná naj-
skôr pomocou stanovenia voľného tepla ako súčtu zis-
kov zo zdrojov v interiéri a solárnych ziskov. Vzťah voľ-
ného tepla k tepelným stratám udáva faktor využitia 
tepelných ziskov. Na výpočet využiteľných tepelných 
ziskov sa faktor využitia násobí voľným teplom.

ISOVER Multi-Comfort House Designer 2.0
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Voľné teplo, jednotka kWh/a: Súčet ziskov z vnútorných zdrojov tepla a solárnych 
tepelných ziskov, ktoré boli vypočítané v bode 4. Zisky zo zdrojov v interiéri a 5. So-
lárne zisky.

Pomer voľného tepla k stratám: Vzťah voľného tepla k tepelným stratám, ktoré boli 
vypočítané v bode 3. Celkové tepelné straty.

Faktor využitia tepelných ziskov: Zo vzťahu voľného tepla k tepelným stratám sa 
vypočíta faktor využitia voľného tepla. 

Celkové tepelné zisky za rok, jednotka kWh/a: Súčet tepelných ziskov sa vypočíta ako 
násobok faktora využitia voľného tepla a voľného tepla samotného, vzťahujúci sa na 
obdobie jedného roka.

Celkové tepelné zisky na m2 a rok, jednotka kWh/(m2a): Súčet tepelných ziskov sa 
vypočíta ako násobok faktora využitia voľného tepla a voľného tepla samotného, 
vzťahujúci sa na štvorcový meter podlahovej plochy a obdobie jedného roka.

Menu Výpočty, 6.Celkové tepelné  zisky – vzorový dom Libor Novák
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7. Potreba tepla na vykurovanie/Merná potreba tepla 
na vykurovanie za rok

Potreba tepla na vykurovanie sa vypočíta z rozdie-
lu súčtu tepelných strát a súčtu tepelných ziskov. Pri 
vztiahnutí na podlahovú plochu pôjde o mernú potre-
ba tepla na vykurovanie.

ISOVER Multi-Comfort House Designer 2.0
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Potreba tepla na vykurovanie), jednotka kWh/a: rozdiel z: 3. Celkových strát tepla 
a 6. Celkových tepelných ziskov, vzťahujúcich sa na obdobie jedného roka. 

Merná potreba tepla na vykurovanie za rok, jednotka kWh/(m2a): Ak sa ročná potre-
ba tepla na vykurovanie vzťahuje na podlahovú plochu, tak vznikne merná potreba 
tepla na vykurovanie domu. Ak je táto hodnota menej ako 15 kWh/(m2a), hovoríme 
o energeticky pasívnom dome. Hodnota platí pre celú budovu v rámci uzatvoreného 
teplovýmenného obalu. 

Menu Výpočty, 7.Potreba tepla na vykurovanie – vzorový dom Libor Novák
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V menu Administrácia sa vykonávajú nasledovné funkcie:

1. Načítanie až troch obrázkov projektu
2. Zobrazenia náhľadu tlače a vytlačenie náhľadu 
3. Uloženie aktuálneho projektu do súboru
4. Otvorenie projektu, ktorý bol uložený predtým
5.  Obnovenie pôvodného stavu aktuálneho projektu 

a vymazanie aktuálnych zadaní

1. Načítanie až troch obrázkov projektu

V menu Administrácia sa nachádza funkcia načítania 
obrázku. kliknutím na grafické tlačidlo Načítať obrázky 
sa otvorí dialógové okno na výber lokálne uloženého 
obrázku. Po výbere a potvrdení výberu sa dialógové 
okno zatvorí a obrázok sa zobrazí na príslušnom mieste 
v programe ISOVER Multi-Comfort House Designer 2.0.

Menu Administrácia

ISOVER Multi-Comfort House Designer 2.0
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korektúry z hľadiska rozmerov uloženého obrázku 
môžu byť vykonávané potiahnutím obrázku na jeho 
rohoch. kliknutím na grafické tlačidlo Obnoviť pôvodný 
rozmer sa obrázok vráti opäť do jeho pôvodných roz-
merov.

Pôvodný obrázok je na svojom mieste nahradený
novo uloženým obrázkom.

Tento krok môže byť opakovaný pre maximálne dva 
ďalšie obrázky. 

Obrázky uložené do programu ISOVER Multi-Comfort 
House Designer 2.0 sa zobrazia okrem menu Adminis-
trácia aj na titulnej stránke vytlačeného náhľadu.

ISOVER Multi-Comfort House Designer 2.0
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2. Zobrazenie náhľadu tlače a vytlačenie prehľadu

Náhľad tlače
Zobrazenie náhľadu tlače a vytlačenie prehľadu sa vy-
konáva v submenu Tlač stručného obsahu. Po kliknutí 
na grafické tlačidlo Prehľad... sa otvorí náhľadové okno. 
Náhľad obsahuje, v závislosti od počtu použitých kon-
štrukcií päť až dvanásť strán.

Navigačné šípky na dolnom okraji náhľadového okna 
umožňujú v rámci náhľadu navigáciu z jednej strany 
na druhú. 

ISOVER Multi-Comfort House Designer 2.0
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Náhľad obsahuje zásadné vstupné parametre výpočtov 
projektu s programom ISOVER Multi-Comfort House 
Designer 2.0. Okrem základných dát sú to podstatné 
definície plôch, U-hodnoty zvolených konštrukcií, zvo-
lené U-hodnoty zasklení, okenných rámov a U-hodnoty 
vonkajších dverí, potvrdenie vyhotovenia bez tepelných 
mostov, ako aj účinnosť zvoleného zemného výmenní-
ka. Ako výsledky sa zobrazia všetky výsledky výpočtov. 
V jednotlivých prípadoch: Straty tepla prechodom, stra-
ty tepla vetraním, súčet tepelných strát, interné tepel-
né zisky, solárne tepelné zisky, súčet tepelných ziskov 
ako aj ročnej potreby tepla na vykurovanie a mernej 
potreby tepla na vykurovanie. 

Menu Administrácia, Načítanie obrázkov, tlač preľadov...  – vzorový dom Libor Novák
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Okrem posúdenia, či je splnená podmienka energeticky 
pasívneho domu, zobrazí sa merná potreba tepla na 
vykurovanie graficky na základe klasifikácie podľa tried 
tepelnej izolácie. Nakoniec sa zobrazia zvolené uspori-
adania konštrukcií. 

ISOVER Multi-Comfort House Designer 2.0
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Tlač

Príkaz na tlač bude odoslaný priamo do aktuálnej 
štandardnej tlačiarne. Ďalšie okno nastavenia pre 
možnosti tlače sa nezobrazí. Potrebné je dávať pozor 
na to, aby tlačiareň bola správne pripojená na počítač.

Tlač 
Vytlačenie náhľadu sa vykoná kliknutím na grafické 
tlačidlo Tlač návrhu. Vytlačí sa presne obsah, ktorý je 
zobrazený v náhľade tlače.

Menu Administrácia, Tlač stručného obsahu  – vzorový dom Libor Novák
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3. Uloženie aktuálneho projektu do súboru

Uloženie aktuálneho projektu do súboru sa vy-
koná v submenu Uložiť projekt. kliknutím na 
toto grafické tlačidlo sa otvorí dialógové okno 
na zadanie názvu súboru a na výber miesta ulo-
ženia súboru.

Po zápise názvu súboru a výbere miesta ulože-
nia sa tento názov súboru potvrdí kliknutím na 
grafické tlačidlo Uložiť projekt. Nakoniec sa dia-
lógové okno zatvorí a súbor sa uloží na príslušné 
miesto v počítači.

ISOVER Multi-Comfort House Designer 2.0
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4. Otvorenie projektu, ktorý bol uložený predtým

Otvorenie predtým uloženého súboru sa vykoná v sub-
menu Otvoriť projekt. kliknutím na toto grafické tlači-
dlo sa otvorí dialógové okno na výber súboru. Po výbere 
názvu súboru sa tento potvrdí kliknutím na grafické 
tlačidlo Otvoriť projekt. Nakoniec sa dialógové okno 
zatvorí a súbor sa načíta.

Otvoriť projekt

Môžu byť otvorené len súbory programu ISOVER Multi-
Comfort House Designer 2.0.

Počas otvárania súboru sa zobrazenie viackrát zmení.

ISOVER Multi-Comfort House Designer 2.0
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5. Obnovenie pôvodného stavu aktuálneho projektu 
a vymazanie aktuálnych zadaní 

Obnovenie pôvodného stavu aktuálneho projektu 
a tým vymazanie všetkých aktuálnych zápisov sa vyko-
náva v submenu Vymazať aktuálny projekt. kliknutím 
na grafické tlačidlo Vymazať aktuálny návrh sa vymažú 
všetky aktuálne zápisy v každom hlavnom menu a sub-
menu a tieto sa obnovia v ich východiskových hodno-
tách.

Vymazať aktuálny návrh

Pred vymazaním aktuálneho projektu sa nezobrazí 
žiadne ďalšie varovanie. Operácia nemôže byť zrušená 
ani vrátená späť.

ISOVER Multi-Comfort House Designer 2.0
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Pretože všetky kroky návrhu v programe ISOVER Mul-
ti-Comfort House Designer 2.0 môžu byť kedykoľvek 
menené a upravované, odporúčame dopracovať sa 
k potrebnému výsledku postupne (merná potreba tep-
la na vykurovanie 15 kWh/(m2a)).

Postup pri navrhovaní s programom ISOVER Multi-
Comfort House Designer 2.0

Na základe prvého návrhu doporučujeme najprv vy-
konať optimalizácie v oblastiach plochy a U-hodnôt 
konštrukcií. Účinok každej zmeny je ihneď viditelný po 
potvrdení (grafické tlačidlo Potvrďte zadanie) v Zhrnutí, 
časť B) Výpočty. To znamená, že aktualizácia projektu 
prebieha vždy v reálnom čase.

Z dôvodu prehľadnosti a dokumentácie postupu odpo-
rúčame ukladať súbor v každom kroku návrhu. Takto 
môžeme kedykoľvek spätne pochopiť jednotlivé kroky 
pri optimalizácii.

Stratégia energeticky pasívneho domu

Preukázanie energeticky pasívneho 
štandardu: pokračujte v podrobnom 
návrhu, žiadosť o podporu atď.

Podmienky nie sú splnené, 
upravte návrh

N
áv

rh
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