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Abstrakt Návrh
Tato práce se zabývá rekonstrukcí rodinného 
domu v Darkovicích, okres Opava, a posouzením 
použitého alternativního zdroje energie a 
tepelně-technického stavu objektu. Jedná se 
o částečně podsklepený dvoupodlažní dům se 
šikmou střechou. Stavba se nachází ve svažitém 
terénu a je jižně orientována.

Stěny rodinného domu jsou z plných cihel 
ve tlouště 450mm. Dřevěný krov je staticky 
nevyhovující a je nutno jej vyměnit. Vytápění a 
teplá voda je zajištěna kotlem na tuhá paliva, 
který se nachází ve sklepní části domu. Větrání 
je zajištěno přirozeně okny. Zpětné využití 
dešťové vody není zajištěno.

This work is focused on reusing energy and on 
the reconstruction of the house. The building 
lies on a sloping terrain in Darkovice near Opava. 
There are two fl oors and the basement in the 
house. The brick walls of the family house are 
450mm thick. The roof construction is wooden.

Pro zlepšení energetické náročnosti budovy navrhuji 
výměnu stávajícího kotle na tuhá paliva za tepelné 
čerpadlo na principu vzduch-voda s venkovní 
jednotkou, které bude dotováno kotlíkovou dotací. 

Dále navrhuji zateplení konstrukcí, respektive 
zateplení obvodových stěn pomocí EPS, tloušťky 
150mm a zateplení nevytápěného sklepa pomocí EPS, 
tloušťky 80mm. Navrhuji také novou střešní konstrukci 
s nadkrokevním zateplením EPS, tloušťky 200mm.

Nezbytné je také vyměnit stávající okna za nová 
dřevěná okna s izolačním trojsklem a doplnit je o nové 
vstupní dveře.

Dále také navrhuji využít dešťovou vodu pomocí 
akumulačních nádrží a vsakovacích boxů umístěných 
ve svahu pod rodinným domem.

Závěr
Pomocí výměny kotle za tepelné čerpadlo, zateplení 
a výměny oken a vstupních dveří se podařilo zlepšit 
stav budovy z energetické třídy G na energetickou 
třídu C.  Dešťovou vodu je možné dále využít pomocí 
nově navržených akumulačních nádrží a vsakovacích 
boxů, což také přispívá k lepšímu energetickému stavu 
objektu.
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vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Kučoviny 198/9

PSČ, místo: 747 17 Darkovice

Typ budovy: Rodinný dům

Plocha obálky budovy: 456,90 m2

Objemový faktor tvaru A/V: 0,92 m2/m3

Celková energeticky vztažná plocha: 162,90 m2

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m2·rok)

Mimořádně
úsporná

115

Velmi
úsporná

173

Úsporná

231

Dop.

Méně úsporná

346

Nehospodárná

462

Velmi
nehospodárná

577

Mimořádně
nehospodárná 1860

131

196

Dop.

261

392

522

653

2101

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok 303,1 342,2

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Kučoviny 198/9

PSČ, místo: 747 17 Darkovice

Typ budovy: Rodinný dům

Plocha obálky budovy: 518,93 m2

Objemový faktor tvaru A/V: 0,74 m2/m3

Celková energeticky vztažná plocha: 227,00 m2

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m2·rok)

Mimořádně
úsporná

125

Velmi
úsporná

187

Úsporná

250

208

Méně úsporná

375

Nehospodárná

500

Velmi
nehospodárná

624

Mimořádně
nehospodárná

143

214

286

281

429

572

715

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok 47,2 63,7

A´

vstupní hala
13,07 m2

koupelna
5,50 m2

wc
2,30 m2

T.M.
2,88 m2

obytný prostor
37,53 m2

hostinský pokoj
14,09 m2

A

hala
16,48 m2

ložnice
15,52 m2

pokoj dětí
34,18 m2

wc
2,24 m2

prádelna
6,45 m2

šatna
5,72 m2

koupelna
6,63 m2


