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Abstrakt

Návrh

Objektem této práce je rodinný dům s
penzionem v obci Vysoký Újezd u Berouna. Tento
dům, pocházející z úplného konce 19. století,
za svůj věk prošel několika rekonstrukcemi
- poslední z nich v roce 2008. Ve své práci
posuzuji kondici stavu po této rekonstrukci a
zvažuji případná zlepšení v rámci zdroje tepla
či hospodaření s vodou.
V domě současně sídlí 3 osoby v
podkrovním bytě a penzion s maximální
kapacitou 17 osob. Při svých výpočtech beru v
úvahu sezonní rozdíly kapacity, a tak spotřeby
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vody či energie.

Při svém návrhu beru ohled na sezónní využití
objektu, a tak zřizují 3 základní období. Toto jsou
následující období:
- hlavní sezóna (délka 115 dní),
- sezóna (125 dní)
- mimosezóna (125 dní).
Procentní obsazenost pro daná období je určena
poměrně idealisticky, s možným výskytem větší
obsazenosti, než je skutečnosti.
Pro zmenšení tepelných ztrát navrhuji dokončení
zateplování objektu (v současné době je zateplnea
pouze pohledová fasáda) a zároveň navýšení současné
vrstvy tepelné isolace. Dále je v mém výpočtu
uvažováno zateplení suterénu ( v současném stavu
neupravený).

Schéma navrhovaného tepelného čerpadla
Zdroj: wiessmann.com

Také vzhledem k velkému podílu výdajů na
plynovou energii, navrhuji výměnu současného
zdroje tepla (plynový kotel, nebyl během poslední
rekonstrukce vyměňován) na tepelné čerpadlo
systému země-voda. Spotřeba tepla by tak klesla až
o 66,6%. Návratnost investice by činila 8 let a v dalších
letech by umožňovala ušetřit až 36% původních
ročních nákladů na plyn.

Současný vzhled domů

Zdroj: fotodokumentace autora
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Schéma nového využití vody
Zdroj: dotacedestovka.cz

Dále nabízím zřízení zpětného využití šedé a
dešťové vody pro závlahu zahrady a splachování
WC. Toto řešení je vhodné, vzhledem k množství

Vzorové půdorysy - 2. NP, 3. NP (podkroví)
Zdroj: projektová dokumentace pro rekonstrukci

The main focus of my work is a family
house with accomodations in Vysoký Újezd,
Beoun district. The house itself, built in the
very end of 19th century, went through several
renovations, the latest one in 2008. I mainly
focus on that particular one, maily focusing on
the usage of water and its probable reusaege,
as well as considering power of its heat engine.
The house is currently occupied by a
family of three living in the attic of the house
(renovated flat) as well as the small 6 apparment
pension with maximum capacity of 17. In my
calculations, I do take difference in capacity
due to travelling seasons in consideration.

zařizovacích předmětů v domě.
Energetický štítek domů - stav před a po zateplení
Zdroj: TZB-info.cz

Závěr
Navrhované v provozu domu a dodatečném
úpravám napomůže k zlepšení energetickému stavu
objektu a jeho následnému posunu do kategorie B. v
neposlední řadě se můžeme těšit z budoucího snížení
ročních nákladů a šetrnějšímu přístupu hospodaření s
vodou a energii.

Nová navrhovaná situace
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