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Jižní pohled
M1:150

Východní pohled
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Západní pohled
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Zadání
Pro tuto seminární práci na téma Pasivní
architektura jsem se zaměřil na malý RD dům o
vnitřních rozměrech 6x12 m.

Dispozice
Obytná místnost v 1.NP, která zabírá celou
půdorysnou délku, je orientovaná na jih. Na severní
straně v prvním nadzemním podlaží se nachází
vstup do RD se zádveřím, technická místnost a
WC. Poslední místností v 1. NP je pracovna, která
může sloužit také jako pokoj pro hosty, a její
okenní otvor směřuje na východní fasádu.
V 2-.NP se nachází dvě ložnice (dětská na západě
a dospělá na východní straně). Uprostřed naproti
schodišti se na jižní straně nachází koupelna a
oddělené WC.

Konstrukce
Konstrukční systém je navržen z CLT panelů
NOVATOP s prémiovou povrchovou úpravou (již
není potřeba omítat). Stěny jsou zatepleny
minerální vatou tl. 300 mm pro zajištění
požadavků KCE na prostup tepla pro pasivní
budovy. Finální povrchovou vrstvu již tvoří omítka.
Výplňové konstrukce jsou ze speciální řady
hliníkových oken a dveří určených pro pasivní
domy od firmy Schüco. Okna - Schueco AWS 90
(0.8 W/(m²K)).

Stínění
Jelikož se tato práce týká především pasivní
architektury, byla navržena okapová římsa střechy
tak, aby v letních měsících slunce nepřehřívalo
obytnou místnost na jižní straně, ale zároveň tak,
aby v zimních měsících pomáhalo slunce s
vytápěním objektu.
Proti nežádoucímu přehřívání objektu v letních

měsících je navrženo stínění pomocí venkovních
žaluzií.

Větrání
Větrání objektu je v tomto návrhu pouze
nenucené. Pro lepší provětrání v letních měsících
se využívá komínového efektu.

Vytápění a ohřev TV
Pro vytápění objektu je navrženo tepelné čerpadlo
země/voda, které zajišťuje výrobu tepla pro ohřev
vody v zásobníku na TV a pro nízkoteplotní
podlahové vytápění.

Solární energie
Na střechu objektu, která má sklon 45°, navrhuji
solární fotovoltaické panely, jejichž vyrobená
energie je používána především pro tepelné
čerpadlo. Dále ja tato energie skladována v LiFePO
baterii, ze které je dále vedena přes rozvaděč pro
jednotlivé spotřebiče

Hospodaření s vodou
Tento návrh počítá s možností využití hlubinné
studny pro zásobování objektu vodou. Ze zdroje je
voda přivedena do objektu, kde přes domácí
vodárnu, která se skládá z tlakové nádoby,
čerpadla, úpravny vody, je již tato voda pitná a
vedena k jednotlivým spotřebičům.
Dále návrh využívá také dešťovou vodu, která je
zadržována v nádrži, odkud je veden přepad do
zahradního jezírka. V objektu se využívá na
splachování a zavlažování zahrady.
Splašková voda je z objektu vyvedena do čističky
odpadních vod, odkud je již vyčištěná voda
odvedena do jezírka, ze kterého je poté
přebytečná voda zasakována.
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