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…  slyším slova úspora, ekologie, ekonomická recese a jiná globální témata. V posledních desetiletích neúměrně
drancujeme naši modrou planetu a bezohledně si ničíme své jediné životní prostředí. Když se lidí kolem sebe ptám
„Jaká lidská činnost je nejvíce destruktivní “, často slyším odpovědi: "doprava, těžký, či chemický průmysl ". Avšak
stavební průmysl a průmyslová odvětví s ním úzce spojená, patří k lidským činnostem s největším dopadem. Jen
samotný provoz všech budov, ve vyspělých státech světa , zodpovídá za více jak 40% spotřebu energií a tomu
odpovídajícímu množství vyprodukovaného skleníkového plynu CO2.

P á r  s l o v  s  a u t o r e m
To m á š e m  H l a v í n e m
Ekologie je často ve vašem slovníku. Je
Vaším ústředním tématem a cílem - říkáte,
že stavebnictví je velkým znečišťovatelem.
Jak byste čtenářům popsal její vztah k Vaší
práci projektanta a jaký je Váš recept?

  Naznačujete, že stavby ze dřeva či na jeho
  bázi jsou nejvhodnější volbou ?

Bavíme se o energeticky efektivních domech
jako jsou pasivní domy. Kolem sebe ale
slyšíme pojmy jako například
nízkoenergetické, ba dokonce nulové domy.
Jak se v těch termínech máme orientovat?

  A jak tato potřeba na vytápění vypadá u
  domů, běžně stavěných kolem nás?

80 až 140 kWh/m2a a u starší zástavby až
dvojnásobná.

To znamená, že pasivní domy jsou
úspornější až o 70%. Je něco pravdy na
tom, že po roce 2020 už ani jiné, než pasivní
nepůjdou stavět?

A jak takový pasivní dům poznáme? Je na
první pohled výrazně odlišný, než běžné
domy?

Tloušťka zateplení se nemalé skupině
dotázaných čtenářů jeví až přehnaná. Je
opravdu tak nezbytná u EED?

Mluvíte o dokonalé vzduchotěsnosti celé
budovy. Není pak život v takovém domě jak
v uzavřené lahvi? Říká se, že takové domy
nedýchají a proto se potí až plesniví.

  To zní zajímavě. A jaké vytápění zvolit?
  Často se zmiňuje tepelné čerpadlo, krb,
  solární kolektory apod.

  Co závěrem vzkážete našim čtenářům

Čtenářům přeji mnoho dobrých rozhodnutí, pokud
právě přemýšlíte o novém bydlení. Přál bych si, aby
Vás, co stavíte energeticky hospodárně bylo čím
dál více. Životní prostředí které máme je jediné a
jiné na této planetě nebude.

Jako projektant navrhuji stavby s pozitivním
dopadem na okolí. Při posuzování však měřím
dvojím metrem. Nejprve zhodnotím vliv samotné
realizace a pak samotný provoz budovy.
 Jedním z měřítek posuzování je tzv. "ekologická
stopa". Ta popisuje kolik skleníkových plynů,
zejména pak CO2, se při stavbě samotné
vyprodukuje. Má tak vliv doprava, ale hlavně původ
materiálů. Logicky nejvhodnější je dřevo, nebo
materiály na jeho bázi. Tradiční zděné technologie
výstavby mohou mít vyšší produkci CO2 už při
samotném získávání surovin. Velký přinos mají i
takové suroviny, které jsou energeticky nenáročné
po skončení životnosti při recyklaci.
 Při posuzování vlivu provozu stavby hraje prim
množství spotřebované energie. "Čím méně, tím
lepe". Svoji důležitost ale hraje i druh a původ
energie, kterou náš dům poháníme.
 Recept, jak dosáhnout efektivity v celém
stavebním průmyslu, je nejprve navrhovat takové
stavby, kde se patřičným způsobem řeší množství
provozních energií. Následně při stavbě využívat
pokud možno co největší množství stavebních
materiálů s ekologickým základem výroby, a v
neposlední řadě smysluplně stavby umisťovat v
krajině a optimálně koncipovat dispozici vůči
světovým stranám.

Ze dřeva, ze slámy či konopí, to vše jsou vynikající
materiály. Nedá se však říci, že bych vždy
doporučoval jen dřevostavby. Zděné stavby u nás
mají tradici a způsob jejich stavění je obecně
známý. Záleží na každém, jakou cestou vykročí.
Zděné stavby jsou pověstné svojí nezdolnou
pevností a životností. Materiály, používané u
zděných konstrukcí nepochází sice vždy z
ekologicky stoprocentně příznivých surovin, jako se
částečně milně předpokládá u zdiva  z cihelných
bloků - keramických tzv.  "therm bloků", ale přesto
najdeme i zdící materiál, kde se dá přiměřeně tvrdit,
že má všechny výhody zděné konstrukce a k tomu
je ještě ekologický a nemusí se hned jednat o zdivo
z nepálené hlíny. Samotné téma dřevostaveb je
velmi široké a  vydalo by na samostatnou publikaci.
Kdo však usuzuje, že budoucnost je právě jen v
dřevostavbách, bude se tak trochu mýlit. Proč?
Problematiku je třeba posuzovat v širších
souvislostech. Lidstvo dosáhlo mnohamiliardové
populace a zaměřit se jen na jeden zdroj není
kapacitně možné. Proto je nutné pracovat se všemi
dostupnými surovinami a spíše zdokonalovat
proces jejich využití s cílem dosáhnout
nejoptimálnější efektivnosti výroby.

EED (energeticky efektivní domy) je souhrnný
název pro všechny vyjmenované a navíc doplním
plusové domy. Všechny tyto domy mají jedno
společné - snaží se majiteli ušetřit náklady za
provoz. Každý ale tak trochu po svém. EED se
hodnotí pomocí několika energetických kritérií.
Nejčastěji se pro uvedení rozdílu užívá kritérium
nazývané EA

(měrná roční potřeba tepla na vytápění). Údaj,
který vyjadřuje množství dodané energie na
vytápění na 1 m2 pobytové plochy za rok. Obrázek
si udělejte sami:
Nízkoenergetický dům ≤ 50 kWh/m2a
Pasivní dům  ≤ 20 (15) kWh/m2a
Nulový, plusový dům ≤ 5 kWh/m2a
U nulového a plusového domu bych doplnil, že se
prakticky jedná o pasivní dům, který je vybaven
technologiemi vyrábějícími tolik energie, že není
potřeba se připojovat na externí zdroje, jako
například na elektrickou rozvodnou síť.

V ČR zatím žádná legislativa, která by upravovala
přímo pasivní domy není. Existují doporučení a
nezávazné normy, ze kterých například vychází
dotační titul „Nová zelená úsporám.“ Země
Evropské unie ale v roce 2012/13 přijaly
transponovanou evropskou směrnici o energetické
náročnosti budov, tzv. EPBD II, která po roce 2020
povolí pouze stavbu domů s téměř nulovou
potřebou energie. Dále bych to nekomentoval.

To je otázkou vkusu. Obecně platí, že čím
kompaktnější tvar domu, tím snáze dosáhneme
pasivního standardu. Pokud je ale architekt
šikovný,...

Ano. Dokonalé zateplení je základ pasivního
domu. Ale nebavíme se jen o obvodové stěně, ale
o všech konstrukcích, které po obvodě vymezují
vnitřní prostor. Všem těmto obalovým konstrukcím,
jak se odborně nazývají, říkám termopancíř.
Úkolem tohoto pancíře je pustit ven minimum
tepla. Je nutné se na tuto obálku dívat jako na
jeden celek, a snahou by mělo být jejich vzájemné
vyvážení. Osobně dávám přednost tzv.
sendvičovým konstrukcím, před jednovrstvými.
Zde bych rád podotknul, že například jednovrstvé
zdivo není vhodné, i když to někteří výrobci
publikují jako ideální řešení. Není pak možné
mnohdy řešit kvalitně konstrukční detaily s
minimálním dopadem tepelných mostů. Co se týká
tloušťek izolantů, tak 30 cm a více není nic
zvláštního. V oblasti použití oken, je jedno zda
zvolíte plastové či dřevěné rámy. Vždy je snahou,
aby rám a zasklení tvořil souhrnně dokonalý celek
s co nejlepšími energetickými vlastnostmi. Jeden z
dalších aspektů, na který se u běžných domů
vůbec nebere ohled, je vzduchotěsnost celé
obálky.

Určitě ne. Že plesniví, to je jeden z mýtů, které se
mezi námi šíří. Jistě mi dáte za pravdu, že jsou
dnes běžné plastové výplně u většiny novostaveb,
ale i rekonstrukcí a zatepluje se polystyrénem o
tloušťce 14 až 16 cm. Takové domy jsou skoro

těsné a i zde se objevují závady v podobě plísní.
Vynechám-li problematiku vlhkosti způsobené
špatnou hydroizolací spodní stavby, nespočívá
problém plísní ve špatném "dýchání" způsobeném
přílišnou tloušťkou zateplení, ale v nevhodném
užívání stavby.  Dále bych nezmiňoval termín
dýchání, ale difúzní odpor konstrukce. Tedy
fyzikální veličina popisující schopnost konstrukce
"propouštět vzdušnou vlhkost z interiéru do
exteriéru a opačně". Je pravdou, že s rostoucí
tloušťkou tepelné izolace, jako například
polystyrénu, se úměrně navyšuje právě tento odpor.
Vlhkost obsažená ve vzduchu  se touto konstrukcí
"hůře transportuje směrem do exteriéru" a má
snahu se nám v interiéru "hromadit". Pokud se v
takovém domě nachází nějaké chladnější místo,
zkondenzuje nám vzdušná vlhkost právě zde. A to
je ideální živná půda pro vznik plísní. Jen
podotýkám, že díky dokonalému termopancíří
pasivního domu neexistuje žádné chladnější místo,
kde by nám nahromaděná vzdušná vlhkost mohla
zkondenzovat. Musíme na to jinak. Jednoduše
zajistíme odvětrání nahromaděné vzdušné vlhkosti
ven. Otázkou je, jak to udělat efektivně. Často
slyším, "vždyť pravidelně větrám a před spánkem
nechávám otevřené okno i půl hodiny". Takové
větrání je ale velmi nespolehlivé a hlavně
nehospodárné.
I kdyby majitel opravdu pečlivě zajišťoval větrání
okny, řekněme dvakrát za hodinu po dobu cca 10
min, k čemu pak řešíme zateplení, když si většinu
tepla pustí bez užitku ven. Mnoho lidí stále netuší,
že nekvalitní vzduch v interiéru je původcem mnoha
onemocnění, například i takové obyčejné bolesti
hlavy.
    U pasivních domů to řešíme řízeným větráním s
rekuperací tepla. Jedná se o technologii, která
řízeně vyměňuje vydýchaný vzduch za čerstvý.
Člověk tak nemá pocit "těžkého" vzduchu, necítí se
unavený a mnohdy zmizí právě i bolest hlavy. Na
jakém principu to vše pracuje vysvětlujeme dále v
tomto katalogu pasivních domů.

Spíše bych se bavil o dotápění. Protože potřebné
množství tepla na vytápění je tak malé, že stačí
zdroj s velmi malým výkonem. Zapomeňte na
radiátory pod okny, jak je běžně známe. Existuje a
také nabízíme hned několik řešení. Jen připomenu,
že dívat se pouze na systém vytápění není možné
a měly by se komplexně řešit i ostatní technologie a
jejich vzájemná kompatibilita. Nabízíme například
teplovzdušné vytápění, které umí nejen spojit hned
několik druhů zdrojů tepla jako krb, TČ, solární
kolektory, ale hlavně zároveň řeší otázku řízeného
větrání a ohřevu užitkové vody. Je také velmi
vhodné vytápět například elektrickým vytápěním,
větrat samostatným systémem s rekuperací a jako
zdroj energie použít malou fotovoltaickou  střešní
elektrárnu, umožňující přebytečnou elektrickou
energii akumulovat do baterií. Způsobů je mnoho a
blíže je okrajově popisujeme v tomto katalogu.

A I R I CH I M I O I D
PASI VNÍ & NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY
TOMÁŠ HLAVÍN, DiS
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STAVBA NA KLÍČ

těšíme se na viděnou...

Jsme stavební firmou s mnohaletou zkušeností. Od založení v roce

1992 jsme nasbírali mnoho zkušeností, vyzkoušeli řadu stavebních

materiálů a technologií. Realizované stavby jsou dokladem kvality  a
úspěšné historie naší stavební činnosti.

Disponujeme vlastní stavební technikou a řadou proškolených
pracovníků. Průběžně dbáme na zvyšování odborné způsobilosti

zaměstnanců. V oblasti specializovaných profesí, spolupracujeme s
dlouholetými partnery. Tým odborníků naší firmy je připraven
realizovat stavbu v dostupných cenách a nejvyšší kvalitě.

Nejen zvyšující se legislativní tlak, ale i vlastní úsudek nás nutí se

zamyslet nad dopadem naší činnosti na životní prostředí.  Proto stále
více upřednostňujeme stavby šetrné k přírodě nejen při jejich
provozu, ale také při její samotné realizaci. Důkladně plánujeme
logistiku dopravy materiálů s cílem omezit najeté kilometry. Odpad

vzniklý při stavbě důsledně třídíme. Při volbě stavebních materiálů
dáváme přednost místním zdrojům, pokud možno na přírodní bázi
nebo umožňujícím energeticky nenáročnou recyklaci.

Vynaložili jsme mnoho času a úsilí, abychom změnili zaběhnuté

zvyklosti, myšlení a postoj k současnému stavitelství. S každou další
energeticky efektivně realizovanou stavbou se chceme zdokonalovat
a snižovat dopad na  životní prostředí kolem nás.

Jsme připraveni realizovat stavby na klíč v nízkoenergetickém,

pasivním či nulovém standardu. Zajistíme veškerou projektovou
dokumentaci, vyřídíme nutná povolení k realizaci stavby a
pomůžeme i se získáním finančních prostředků z dotačního titulu
Fondu životního prostředí "Nová zelená úsporám". Realizujeme i

rekonstrukce energeticky hospodárných staveb.

Poradíme s technologiemi vhodnými pro pasivní domy a zajistíme
jejich vzájemný soulad a bezproblémovou instalaci. Nabízíme stavbu
jak podle individuálního návrhu, tak i dle našich typových projektů,
které jsou charakteristické širokou architektonickou a dispoziční

variabilitou.

Svá tvrzení o dovednosti realizovat energeticky efektivní domy Vám
rádi osobně představíme v našem vzorovém domě v obci Chelčice, 3
km od města Vodňany.
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KONSTRUKCE typické hodnoty součinitele prostupu tepla U a tl. izolací
Obvodové stěny
(masivní zděné)
Tloušťka izolace

1,30 W/(m2K) 0,40 W/(m2K) 0,20 W/(m2K) 0,11 W/(m2K)

0 cm 0 - 6 cm 16 - 20 cm 30 cm a více
Střecha
Tloušťka izolace

0,90 W/(m2K)
4 cm

0,22 W/(m2K)
22 cm

0,15 W/(m2K)
30 cm

0,11 W/(m2K)
44 cm a více

Podlaha na terénu
Tloušťka izolace

1,0 W/(m2K)
0 cm

0,40 W/(m2K)
4 - 6 cm

0,15 W/(m2K)
10 - 15 cm

0,14 W/(m2K)
28 cm a více

Okna 5,10 W/(m2K)
jednoduché

zasklení

2,80 W/(m2K)
izolační
dvojsklo
(plněné

vzduchem)

1,10 W/(m2K)
tepelně
izolační
dvojsklo

0,80 W/(m2K)
tepelně
izolační
trojsklo,

speciální rám
a uchycení

Větrání otevřená okna,
netěsné spoje

otevřená okna jednotka
nuceného
větrání s

rekuperací

komfortní
teplovzdušné

vytápění
ATREA s
řízeným

větráním a
rekuperací

dené hodnoty pasivního domu byly stanoveny dle platných norem a metodiky
dotačního titulu "NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM".

pasivní dům = ochrana klimatu
Globální oteplování, extrémní výkyvy počasí, znečištění
životního prostředí sužují náš svět. Podepsáním
smlouvy o ochraně klimatu (Kjotský protokol) se více
jak 140 vyspělých státu světa, včetně České republiky,
zavázalo k výraznému snížení obsahu emisí CO2. Z
toho plyne veliký důraz na celkovou úsporu energií,
přírodních zdrojů a snahu využívat efektivnější a
ekologičtější technologie  a to v celosvětovém měřítku.
Je zřejmé, že podle těchto zásad, by se měl chovat
každý z nás i ve své domácnosti.

rozhodněte se pro náš pasivní dům
Naše pasivní domy kombinují pohodlí a ochranu
životního prostředí pod jednou střechou. V našich
domech lze být šetrný k životnímu prostředí bez
nutnosti jakkoli omezovat své životní potřeby a pohodlí.
Domy jsou navrženy tak, aby splňovaly veškeré trendy
současného moderního bydlení a zároveň byly
energeticky efektivní.

Ani teplo ani zima
Pasivní domy jsou navrženy pro optimální teplotu interiéru v rozmezí 20 - 23°C. Praktickými zkušenostmi, ale i vědeckým sledováním pobytu
člověka v uzavřeném prostoru, bylo toto teplotní rozpětí stanoveno jako ideální pro dokonalý odpočinek  i efektivní práci. Díky dokonalé
tepelněizolační obálce domu,  nebude po většinu roku zapotřebí jakéhokoliv vytápění.

Zhluboka dýchat je samozřejmostí
I lidé trpící alergiemi budou mít v našich domech vždy
dostatek čerstvého vzduchu  A to zásluhou
komfortního větracího systému, který je základní
součástí každého pasivního domu. Pracuje na
podobné bázi jako plíce. Nepřetržitý proud čerstvého
filtrovaného vzduchu, stále udržuje vnitřní prostředí
ve vysoké kvalitě bez prachu, pylu a aerosolu.
Použitý vzduch je ve stejnou chvíli odváděn pryč. A
stejným způsobem dochází i k rozvodu tepla a
tepelné výměně v celém domě.

Energetické zisky
Je vhodné si uvědomit, že nejlevnější energie je
taková, kterou nespotřebujeme. Nemusí být
vytvořená, dovezená a zaplacená. Pochopitelně pak
nemá negativní dopad na člověka a životní prostředí.
To je základní princip každého pasivního domu.
Protože dostatečné množství tepla zůstává uvnitř
domu, je konvenční způsob vytápění nadbytečný. Do
interiéru nám ale proudí i jiná tepelná energie.
Obecně se nazývá "tepelné zisky". Tyto zisky jsou
druhem energie, která nám proudí domem tzv.
mimoděk. Nemusíme se tak o ně starat, ani za ně
platit. Především se jedná o vnitřní zisky pocházející
od domácích spotřebičů, nebo solární zisky ze
slunce. I samotný člověk je energetickým přínosem
pro dům. Při návrhu našich domů  byly tyto zisky
zohledněny a celý dům byl optimalizován  pro
dokonalejší využití.

Kvalitativnější přístup k realizaci s delší životnosti
Kvalitní stavební materiály, přísně dodržované technologické postupy a pečlivý
dohled nad průběhem samotné realizace je předpokladem delší životnosti
stavebního díla. Díky dokonalé vzduchotěsnosti obálky domu a stálému přísunu
čerstvého vzduchu nehrozí vlhnutí konstrukcí. To vše může v budoucnosti
znamenat vysokou tržní hodnotu domu při prodeji.

Nízké provozní náklady, přijatelná pořizovací cena
Zjednodušeně řečeno. Naše pasivní domy, oproti standardním domům mají až
o 2/3 menší provozní náklady. Pořizovací cena pasivního domu je vyšší do
10% než je cena domu standardního. Přijatelně zvýšené investice jsou do
několika let prokazatelně návratné. Bydlet v našich domech je komfortní,
bezpečné a finančně výhodné.

JINÁ FILOSOFIE
PASIVNÍ DŮM V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH



TERMOPANCÍŘ DOMU
Ú S P O R A

UŽ ŽÁDNA ZIMA
TE P E L N Á  IZ O L A C E  V  K A Ž D É  S K U L IN C E

ani joule tepla nazbyt

To, co je spotřeba paliva u aut, je hodnota součinitele prostupu tepla „U“ u domu.
Veškeré obalové konstrukce, chránící vnitřní vytápěný prostor domu od exteriéru, byly důkladně navrženy s ohledem na ty nejlepší tepelně
izolační vlastnosti. Navržené skladby obvodových stěn, stropů, střech, či podlahy v přízemí splňují ty nejpřísnější parametry pasivních domů.
Součinitel prostupu tepla je optimalizován s cílem vyvážení poměru fyzikálních a ekonomických vlastností. Důkladně byly při návrhu sledovány
tepelně vlhkostní stavy s cílem zamezit jakémukoliv riziku vzniku plísní, či hromadění vlhkosti uvnitř konstrukcí.

Pasivní dům dosahuje výpočtové průměrné povrchové teploty 19,99 °C, na vnitřním povrchu obalové konstrukce. A tak postačuje vytápět dům
na teplotu 20 °C, aniž by se dostavil pocit nepříjemného teplotního diskomfortu, jak tomu často bývá u standardně stavěných domů. Nejen že
pasivní dům šetří energii na vytápění dokonalou tepelně izolační obálkou, ale ještě k tomu postačuje vytápět dům na nižší teplotu vzduchu v
interiéru. Dům tak šetří tepelnou energií dvojím způsobem a nabízí nesrovnatelný teplotní komfort bydlení.

28 cm

Už žádné studené nohy

I skladba podlahy v přízemí je neopomenutelnou
součástí termopancíře domu. Použitím
speciálního grafitového polystyrénu bylo
dosaženo menší tloušťky při vyšším tepelném
odporu, než v případě standardního bílého
expandovaného polystyrénu. Pro eliminaci
tepelných vazeb (mostů) mezi jednotlivými
deskami v místě spár, se pokládka provádí
křížem ve tře vrstvách. Každá spára je tak
překryta následnou vrstvou. Nevznikají tak
skulinky napříč celou tloušťkou tepelné izolace.

nasypaného a zhutněného pod základovou
deskou. Dosáhne se tak menší tloušťky
podlahového polystyrénu a zmírní se vliv
tepelných vazeb. Zjednodušeně řečeno, dům
pak leží doslova na tepelně izolační matraci.
Refaglass se vyrábí recyklací odpadního skla a
tak se jedná o ekologický materiál.

Ještě dokonalejší
řešení je použití granulovaného
pěnového skla REFAGLAS v tl. až 30 cm,

Komfort v každé situaci

Nejdůležitější část
termopancíře je
bezesporu
obvodová stěna.
Díky subtilnímu
zdivu SENDWIX
tloušťky 17,5 a 24
cm byla dosažena
úspora vnitřního
prostoru až o
6,6%. Více místa,
dokonalá
akumulace a
nepřekonaná
pevnost

vápenopískového zdiva
dává domu pocit bezpečí
a dlouhou životnost.
Kvalita zdiva je patrná již
při samotném zdění, kdy
tvárnice vykazují pevnost i
při dodatečném sekání a
řezání. Nepraskají ani
jinak se nerozpadají, jak je
tomu u jiných zdících
systémů. Kalibrované
přesné rozměry bloků
zjednodušují samotné
zdění a snižují spotřebu
omítkových malt na

minimum. Tepelný odpor přejímá kontaktní
zateplovací systém zakončený strukturovanou
omítkou, případně fasádním obkladem z
cihelných pásku či imitace kamene a dřeva.
Užitý izolant byl navržen z fasádního
polystyrénu. Na přání lze
objednat i izolanty na bázi
minerální či konopné vaty,
korku, dřevité hmoty apod.
Celá skladba stěny

na dokonalý tepelný a

byla podrobně
navržena s ohledem

povrchu, ani skryté hromadění vlhkosti uvnitř
konstrukce. Při návrhu se uvažovaly jen
vyzkoušené a osvědčené stavební materiály od
kvalitních certifikovaných výrobců.

difůzní odpor. Nehrozí
tak tvorba plísní na
vnitřním

V zimě pohoda a v létě žádné horko

vzdušné vlhkosti z interiéru do skladby střechy je
nanejvýš důležité. Vsadili jsme na dlouholeté
zkušenosti v oboru a parotěsnící fólii jsme
nahradili dřevoštěpkovou deskou s voděodolnou
úpravou. Nejen že nám tento konstrukční návrh
umožnil dokonale řešit problematická místa, ale
navíc jsme docílili souvislé vrstvy plnící
vzduchotěsnou clonu.

Protože teplo nám přirozeně stoupá směrem
vzhůru, je logické, že únik tepla střešním
pláštěm je ze všech obalových konstrukcí
termopancíře nejmarkantnější.  Při návrhu jsme
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jí věnovali zvýšenou
pozornost a navrhli

tu nejdostu-
-pnější a zároveň
       nejpříznivější

      skladbu.
                        Tepelná
                          izolace

z minerální vláknité kamenné vlny, je uvažována
ve třech vrstvách, zabezpečující dokonalé
vyložení mezi i pod krokvemi bez sebemenších
skulinek. Alternativně lze použít foukané
izolace, například celulózu, jenž je ekologickým
materiálem, neboť se jedná o rozmělněný
recyklovaný papír. Dostatečná tloušťka této
tepelné izolace zaručuje nejmenší prostup tepla
v zimě a v letních měsících nepustí nepříjemné
horko dovnitř. Rafinovaná konstrukce krovu,
pomocí "I-NOSNÍKŮ" dovoluje nejen svým
průřezem eliminovat tepelný most v místě
krokve, ale navíc
propůjčuje celé střešní
konstrukci dokonalou
tuhost. Proto není nutné
se obávat deformací, jak
tomu bývá u tradičních
krovů, způsobené
sesycháním konstrukčního
dřeva. Riziko popraskání
sádrokartonových
podhledů je tak
eliminováno na minimum.
Parozábrana je nedílnou
součástí každé střechy a
je palčivým místem.
Zamezit průniku

Skladbou střechy nemá tak vzdušná vlhkost
šanci projít a napáchat nedozírné škody. Střešní
krytina muže být v konečném důsledku dle
fantazie stavebníka. Tradiční betonové nebo
pálené skládané střešní tašky, nebo moderní
plechové či vláknocementové krytiny. Vždy však
pod střešní krytinu navrhujeme kontaktní
pojistnou membránu, bránící průniku srážkové
vlhkosti do skladby střechy v případě jakékoliv
poruchy hlavní střešní roviny.

U = 0,13 W/m2.K

U = 0,11 W/m2.K

U = 0,11 W/m2.K
35 cm

17,5 cm



OKNO DO DUŠE DOMU
PŘIROZENÉ SVĚTLO

U Ž  Ž Á D N É  O R O S E N É  S K L O

solární tepelné zisky

Bez kvalitních oken to nejde
Výplně otvorů (okna, dveře) jsou stále, přes jejich bouřlivý vývoj, nejslabším článkem termopancíře domu. Zda dřevěné
nebo plastové rámy není rozhodující. Zásadní při výběru je kvalita provedení, způsob zasklení a tepelně izolační vlastnosti
výrobku jako celku. Záleží na Vás zda upřednostníte tradici a ekologičtější přístup, nebo vsadíte na praktičnost plastového
rámu. Výplně otvorů v pasivním domě zastávají nejen funkci proslunění a přirozeného větrání interiéru, ale současně
otevírají stavbu solárním tepelným ziskům ze slunečního záření.

INTERIÉREXTERIÉR

Světelné
 vlastnosti

dopadající světelné záření

Odraz
světelného

záření

Tepelné vlastnosti

Energetické vlastnosti
dopadající slunečníenergie

(1) Absolutní
energie

Prostup tepla
ven

Světelná
propustnost

teplo

Propustnost
přímá

Přenos
absorbované
energie

Celková
přenesená
energie

Přímý odraz
energie

Přenos
absorbované

energie

Celková
odražená

energie

Není sklo jako sklo
Doba, kdy v nabídce byl jen jeden druh skel již dávno pominula.
Vyznat se v dnešním nepřeberném sortimentu  zasklení výplní
otvorů není jednoduché pro projektanty, natož pro laiky. Protože
plocha samotného zasklení tvoří převážnou část celé výplně, je jeho
kvalita rozhodujícím faktorem. Zasklení používané u pasivních
domů by měla splňovat ty nejpřísnější požadavky a jaké to jsou
,zaleží na orientaci vůči světovým stranám.  V praxi se běžně
ustálilo tzv. izolační trojsklo. Na trhu se však vyskytují i čtyřskla či
izolační dvojskla s vloženou meziskelní tepelnou fólií Heat mirror.
Základním hodnotícím parametrem je tzv. součinitel prostupu tepla
skla označován v odborné literatuře jako Ug [W/m2.K]. Součinitel
udává množství tepelné energie, procházející materiálem o ploše 1
m2. Platí, že čím nižší, tím lépe. Tento součinitel se u zasklení výplní
v pasivních domech pohybuje nejčastěji v rozmezí 0,5 až 0,7
W/m2.K. U speciálních druhů zasklení, vyvinutých v poslední době
je dokonce hodnota 0,3 W/m2.K. Bohužel s klesající hodnotou Ug

klesá i podíl solární propustnosti, kdy naopak nižší hodnota
znamená menší poměr propustnosti světla a hlavně solárních zisků
ze slunečního záření, které výrazně napomáhají snižovat celkovou
potřebu tepla na vytápění objektu. Při návrhu je tedy nutné nalézt
kompromis mezi těmito fyzikálními hodnotami. Jako jedno
jednoduché doporučení platí, že u výplně se severní orientací, kde
kvůli odklonu od přímého slunečního záření, nejsou žádné solární
zisky, se užije zasklení s vyšší tepelněizolační schopností a nižší
solární propustností. U výplní s jižní orientací potom přesně naopak.
Při dimenzování samotné velikosti výplní otvorů se u pasivních

domů musí postupovat opatrně. Okna příliš malá nebo příliš velká, znamenájí buď téměř žádné zisky nebo příliš velké, které způsobí
nesnesitelné přehřívání interiéru v letních měsících.

Montáž výplně jak ji neznáte
Klasické osazení výplně mezi zděná ostění stavebního otvoru není optimální
řešení. Rám výplně není plynule napojen na tepelně izolační vrstvu a dochází ke
značnému tepelnému mostu. Aby byl tento most eliminován, provádíme tzv.
předsazenou montáž. Rám výplně se posune před samotný vnější líc zdiva tak,
že plynule navazuje na tepelně izolační vrstvu kontaktního zateplení. Pro
zajištění ještě většího komfortu samotný rám překryjeme fasádním izolantem o
síle až 6 cm. Tím dojde k dokonalému uzavření připojovací spáry a k výrazné
eliminaci úniku tepla v tomto problematickém detailu. Aby rám byl stabilně a
pevně připevněn, používáme kompozitní kotvící systém, zaručující
bezproblémové užívání. Tím ovšem montáž výplně nekončí. Do takto
neopracované připojovací spáry by vnikala vlhkost a docházelo by ke zhoršení
životnosti celé konstrukce. Připojovací spára se musí zajistit proti vniknutí
vlhkosti, což bývá častý nedostatek běžných staveb. Většina laiků si vůbec
neuvědomuje, že nedokonalou montáží dochází k výraznému zhoršení vlastností
celé výplně. Vsadili jsme na zkušenosti výrobce Isocell, specialisty v oblasti
utěsňování staveb. Připojovací spáru, dle technologie T-FAL, opatříme vnitřní a
vnější těsnící lištou, zaručující difúzně uzavřenou rovinu ze strany interiéru, a
difúzně otevřenou rovinu, ze strany exteriéru. Je tak zabráněno vniknutí vlhkosti
do připojovací spáry ze strany interiéru a v případě již zabudované vlhkosti ve spáře, pak odvedení vnější lištou. T-FAL systém je bezpečný,
funkční a snadno proveditelný s malým rizikem možné technologické nekázně na stavbě.



typický výskyt plísní

poškození vlhkostí

KVALITNÍ MIKROKLIMA JE ZÁKLAD
ZDRAVÍ MÁME KAŽDÝ JEN JEDNO

KOMFORT NA PRVNÍM MÍSTĚ Žit v pasivním domě je radost. Navrhli jsme takové
technologie, které jsou praktické, funkční a energeticky
úsporné. Většina novostaveb se však potýká se společnými
problémy. Aby bylo vnitřní prostředí zdravé, komfortní, je
nutné si uvědomit, jak takové klima v domě má či nemá
vypadat.

Tepelně-vlhkostní mikroklima
kvůli nedostatečnému větrání a dokonalému utěsnění moderních oken roste relativní vlhkost
vzduchu v interiéru. Není výjimkou, že hodnota vlhkosti dosáhne až 70%. Při takové hladině
vlhkosti nedochází k vysychání sliznice, avšak vede ke vzniku plísní, jako například
Altemaria, Aspergillus apod. Tyto plísně se nejčastěji vyskytují v chladných místech s
nedostatečným větráním, jako jsou například kouty, nadpraží, ostění apod. Důsledkem je
pak zvýšená nemocnost. Při relativní vlhkosti vzduchu nad 60% se zvyšuje až na
dvojnásobek procento přežívajících mikroorganismů (např. Staphylococus, Streptococus).
Naopak při relativní vlhkosti 30 až 40% se jejich počet snižuje, zejména pak počet roztočů
žijící v látkách, oděvech, kobercích, apod. Dle dosavadních zkušeností se doporučuje
relativní vlhkost mezi 35 až 45% a dům vybavit nuceným větráním s trvalou intenzitou
větrání n= 0,3 až 06 (h -1) (hodnota udává objem vzduchu v objektu obměněný za jednotku
času - hodinu).

Mikrobiální mikroklima
je vytvořeno mikroorganismy bakterií, viry,
plísněmi, sporami a pyly. Vážným problémem
jsou alergické syndromy na spory různých druhů
plísní a pylových částic. Dosud známým
nejúčinnějším opatřením je zabezpečit stálý
přísun kvalitního venkovního vzduchu řízeným
větráním.

Aerosolové mikroklima
aerosoly se v ovzduší vyskytují ve formě pevných částic (prachů) nebo kapalných částic
(mlhy). Domovní prach, zvláště částice pod 1 mikrometr, je další hlavní příčinou postižení
astmatem. Jediným bojem je pak pravidelné udržování čistoty a systém řízeného větrání
doplnit o filtrační zařízení.

Odérové mikroklima
mimo běžné odéry (kouření, příprava jídel) se v interiéru vyskytují i styrény, formaldehydy a
odpary z nátěrů. Jako kriterialní a exaktně měřitelná hodnota se všeobecně udává
koncentrace 0,10% CO (Pettenkoferovo kritérium) a pro odstranění pocitu vydýchaného
vzduchu z produkce tělesných odérů pak dokonce 0,07% CO. Zásadním způsobem lze
kvalitu odérového mikroklimatu ovlivnit pouze dostatečným přísunem čerstvého vzduchu.

Toxické mikroklima
je vytvářeno toxickými plyny s patologickými účinky. V interiéru je zdravotně nejzávažnějším
plynem CO2 (oxid uhličitý). Dále se často může vyskytovat NO (oxid dusíku pocházející z
plynových spotřebičů) apod. Jedinou obranou je opět dostatečné větrání.

roztočiplísně alergie



ZDROJ TEPLA - SRDCE DOMU
OBNOVITELNÉ ZDROJE
Vše začíná u zdroje. Výrobu tepelné energie v pasivním domě lze
zajistit z několika typů zdrojů, případně jejich kombinace. Vše pak
záleží na místních podmínkách a preferenci stavebníka. Při návrhu
byl kladen důraz na efektivnost získané energie, životnost a
ekonomickou hospodárnost. Každá varianta zdroje tepla se nese v
duchu zelené politiky. Tedy s ohledem na ekologickou podstatu. Dle
filosofie efektivního stavitelství a dle podmínek dotace „NOVÁ
ZELENÁ ÚSPORÁM“ je však nutné pamatovat, že podíl energie
pocházející z neobnovitelných zdrojů nesmí překročit limit 90
kWh/m2a. Z tohoto vyplývá, že je vhodné vždy k tradičnímu zdroji
tepla volit kombinaci zdroje, pracujícího s obnovitelnými energiemi.

Krbová kamna, krbová vložka na
biomasu
Vytápění dřevem vždy patřilo k
ekologickým a snadno dostupným
způsobům. Plápolající plamen spolu se
sálavým teplem, navozuje kouzlo
útulného domova a přitahuje
romantické duše.  V obývacím pokoji
lze osadit krbová kamna, nebo krbovou
vložku s obezděním dle vlastního
výběru. Dle návrhu specialisty je
uvažován krb s teplovodní vložkou.
Výkon do vody maximálně 5 kW a do
okolního vzduchu 2 kW. Pro zvýšení
bezpečnosti je krb vybaven pojistnou
ochlazovací smyčkou, bránící přetopení
krbu. Aby při hoření nebyl
spotřebováván vzduch z interiéru, je krb
napojen na externí přívod vzduchu
ukrytý pod podlahou. Pomocí klapky do
komínu a na externím přívodu

manuální regulace táhlem

automatická digitální
regulace

TČ - Tepelné čerpadlo
TČ v dnešní době neodmyslitelně patří
k moderní domácnosti. I když pasivní
dům má velmi malou potřebu tepla na
vytápění, užití nízkovýkonového TČ je
možné. Díky instalaci TČ, lze počítat s
výhodnějším tarifem ceny elektrického
proudu i pro ostatní elektrospotřebiče.
Instalací kvalitního tepelného čerpadla

PTSK - Ploché termické solární
kolektory
PTSK umístěné na jižní straně
střechy, montovány na Al nosný rastr,
alternativně integrovány do střešní
krytiny, propůjčují domu moderní ráz
a svědčí o pozitivnímu přístupu k
životnímu prostředí. Jak již bylo
zmíněno, pasivní dům má malou
potřebu tepla, proto postačují pouze
dva sluneční kolektory o celkové
ploše 6,6 m2. Solární kolektory
špičkové kvality a účinnosti poskytnou

Krb na plyn
Ne příliš známá varianta krbu na zemní
plyn v sobě spojuje eleganci krbu a
vysokou účinnost spalování. Díky
promyšlené technologii elegantně zakrytých
hořáků a imitaci dřevěných špalků ze
speciální keramiky, dává pocit skutečného
plamene hořícího dřeva, světla i sálavého

Elektrické sálavé panely
Posledním hitem a výkřikem
techniky jsou nízkoteplotní sálavé
panely na elektřinu. Panel
kompaktních rozměrů se širokou
škálou povrchových úprav a
designu, se dá namontovat kam
Vás jen napadne - i na strop. Panel,
který elegantně a nenápadně doplní
Váš interiér, vytápí revolučním
principem sálavého přenosu tepla.
Povrch panelu neohřívá okolní
vzduch, jak

vzduchu, lze plynule a snadno regulovat topný výkon. Regulaci lze
provádět manuálně pomocí táhla, nebo automaticky  s účinností 70
až 85%.

s vysokým faktorem účinnosti je dosahováno významné energetické
úspory. Automatická regulace systému se sama postará o
nejvýhodnější režim vytápění a navíc i ohřev teplé užitkové vody.

domu celoroční dostatek energie, pokrývající až 70% potřeby tepla
pro ohřev teplé užitkové vody a až 30% tepla pro vytápění. PTSK
jsou tak vhodným doplňkovým zdrojem snižujícím závislost domu na
externích dodávkách energií. Celý systém solárního ohřevu je
doplněn o pojišťovací armatury a oběhové čerpadlo zabezpečující
cirkulaci teplonosného nemrznoucího média.

Závěsný kondenzační plynový kotel
Kompaktní závěsný kondenzační plynový kotel je zajímavou a
mnohdy podceňovanou variantou zdroje tepelné energie v
energeticky efektivních domech. Kondenzační plynový kotel s
normovanou účinností až 109% a enormně malým vývinem zplodin

NOX (pod 60mg/m3) patří mezi špičku v
oblasti plynových spotřebičů. Široká škála
modulace výkonu 17 - 100% umožňuje
přesné dávkování tepla dle aktuální situace
v domě. Nenáročná montáž, variabilní
systém odvodu spalin z objektu a prvotřídní
designové zpracování umožňuje kotel osadit
prakticky kdekoliv v domě. Není nutné jej
umísťovat v technické místnosti, která
současně plní i funkci prádelny.

tepla, jak je tomu u klasických krbů na dřevo.

je tomu u konvenčního způsobu.
Panel vyzařuje sálavý tok, který
dopadá na okolní tělesa (stěna,
podlaha, nábytek). Část energie se
po dopadu na tělesa odrazí (cca
15%), ale většina je tělesy
pohlcena. Zde dochází k přeměně
sálavé energie na energii tepelnou -
předměty se zahřívají. Díky zvýšené
teplotě předmětů (oteplení
předmětů) proti teplotě vzduchu, se
teplo následně odvádí konvekcí - od

předmětu je tedy ohříván vzduch. Tento princip je také označován
jako infračervené vytápění. Regulace je možná prostorovým
termostatem v každém pokoji nebo centrální jednotkou s dotykovou
obrazovkou.



IZT - INTEGROVANÝ
MULTIVALENTNÍ
AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK
TEPLA CENTRÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ TEPELNÉ ENERGIE

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ

Význam IZT v domě
IZT (integrovaný zásobník tepla) od
českého výrobce ATREA je velkokapacitní
beztlaková akumulační nádoba sloužící
zejména k dlouhodobému uložení
vyrobené tepelné energie. Je
neodmyslitelnou součástí systému
vytápění domu a představuje doslova jeho
technologické srdce. Díky integrovaným
nerezovým výměníkům v nádobě je možné
připojit jakýkoliv zdroj tepla, ať už se jedná
o teplovodní krb, tepelné čerpadlo,
termický solární systém, plynový kotel
apod. Nejen že lze připojit vyjmenované
zdroje, ale je možná i jejich vzájemná
kombinace. Dům tak není závislý pouze na
jednom zdroji a ohrožen jeho případným
výpadkem.

IZT jako ohřívač TV
Proč ohřívat teplou vodu zvlášť v
samostatném zařízení, když to lze
zajistit jedním společným. IZT umí
ohřívat TV (teplou vodu)
průtočným způsobem. Při
provozu je každých cca 1,3
minuty průtočně vyměněn objem
vody v nerezovém výměníku.
Není potřeba přehřívat TV pro
potlačení bakterie legionella, jako
u přímých zásobníků (boilery).
Dle teploty akumulační vody je
protékající studená voda ohřívána
okamžitým výkonem 25 až 50

ilustrační scháma IZT a možnost připojení externích zdrojů
tepla

Možné zdroje Integrovaný zásobník tepla Spotřebiče

kW, zajišťujícím ohřev vody prakticky na teplotu akumulační vody v
zásobníku (rozdíl mezi teplotou zásobníku a teplotou vytékající TV je
2 až 5 °C). Výhodou je i vysoká kapacita ohřevu. Nehrozí tak, že
dojde TV při nárazovém zvýšeném odběru, jako je tomu v případě
klasických přímých ohřívačů. Průtočný systém navíc zvyšuje
efektivnost využitelné energie z obnovitelných zdrojů, zejména pak z
tepelného čerpadla či solárních kolektorů. Ohřev TV je efektivnější a
ekonomičtější. V případě IZT typu U-TTS se třemi integrovanými
výměníky je možné vzájemně propojit spodní a horní výměník, čímž
dojde ještě k efektivnějšímu ohřevu TV a do systému tak lze
integrovat oběhové čerpadlo, zaručující okamžitý přítok TV ihned po
otevření jakékoliv vodovodní baterie.

IZT jako elektrokotel
V IZT jsou vestavěny dvě elektro spirály, umístěné po výšce
zásobníku ve dvou úrovních. Horní elektro spirála, osazená pod
výměníkem TV, slouží pro ohřev letní horní části zásobníku. V dolní,
nejnižší části zásobníků, je osazena druhá el. spirála pro akumulační
ohřev ÚT v topném (zimním) období. Výkon každé elektro spirály 4
kW zajistí dostatek energie pro ohřev teplé i otopné vody. IZT tak
může zastávat funkci zálohového, ale i hlavního zdroje.

Teplotní stratifikace vody v IZT
Geniální princip IZT je založen na fyzikálním
úkazu stratifikace vody podle její teploty. Na
základě rozdílné teploty a hustoty vody v
zásobníku dochází k vrstvení. Teplotní rozdíl
mezi vrchní a spodní vrstvou může dosahovat až
20°C. Toto teplotní rozvrstvení akumulační vody v
zásobníku má hned několik výhod. Integrovaný
výměník ve spodní části, sloužící pro napojení
například solárních kolektoru, se nachází v
chladnější části. To pak umožňuje efektivnější
využití energie ze slunečních kolektorů a zvyšuje
účinnost celé soustavy. Také v případě
průtočného ohřevu teplé vody vestavěnou elektro
spirálou , se díky stratifikaci ohřívá pouze horní
třetina objemu, nikoliv celý objem akumulační
vody v zásobníku, což přispívá k další úspoře
energie.

Zimní kabát pro IZT
I v IZT dochází k tepelným únikům. Pro jejich
eliminaci se zásobník doslova obléká do
tepelně izolačního návleku z měkčeného
polyuretanu s tvrdou povrchovou vrstvou ve
stříbrné barvě.

Digitální regulace
Digitální regulace řady RG 20 až 22,
umístěná přímo na těle IZT, se sama postará
o nejefektivnější cyklus nabíjení zásobníku
teplem. Pomocí vestavěného digitálního
programovatelného regulátoru lze nastavovat
teplotu vody v horní části pro ohřev TV a
teplotu ve střední části pro ÚT s možností
nastavení různé teploty nahřívání v průběhu
dne, včetně optimalizace provozu dle
zvolené sazby elektrické elektřiny. I
nastavení teplot nahřívání dle ročního období
je samozřejmostí. Ovládání externích zdrojů,
jako krbu, solárních termických kolektorů, či
tepelného čerpadla, pomocí soustavy čidel je možné, a to i v
reálném čase souběžně. Pomocí externího termostatu lze dále
ovládat samostatné teplovodní okruhy do koupelen a zádveří.
Systém sám rozezná, dle přednastavení, který z externích zdrojů, je
v daném čase efektivnější a ekonomičtější. V neposlední řadě je
systém doplněn o pojišťovací mechanismy, bránící případnému
přehřátí nad nastavenou teplotu obvykle nad 95°C.



TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ ≫
DVA SYSTÉMY ZA CENU JEDNOHO
ZHLUBOKA DÝCHAT STÁLE ČERSTVÝ VZDUCH

UŽ ŽÁDNÉ ÚNIKY TEPLA PŘI OTEVŘENÉM OKNĚ

Jak už bylo několikrát zmíněno. Pasivní dům má tak malou

tepelnou ztrátu, potažmo potřebu tepla na vytápění, že spíše
než o vytápění se jedná o „dotápění“ domu. Z tohoto důvodu
není nutné v domě topit klasickým způsobem, jak jej známe z
běžných staveb. Ani by to nebylo efektivní a úsporné. Možné

způsoby zdrojů tepla jsme již představily na předchozích
stranách. Nyní představujeme komplexní systém distribuce
tepla po domě, vyvinutý předním českým výrobcem ATREA.
Teplovzdušné výtápění umí nejen topit, ale i větrat.

Technologie tak zabezpečuje dvě základní funkce za cenu
jednoho systému.

Dublex RB4
Primární a sekundární okruh
je svedený do centrální
jednotky DUPLEX RB4 s
rovnotlakým režimem.
Jednotka je zavěšená pod
stropem v technické
místnosti. Nezabírá tak
místo, zejména když
místnost slouží i jako
prádelna. Díky konstrukci
rekuperátoru nehrozí
vzájemnému promíšení
vzduchů z obou okruhů.
Čerstvý vzduch do jednotky
vstupuje potrubím s
vyústěním na fasádě domu,
nebo případně  potrubím
ZVT (zemní výměník tepla).
Použitý vzduch je hygienicky
a nenápadně odváděn
potrubím s výustkou na
střeše domu.

Rekuperace zbytkového tepla
V jednotce je standardně montován
protisměrný rekuperační výměník.
Přes oddělující stěny výměníku
dochází k předávání tepla - v zimě
odpadní teplejší vzduch předehřívá
přívodní, chladnější. Stejný princip
je využíván i v létě pro rekuperaci
chladu. Výměník dosahuje

Kvalita vzduchu a jeho filtrace
Kvalitu vzduchu v domě udává jeho čistota. V
jednotce jsou proto standardně nainstalovány na
přívodu vzduchu filtry řady G4 případně na
žádost i G7. Pachy, prach a různé alergeny tak
zůstávají venku. Filtry lze kdykoliv jednoduše
vyjmout, očistit, případně vyměnit.

Digitální regulace, režimy
Standardní regulace splní
všechny požadavky řízení,
umožňující širokou škálu
připojení čidel a dalších vstupů,
ovládání uzavíracích a zónových
klapek rozvodů, řízení ohřívačů
nebo topné soustavy. V případě

ZVT - zemní výměník tepla
Nadstandardně lze k jednotce připojit ZVT, výrazně přispívající k
úsporám energie. Bližší informace na vyžádání.

V případě instalace vytápění elektrickými
nízkoteplotními sálavými panely se instaluje systém
řízené vzduchotechniky s rekuprerací. Tento
zjednodušený systém má pak pouze funkci větrání
a principielně se podobá teplovzdušnému systému.

Primární okruh
Princip systému spočívá v dvouzónovém uspořádání okruhu
vzduchotechnických rozvodů. Primární okruh zajišťuje cirkulační

nezabírají vnitřní prostor. Je tak více místa pro Vaši kreativitu.

teplovzdušné vytápění s přívodem čerstvého
vzduchu, pomocí ukrytých podlahových kanálků,

zakončené výdechy v
každé místnosti. Široká
paleta designového
provedení podlahových
mřížek, umožní výběr i
těm nejnáročnějším.
Žádná  otopná tělesa

Sekundární okruh
Protože v domě vznikají
různé odéry, pachy a
vydýchaný vzduch, je
navržený samostatný
sekundární okruh. Tento
okruh potrubí vedený pod
stropem, zajišťuje zcela
oddělené odvětrání
sociálních zařízení,
kuchyně a obytných prostorů. Potrubí vedené pod stropem a ve
stoupacích šachtách lze provádět dvojím způsobem. Viditelné
pohledové potrubí z nerez materiálu vtiskne interiéru zajímavou Hi-
Tech podobu. Potrubí ukryté v dutinách konstrukcí naopak neruší
svou existencí vůbec.

účinnosti až 93% a vysokým rozdílem mezi náklady na spotřebovanou
elektrickou energií (na pohon EC ventilátoru), vzduchovým výkonem a
rekuperací tepla.  Poměr příkonu ventilátoru / zisk rekuperace při
větrání dosahuje hodnoty energetické účinnosti 17-25. Tzn., že na 1W
vložené elektrické energie pro provoz v režimu větrání se zpětně získá
až 25W energie z odpadního vzduchu. Efektivní poměr činní až 1:25.
Nejen že výměník významně přispívá ke  snížení tepelné ztráty domu
větráním, ale i dopomáhá k efektivnímu využití tepelných zisků, které
tak mohou putovat zpět do domu.

digitálního řídícího modulu RD4 lze pohodlně nastavovat veškeré
režimy s podrobnou parametrizací funkcí v denním, ale i týdenním
programu. Lze tak nastavit proměnlivý výkon, teplotu, ale i vlhkost v
čase. Při připojení čidla CO2 lze nastavovat horní mez oxidu
uhličitého a zabezpečit tak stále optimálně zdravé klima. K digitální
regulace se dodává web-server pro možnost ovládání přes internet.



SLUNCE - NEOMEZENÝ ZDROJ
UŽ ŽÁDNÉ VYSOKÉ PLATBY ZA ELEKTŘINU

S V O B O D N É  R O Z H O D N U T Í
Není nic snazšího, než sluneční záření
přeměnit na elektrickou energii pomocí
FVE (fotovoltaické elektrárny). Přestože
od roku 2014 již není poskytována
podpora formou výkupních cen nebo
zelených bonusů, je díky příznivým
cenám komponent FVE, stále výhodnou
možností, jak ušetřit

Bližší informace o systému, záruce a životnosti celé instalace na vyžádání

nemalé finanční prostředky za spotřebu elektrické energie. Důvodem instalace
elektrárny však nemůže být jako v dřívějších dobách vidina nepřiměřeného zisku. Na
záměr, pořídit si vlastní elektrárnu, je třeba nahlížet obdobně jako na kterékoliv jiné
zařízení, šetřící energie.  Montáží FVE se také sníží podíl neobnovitelných energií,
vstupujících do domu a výrazně se sníží, nebo zcela potlačí závislost na externích
dodávkách. Pasivní dům se tak díky malé FVE stane částečně, nebo zcela energeticky
soběstačným objektem. Vyrobená elektrická energie se může využít prakticky na pohon
jakéhokoliv elektrospotřebiče či systému.

Hybridní systém - inteligentní regulace
Aby vyrobená energie byla co nejefektivněji využita, užije se pro napájení všech
elektrospotřebičů v domě. Protože Většina současných elektro zařízení pracuje se střídavým
napětím 230 V, je soustava vybavena měničem, upravujícím stejnosměrný proud z
fotovoltaických panelů na střídavý. V průběhu dne a roku však dochází ke kolísání spotřeby
a výroby energie. Nastávají tak situace, kdy je vyrobené energie příliš, nebo naopak. Pro
tuto situaci jsme do soustavy implementovali systém akumulace přebytkové energie do
speciálně vyvinutých baterií. Režim nabíjení a vybíjení baterií řídí inteligentní regulátor
MultiPlus. Pro zvýšení životnosti akumulátorů je důležitý počet cyklů nabíjení/vybíjení. Aby
se snížil počet cyklů, využíváme vodu v "bojleru" jako rozšíření akumulace. Jednoduše se
přebytková energie ukládá mimo baterie i do teplé užitkové vody.  Nastane-li situace kdy
poklesne napětí, z důvodu snížení výroby způsobené nedostatkem slunečního záření, nebo
náhlým zvýšením odběru energie, systém automaticky přepne do režimu napájení z veřejné
sítě. Odpojení od veřejné sítě proběhne automaticky ihned, jakmile se napětí stabilizuje.
Přechod z režimu  baterie na režim napájení z veřejné sítě a naopak probíhá plynule bez
povšimnutí. Hybridní systém, který pracuje jak s energií z veřejné sítě tak s vlastní
vyrobenou, umožní bezproblémový chod domácnosti v nočních hodinách nebo při výpadku
rozvodné energetické sítě.

Instalovaný výkon
Plocha, respektive počet
solárních panelů na střeše domu
(celkový instalovaný výkon), se
podrobně stanovila
energetickým výpočtem tak, aby
byl zachován optimální poměr
mezi získanou energií,
skutečnou spotřebou domu a
vloženými investicemi. Výkon
2,5 kWp tak odráží minimální
potřebný instalovaný výkon
soustavy. Pokud si však budete
přát vyšší výkon, nebo docílit
stoprocentní nezávislosti na
externím dodavateli elektrické
energie, je to možné.



PRVNÍ KOMERČNÍ SOLÁRNÍ DŮM V ČR
R E V O L U C E  V  PA S I V N Í C H  D O M E C H  J E  T U

Jako první uvádíme na trh komerčně použitelnou technologii solárního
pasivního domu v ČR. Technologie solárního domu respektuje základní
myšlenku, že pasivní dům má být jednoduchý, jak již v 80. letech minulého
století představil Dr. Wolfgang Feist, který je v odborných kruzích považován
za zakladatele a "otce" myšlenky pasivního domu. Představená technologie
teplovzdušného vytápění v kombinaci krbu, solárního kolektoru, TČ a IZT je
funkční soustava používaná běžně v pasivních domech. Ovšem navrhnout tuto
soustavu technologií v jednoduchém technickém schématu není až tak úplně
snadná věc. Někomu se tak může zdát příliš přetechnizovaná. A právě
myšlenka solárního pasivního domu by mohla být to pravé. Tato technologie,
kterou Vám nyní okrajově představujeme je naprostou revolucí v současně
dostupné technice a považujeme ji jako za nejvhodnější pro pasivní dům.
Jednoduše řečeno, je budoucností.

Slunce jako základ principu.
V současné době se běžně aplikují v budovách obnovitelné zdroje. Nejčastěji
se jedná o tepelná čerpadla, krby na dřevo, solární termické kolektory apod.
Všechny tyto běžné obnovitelné zdroje se zaměřují na efektivnější výrobu
tepelné energie, tudíž jsou spjaty s vytápěním budovy. Umí tedy vyrobit
"pouze" tepelnou energii. Všechny tyto tradiční OZE využívají v podstatě
transformovanou (uloženou) energii ze slunce. Aby tuto sluneční energii
využily, musí nejprve dojít ke složitému procesu transformace, jako například
při hoření dřeva v krbu či kotli nebo jako v případě tepelného čerpadla.
Sluneční energii lze přitom velmi jednoduše, levně a efektivněji využít přímo, a
to nejen k vytápění, ale k pohonu všeho, co je v budově na elektřinu.

Jednoduchá soustava technologií.
Fotovoltaická hybridní elektrárna na střeše, jak již bylo na předchozí straně
popsáno, přemění sluneční energii na elektrickou a uloží ji do baterií či jí přímo
pohání jakýkoliv elektrospotřebič v domě. Systém řízeného větrání s
rekuperací zbytkového tepla, v podstatně jednodušší formě, než jak je tomu v
případě teplovzdušného vytápění, zajistí stálý přísun čerstvého vzduchu.
Vytápění je zajištěno jednoduchým, efektivním a  cenově dostupným
systémem elektrických nízkoteplotních sálavých panelů. Ohřev teplé užitkové
vody je obstarán elektrickým ohřívačem ("bojler"). Tato základní sestava
technologií solárního domu je velmi jednoduchá, snadno aplikovatelná a
cenově dostupná. Nevyžaduje prakticky žádný servis a vyznačuje se dlouhou
životností s  nejlepším poměrem vložených nákladů a návratnosti.

Systém se dále vyznačuje vysokým komfortem ovládání, které je tak
jednoduché, že jej svěříte i nejmenším členům rodiny.

Bližší informace na vyžádání



PASIVNÍ DOMY
CHELČICE
K PRODEJI

PILOTNÍ PROJEKT

PĚTI PASIVNÍCH DOMŮ

Popis projektu
Soubor pěti pasivních domů je koncipováno jako pilotní
projekt moderního bydlení v solitérním provedení na
vlastním pozemku. Každá parcela je vybavena běžnou
technickou infrastrukturou a příjezdovou komunikací. Nově
budovaná oblast při jihozápadním okraji obce,  je kompletně
vybavena pouličním osvětlením a chodníky pro pěší. Projekt
je připraven k výstavbě se schváleným stavebním
povolením. V současné době jsou realizovány dva rodinné
domy a jeden z nich je již v prodeji. První dům určený k
prodeji, je realizován v rozsahu uzavřené hrubé stavby, s
dokončeným venkovním pláštěm. Kupující tak má možnost
sám zvolit stupeň vybavenosti a skladbu technologií, které
jsou variantně zpracovány. Dům se tak může podřídit Vašim
individuálním požadavkům a představám. Rodinné domy
jsou připraveny k výstavbě s možnou variantní podobou.
Máte tak širokou škálu možností individualizace svého
nového bydlení. Dle vlastní fantazie můžete realizovat
drobnou zahradní architekturu, jako jsou bazény, zahradní
sklady, altány či garáže nebo jen pergoly.

Občanská vybavenost
Mateřská škola pro 40 dětí s jídelnou přímo v obci. Základní
škola, společně s Gymnáziem, Střední školou veřejnoprávní,
odborným učilištěm služeb a střední a Vyšší školou
rybářskou se nachází v 3 km vzdálených Vodňanech. Zubní
lékař, praktický lékař, policie či hasiči se taktéž nachází ve
Vodňanech.

Popis lokality
Obec Chelčice se nachází 3 km jižně od Vodňan,
směrem na Netolice. Obec je položena v romantické
Chelčicko-Lhenické ovocnářské oblasti, kde se rozkládá
většina souvislých intenzivních ovocných výsadeb v
Jihočeském kraji. Právě jaro dává zdejšímu kraji,
protkanému lesy a rybníky, zvláštní kouzlo, kdy se celé
široké okolí odívá do sněhobílé barvy květů ovocných
dřevin a je provoněno medovou vůní kvetoucích stromů.

Pozemky s paromatickým výhledem
do údolí obce

bližší informace na vyžádání

pas ivn i-d o m y.cbb .cz

Dopravní dostupnost
Výhodná strategická poloha území, pouze 4 km od
sjezdu z hlavní silniční spojnice Praha - Písek - Č.
Budějovice. Obec se nachází ve středu vzdáleností
páteřních komunikací významných měst jako Písek (24
km, 22 min ), Strakonice (28 km, 29 min), Č. Budějovice
(32 km, 32 min). Samotná obec Chelčice je přístupná
hlavní místní komunikací Vodňany/Netolice. Obcí projíždí
autobusová doprava s pravidelnými spoji od 6 hodiny
ranní do 19 hodiny večerní s navazujícími spoji do výše
zmíněných měst.
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 dům ve výstavbě

předváděcí dům

"Nová zelená úsporám"
Projekty jsou koncipovány v souladu s podmínkami dotačního titulu
Ministerstva životního prostředí "Nová zelená úsporám". Při koupi je
možnost čerpat podporu 400 až 550 tisíc korun. Tato státní podpora
výrazně posouvá ekonomickou hranici návratnosti investice do
vynaložených nákladů spojených s výstavbou v pasivním standardu.

Výměra

par.č. výměra
5/8 924 m2

5/9 901 m2

5/10 670 m2

5/11 670 m
2

5/12 685 m
2

Provozní náklady nižší, než byste čekali
Vzhledem k variabilitě domu a instalovaným technologiím, se konečné provozní
náklady mírně liší. Celková potřeba energií na vytápění, ohřev teplé vody, svícení,
vaření, řízené větrání s rekuperací a ostatních elektrospotřebičů, je tak malá, že
posouvá roční náklady pod 20 tisíc korun a v případě instalace fotovoltaické elektrárny
ještě níže. Měsíční náklady tak činí méně než 1 700 korun.

EKO Hypotéka
Máte možnost financovat stavbu po svém, nebo využít naše poradenství. Měsíční
splátka se přizpůsobí Vašim možnostem. Ovšem na náklady spojené s bydlením je
vhodné pohlížet obšírněji. Není doporučeno posuzovat pouze podmínky finančního
programu a měsíční splátku, či délku splácení, ale je obezřetné, přičíst i celkové
provozní náklady domu.  Výsledné měsíční náklady na bydlení, včetně provozních
nákladů mohou tak být nižší, než je tomu v případě běžného domu.
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DISPOZICE
malý z venku, velkorysý uvnitř

Vnitřní dispozice je navržena jako 3+kk, 4+1(kk)
až 5+kk.  I když na první pohled se půdorys jeví
jako malý, přesto poskytne velkoryse dostatek
obytného prostoru, úložných míst a dvě plně
zařízené koupelny. Díky otevřené hale až do
podkroví s dostatkem světla a přímou vazbou na
kuchyni s obývacím pokojem nehrozí pocit
stísněnosti. Logické uspořádání celého interiéru,
včetně zařízení a vybavení, umožňuje efektivní
využití celého obestavěného prostoru, bez
zbytečých nevyužitelných zákoutí. Mimo
variantní  řešení vnitřní prostoru je možné k
domu volit různé dispoziční a materiálové
obměny přístřešků, garáží, zahradních domků,
teras apod.

Pro optimální využití solárních zisků, je orientace
oken přednostně jižním směrem. Ovšem dle
místních podmínek dotčeného pozemku
zvažované stavby je možné dispozici upravovat
a přizpůsobovat okolí.

S

vstup

Centrální chodba, nebo lépe řečeno otevřená
hala do podkroví, je přirozeně prosluněna oknem
střešního vikýře/střešním oknem. Vzniká zde tak
kreativní prostor umožňující využití jako otevřená
pracovna, knihovna, atd…. dle Vaší fantazie.

Návrh vnitřního prostoru, uspořádání nábytku a
vybavení se nese v duchu moderního bydlení
21. století. Byl kladen důraz na minimalizaci
nevyužitelných míst a  zákoutí s cílem co
nejefektivněji využít užitnou plochu.

Koupelna v přízemí je navržena v tradiční
podobě, kdy zastává funkci hlavního sociálního
zázemí, nebo variantně funkci intimní příruční
koupelny ložnice rodičů.

Kuchyně oddělená od jídelny s obývacím
pokojem, nebo jako jeho součástí. Záleží jen na
vaší preferenci. Variantně lze jídelnu přesunout
do jídelního koutu mimo prostor obývacího
pokoje a tím uvolnit místo pro Vaše další
nápady.

Spíž ano či nebo ne? Je pouze na Vás zda jste
tradičně smýšlející, nebo Vám postačí spížní
skříň, která je součástí kuchyňské linky.
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MY LIFE 1

Základní parametry

dispozice:

zastavěná plocha:

užitná plocha:

výška hřebene:

sklon střechy:

orientace vstupu:

4 + 1

111,61 m2

143,5 m2

7,5 m

45°

sever

PODKROVÍ

PŘÍZEMÍ

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11

zádveří
spíž
hala
ložnice
koupelna, wc
wc
technická místnost
kuchyně
obývací pokoj
terasa
kryté stání

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06

galérie
pokoj
komora
koupelna
wc
pokoj

Konstrukční řešení

zdivo: vápenopískové zdivo tl.
240, 175 a 115 mm

strop: keramicko - betonový
strop miako

krov: dřevěný vázaný krov z
nosníku I-stabil

stř. krytina: betonová skládaná
krytina

hydroizolace:PVC fólie

Energetické
hodnoty objektu

měrná roční potřeba tepla na
vytápění:

EA = 18 kWh/m2 rok-1

měrná neobnovitelná primární
energie:

EpN.A = 89 kWh/m2 rok-1

průměrný součinitel prostupu tepla
obálky budovy:

Uem = 0,17 W/m2.K-1

provzdušnost obálky budovy:

n50 ≤ 0,6 h-1

účinnost zpětného získávání tepla z
odváděného vzduchu:

η ≥ 85 %

autor projektu:

generální dodavatel stavby

S

WWW.

Stavební spolecnost s.r.o.
cbb.cz - rodinné domy na klíc

A I R I CH I  M I O I D
PASIVNÍ & NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY
TOMÁŠ HLAVÍN, DiS
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MY LIFE 2

Základní parametry

dispozice:

zastavěná plocha:

užitná plocha:

výška hřebene:

sklon střechy:

orientace vstupu:

4 + 1

122,93 m2

150,2 m2

7,5 m

45°

sever

generální dodavatel stavby

autor projektu:

η ≥ 85 %

účinnost zpětného získávání tepla z
odváděného vzduchu:

n50 ≤ 0,6 h-1

provzdušnost obálky budovy:

Uem = 0,17 W/m2.K-1

průměrný součinitel prostupu tepla
obálky budovy:

EpN.A = 89 kWh/m2 rok-1

měrná neobnovitelná primární
energie:

EA = 18 kWh/m2 rok-1

měrná roční potřeba tepla na
vytápění:

Konstrukční řešení

zdivo: vápenopískové zdivo tl.
240, 175 a 115 mm

strop: keramicko - betonový
strop miako

krov: dřevěný vázaný krov z
nosníku I-stabil

stř. krytina: betonová skládaná
krytina

hydroizolace:PVC fólie

Energetické
hodnoty objektu

PODKROVÍ

PŘÍZEMÍ

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11

S

zádveří
spíž
hala
ložnice
koupelna, wc
wc
tech. místnost
kuchyně
obývací pokoj
terasa
zahradní sklad

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06

galérie
pokoj
komora
koupelna
wc
pokoj

1.12 kryté stání

WWW.

Stavební spolecnost s.r.o.
cbb.cz - rodinné domy na klíc

A I R I CH I  M I O I D
PASIVNÍ & NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY
TOMÁŠ HLAVÍN, DiS
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Základní parametry

dispozice:

zastavěná plocha:

užitná plocha:

výška hřebene:

sklon střechy:

orientace vstupu:

3 + 1

126,93 m2

122,58 m2

7,5 m

45°

sever

PODKROVÍ

PŘÍZEMÍ

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11

zádveří
spíž
hala
ložnice
koupelna, wc
wc
technická místnost
kuchyně
obývací pokoj
terasa
zahradní sklad

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05

galérie
komora
koupelna
wc
pokoj

Konstrukční řešení

zdivo: vápenopískové zdivo tl.
240, 175 a 115 mm

strop: keramicko - betonový
strop miako

krov: dřevěný vázaný krov z
nosníku I-stabil

stř. krytina: betonová skládaná
krytina

hydroizolace:PVC fólie

Energetické
hodnoty objektu

měrná roční potřeba tepla na
vytápění:

EA = 18 kWh/m2 rok-1

měrná neobnovitelná primární
energie:

EpN.A = 89 kWh/m2 rok-1

průměrný součinitel prostupu tepla
obálky budovy:

Uem = 0,17 W/m2.K-1

provzdušnost obálky budovy:

n50 ≤ 0,6 h-1

účinnost zpětného získávání tepla z
odváděného vzduchu:

η ≥ 85 %

autor projektu:

generální dodavatel stavby

S

1.12 kryté stání

WWW.

Stavební spolecnost s.r.o.
cbb.cz - rodinné domy na klíc

A I R I CH I  M I O I D
PASIVNÍ & NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY
TOMÁŠ HLAVÍN, DiS
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Základní parametry

dispozice:

zastavěná plocha:

užitná plocha:

výška hřebene:

sklon střechy:

orientace vstupu:

4 + 1

119,63m2

152,9 m2

7,5 m

45°

sever

generální dodavatel stavby

autor projektu:

η ≥ 85 %

účinnost zpětného získávání tepla z
odváděného vzduchu:

n50 ≤ 0,6 h-1

provzdušnost obálky budovy:

Uem = 0,17 W/m2.K-1

průměrný součinitel prostupu tepla
obálky budovy:

EpN.A = 89 kWh/m2 rok-1

měrná neobnovitelná primární
energie:

EA = 17 kWh/m2 rok-1

měrná roční potřeba tepla na
vytápění:

Konstrukční řešení

zdivo: vápenopískové zdivo tl.
240, 175 a 115 mm

strop: keramicko - betonový
strop miako

krov: dřevěný vázaný krov z
nosníku I-stabil

stř. krytina: betonová skládaná
krytina

hydroizolace:PVC fólie

Energetické
hodnoty objektu

PODKROVÍ

PŘÍZEMÍ1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11

S

zádveří
spíž
hala
ložnice
koupelna, wc
wc
tech. místnost
kuchyně
obývací pokoj
jidelní kout
zápraží

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06

galérie
pokoj
komora
koupelna
wc
pokoj

1.12 terasa

WWW.

Stavební spolecnost s.r.o.
cbb.cz - rodinné domy na klíc
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MY LIFE 5

Základní parametry

dispozice:

zastavěná plocha:

užitná plocha:

výška hřebene:

sklon střechy:

orientace vstupu:

5 + kk

119,63 m2

152,9m2

7,5 m

45°

sever

PODKROVÍ

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10

zádveří
haka
ložnice
pokoj
kuchyně, obývák
spíž
technická místnost
koupelna, wc
zápraží
terasa

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06

galérie
pokoj
komora
koupelna
wc
pokoj

Konstrukční řešení

zdivo: vápenopískové zdivo tl.
240, 175 a 115 mm

strop: keramicko - betonový
strop miako

krov: dřevěný vázaný krov z
nosníku I-stabil

stř. krytina: betonová skládaná
krytina

hydroizolace:PVC fólie

Energetické
hodnoty objektu

měrná roční potřeba tepla na
vytápění:

EA = 17 kWh/m2 rok-1

měrná neobnovitelná primární
energie:

EpN.A = 89 kWh/m2 rok-1

průměrný součinitel prostupu tepla
obálky budovy:

Uem = 0,17 W/m2.K-1

provzdušnost obálky budovy:

n50 ≤ 0,6 h-1

účinnost zpětného získávání tepla z
odváděného vzduchu:

η ≥ 85 %

autor projektu:

generální dodavatel stavby

WWW.

Stavební spolecnost s.r.o.
cbb.cz - rodinné domy na klíc
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MY LIFE 6

Základní parametry

dispozice:

zastavěná plocha:

užitná plocha:

výška hřebene:

sklon střechy:

orientace vstupu:

5 + kk

128,07 m2

159,53m2

7,5 m

45°

sever

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10

zádveří
hala
ložnice
pokoj
kuchyně, obývák
spíž
technická místnost
koupelna, wc
zápraží
zahradní sklad

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06

galérie
pokoj
komora
koupelna
wc
pokoj

Konstrukční řešení

zdivo: vápenopískové zdivo tl.
240, 175 a 115 mm

strop: keramicko - betonový
strop miako

krov: dřevěný vázaný krov z
nosníku I-stabil

stř. krytina: falcovaná plechová

hydroizolace:PVC fólie

Energetické
hodnoty objektu

měrná roční potřeba tepla na
vytápění:

EA = 17 kWh/m2 rok-1

měrná neobnovitelná primární
energie:

EpN.A = 89 kWh/m2 rok-1

průměrný součinitel prostupu tepla
obálky budovy:

Uem = 0,17 W/m2.K-1

provzdušnost obálky budovy:

n50 ≤ 0,6 h-1

účinnost zpětného získávání tepla z
odváděného vzduchu:

η ≥ 85 %

1.11 terasa

generální dodavatel stavby

autor projektu:

S

WWW.

Stavební spolecnost s.r.o.
cbb.cz - rodinné domy na klíc

PODKROVÍ

PŘÍZEMÍ
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AMBIENT 1

Základní parametry

dispozice:

zastavěná plocha:

užitná plocha:

výška hřebene:

sklon střechy:

orientace vstupu:

4 + kk

107,77 m2

149,61 m2

7,5 m

45°

sever

PODKROVÍ

PŘÍZEMÍ
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10

zádveří
hala
ložnice
technická místnost
koupelna, wc
kuchyně, jídelna
obývací pokoj
zápraží
parkovací stání
terasa

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06

galérie
pokoj
komora
koupelna
wc
pokoj

Konstrukční řešení

zdivo: vápenopískové zdivo tl.
240, 175 a 115 mm

strop: keramicko - betonový
strop miako

krov: dřevěný vázaný krov z
nosníku I-stabil

stř. krytina: betonová skládaná
krytina

hydroizolace:PVC fólie

Energetické
hodnoty objektu

měrná roční potřeba tepla na
vytápění:

EA = 15 - 17 kWh/m2 rok-1

měrná neobnovitelná primární
energie:

EpN.A = 89 kWh/m2 rok-1

průměrný součinitel prostupu tepla
obálky budovy:

Uem = 0,17 W/m2.K-1

provzdušnost obálky budovy:

n50 ≤ 0,6 h-1

účinnost zpětného získávání tepla z
odváděného vzduchu:

η ≥ 85 %

autor projektu:

generální dodavatel stavby

S

WWW.

Stavební spolecnost s.r.o.
cbb.cz - rodinné domy na klíc

A I R I CH I  M I O I D
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www.cbb.cz
WWW.

Stavební spolecnost s.r.o.

cbb.cz - rodinné domy na klíc

Na Vyhlídce 850;  39811 Protivín
T: +420 774 209 071  E: info@cbb.cz

Truhlářství
Trobl

Chelčice 12   389 01 Vodňany
T: +420 774 209 469
E: info@nabytek-trobl.cz
W: www.nabytek-trobl.cz/

zakázková výroba
kuchyně - nábytek

A I R I CH I  M I O I D
PASIVNÍ & NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY
TOMÁŠ HLAVÍN, DiS

www.archmod.cz
Kovářov - Vepice 9; 399 01 Milevsko
T: +420 773 195 901
E: hlavin.archmod@gmail.com




