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Navrhuji v domě využít zpětné užívání splaškové 
šedé a dešťové vody. Při aktuální ceně vody je 
návratnost investice 19,5 let. Při využití pouze vody 
dešťové je návratnost 16 let. Dále je výhodné na 
domě využít hybridní elektrárnu, u které lze získat 
dotaci až ve výši 50%. Při pořizovací ceně 230 000 Kč 
a následné dotaci je návratnost elektrárny 4 roky.       

Cena pro RD s DPH 15%: 80 000 Kč
Dotace až: 60 000Kč
Celková investice vč. 15% DPH: 20 0000Kč

Zdroj: https://www.zehnder-rekuperace.cz/
PRINCIP ZAPOJENÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKY

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA
ČersČerstvý a filtrovaný venkovní vzduch je do systému 
přiváděn otvorem v obvodové stěně. Díky patento-
vané technologii výměníku se až 95 % tepla získává 
z odváděného vzduchu a předává vzduchu čerst-
vému. Pomocí volitelného příslušenství lze zároveň 
vzduch optimálně zvlhčovat či odvlhčovat, ohřívat 
nebo ochlazovat. Množství vzduchu lze regulovat a 
nastavovat individuálně pro každou místnost.
 

Cena čistírny odpadních vod DPH s15%: 90 850 Kč    
Cena akumulační nádrže s DPH 15%: 25 500 Kč        
Cena řídicí jed. s čerpadlem s DPH 15%: 40 500Kč 
Celkem: 156 850Kč

Zdroj:https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_ve
PRINCIP ZAPOJENÍ 

ZPĚTNÉ VYUŽÍVÁNÍ SPLAŠKOVÉ ŠEDÉ A DEŠTOVÉ VODY
Odpadní Odpadní voda z umyvadel, sprch, pračky a myčky 
bude odvedena separátně do čistírny šedých vod, 
kde bude biologickým reaktorem s membránovou 
separací vyčištěna, následně bude akumulována v 
nádrži a znovupoužita na splachování a zalévání zah-
rady. Zároveň bude zachycována srážková vody, 
pomocí filtru mechanicky vyčištěna a akumulována v 
podzemní nádrži, odkud bude čerpána a podzemní nádrži, odkud bude čerpána a využita také 
pro zalévání zahrady.

Cena akumulační nádrže s DPH 15%: 25 500 Kč  
Cena vstupní filtr dešťové vody s DPH 15%: 14 000Kč  
Cena řídicí jed. čerpadlem s DPH 15%: 40 500Kč  
Celkem: 80 000Kč

Zdroj: https://homebydleni.cz/zahrada/zahradni-technika/co-by-ste-me-

li-vedet-o-vyuziti-destove-vody/ 

SCHÉMA ZAPOJENÍ

ZPĚTNÉ VYUŽÍVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY
SSrážková voda bude zachycena ze střechy domu a k 
filtraci bude docházet v okapovém filtru. 
Shromážděná voda se uchovává v zásobníku, který 
bude umístěn v podzemí. Nadrž je vybavena 
přítokem a bezpečnostním přepadem. Doplňovaní v 
období nedostatku dešťové vody se může us-
kutečňovat jednoduše přímo do akumulační nádrže.

Zdroj: http://www.solarnistavebnice.cz/
PRINCIPIÁLNÍ SCHÉMA ZAPOJENÍ

Cena pro RD s DPH 15%: 230 000,- Kč
Dotace až: 105 000,- Kč
Celková investice vč. 15% DPH: 125 000,- Kč

HYBRIDNÍ ELEKTRÁRNA 
Optimálně řešená hybridní fotovoltaická elektrárna 
pro rodinný dům. Elektrárna za rok vyrobí cca 
3200-3600kWh a při vhodném přizpůsobení spotřeby 
dokáže ušetřit až 70% energie nakupované ze sítě.
EElektrárna v domě pohání plynový kotel, čerpadla, 
elektrické spotřebiče např.: pračku, sporák, ohřívá 
teplou vodu. 
Část energie vyrobené fotovoltaickými panely se 
ukládá do připojené lithiové baterie s kapacitou 
4,5kWh pro pozdější využití ve večerních hodinách. 

Zdroj: https://stavba.tzb-info.cz
TEPELNÉ ZTRÁTY, ENERGETICKÝ ŠTÍTEK BUDOVY

Roční potřeba energie: 59,3 kWh/m²      
Celková tepelná ztráta: 5,700kW
Potřeba tepla na vytápění: 12,1MWh/rok
Potřeba tepla na ohřev vody:  8,2MWh/rok

HODNOTY SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
U KONSTRUKCE
1.Obvodová stěna: U = 0,07 W/m²K 
2.Podlaha nad terénem: U = 0,08W/m²K 
3.Střecha:U = 0,13W/m2K 
4.Okna: U = 0,5 W/m²K 
5.D5.Dveře: U = 1,1 W/m²K

Zdroj: lUMION
MODEL RODINNÉHO DOMU

Rodinný dům se nachází v zastavěné části 
města Jičín a je obýván rodinou o 4 členech. Je 
tvořen 1 podzemním, 2 nadzemními podlažími 
a krovem. Posouzení energetického stavu ro- 
dinného domu s konkrétním doporučením pro 
využití energetický zdrojů. 
KlíčoKlíčová slova: novostavba, energetické posou-
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