
GSEducationalVersion

obývací pokoj jídelna kuchyně

špajz

wc

A B

A1 B1

C C1

wc

wc wc

šatna

wc

ložnice pro hoste

dětská ložnice dětská ložnice ložnice pro rodiče

A B

A1 B1

C C1

garáž
místnost pro
inventářpradlena

zádveří

technická
místnost

šatna

odpočívárna

A B

A1 B1

C C1

NÁVRH RODINNÉHO DOMU DLE ZÁSAD PASIVNÍ ARCHITEKTURY
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ELEKTRICKÉ ENERGIE / VYTÁPĚNÍ

HOSPODAŘENÍ S VODOU

VĚTRÁNÍ
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Na pozemku je umístěná akumuláční nádrž na dešťovou vodu pro její pozdější využití (zálivku zahrády a
pro splachování WC ). Voda je zachycena ze střechy a zpevněných části pozemků. V objektu umístěna
řídící jednotka pro přepínání zdrojů, která je napojena na akumulační nádrž.

FORMA A ORIENTACE
Ostrovní dům je navržen jako třipodlažní hmota se
sedlovou střechou. Tvar je jednoduchý,
obdelníkový. Budova je orientovana své delšími
osy na sever a jih. Čím větší je poměr obvodu k
ploše, tím větší tepelný zisk budovy.

VELKÁ ÚPA

KONSTRUKCE
Fasády1NP a 2NP jsou vyřešené pomocí
prefabrikovaných CLT panelů, které jsou
zatepleny vláknitou izolací. Povrh je tvořen
dřevěnýmii palubkami. Okna jsou hliníková
zasklená izolačním trojsklem. Stínění je zajištěno
venkovními žaliziemi. V 1.NP je navřená lodžie,
která bude ozeleňena popínavými rostlinami, což
přispěje ke stínění v letních měsících.
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zachytávání srážkové vody

akumulace srážkové vody

čerpadlo pro rozvod dešťové vody

voda na zálivku

voda na splachování WC

fotovoltaické panely

energetické úsporné osvětlení
LED a OLED

filtrace vody / sleduje spotřebu vody v domácnosti

měníč
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podlahové vytápění

VZT

odpadní vzduch

odvod vzduchu

přivod vzduchu

čerstvý vzduch VZT jednotka s rekuperací

Pitná voda je zajišťována ze studny, která je umístěná na pozemku. Černá voda je svedena do žumpy,
která je pravidelně vyčištěná a vyvážená. Žumpa se nachází co nejdál od akumulační nádrži a blíž ke
veřejné komunikace pro lepší přistup.

Objekt je vytápěn pomocí tepelného čerpadla typu vzduch - voda. Tepelné čerpadlo má uzavřený
chladivový okruh, který je jen ve venkovní jednotce. Propojení mezi venkovní a vnitřní částí tepelného
čerpadla je pomocí potrubí s topnou vodou.  V zimním období se na vytápění podílí také krb, jehož
centrální poloha umožňuje rovnoměrné sálání tepla do všech částí domu.

Další způsob výroby elektrické energie je zajištěn pomocí fotovoltaických panelů. Díky
dobré orientace střešní plohy směrem na jih, jsou umístěny na střeše objektu. Přebytky energie jsou
akumulovány na pozdější využití. V celém domě je využíváno podlahové vytápění.
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Přirozené větrání objektu je umožněno v příčném směru symetrickým
umístěním otvorů naproti sobě.
Pro účely nuceného větrání a chlazení je dům vybaven vzduchotechnickou
jednotkou s rekuperací. Čerstvý vzduch je přiváděn ventilátorem ze zapadní
strany domu. Upravený vzduch je přiváděn do obytných místností a odváděn z
chodby, WC a obytných místností. Odvod odpadního vzduchu ústí na střeše. V
zimě může VZT jednotka přispět k udržení teploty v domě.
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