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1 Zadání semestrálního projektu 

Cílem semestrálního projektu je návrh a posouzení objektu s nízkou energetickou náročností. Návrh 
objektu bude vypracován ve formě studie (situace, půdorysy, řez a pohledy). Součástí semestrálního projektu bude 
tepelně – technického posouzení konstrukcí obálky budovy i budovy jako celku: 

• Výpočet tepelně – technických parametrů konstrukcí obálky budovy a jejich vyhodnocení dle ČSN 73 0540 – 
2 (2011) pomocí softwarového nástroje TEPLO. 

• Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla budovy, výpočet potřeby energie na vytápění, chlazení, 
přípravu teplé vody, osvětlení, mechanické větrání a úpravu vlhkosti pro 1 variantu libovolně zvolených 
energetických zdrojů pomocí softwarové podpory ENERGIE. 

 

1.1 Doporučená struktura semestrálního projektu 

• Titulní strana semestrálního projektu 

• Úvod 

• Architektonicko – stavební řešení 

• Stavební konstrukce 

• Technická zařízená budovy 

• Energetická bilance 

• Závěr a doporučení 

• Přílohy 
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2 RODINNÝ DŮM V OBCI LOUČEŇ1 

Projekt rodinného domu byl zpracován ve snaze o spojení co nejlepšího stavebně-energetického řešení s 
atraktivní architekturou a ve snaze uplatnit při volbě konstrukcí a materiálů zásady udržitelné výstavby.  

 
Autoři projektu:   Ateliér KUBUS, Jan Růžička, Radek Začal, Robert Hu 
Stavebně-energetické hodnocení Jiří Novák 
Obestavěný prostor   767,6 m3 

Objemový faktor tvaru budovy  0,67 m-1    
Střední součinitel prostupu tepla 0,20 W/(m2K) 
Měrná potřeba tepla na vytápění 37 kWh/(m2a) 
 

 

3 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

K jednoduché podélné hmotě s tvarově co nejjednodušší obálkou omezující tepelné ztráty je na vstupní 
fasádě přičleněn blok nevytápěných prostor (zádveří a spíž), který je odlišen také materiálově. Jednoduchá 
minimální hmota se sedlovou střechou bez přesahů, říms, atd. je dále členěna předsazenými markýzami a 
balkónem, který plní kromě jiného také stínící funkci a funkci lehkého zastřešení teras. Hmotovou kompozici domu 

 

1 TYWONIAK, Jan. Nízkoenergetické domy 2 : principy a příklady. In Stavitel. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 193 s. Stavitel. 
ISBN 978-80-247-2061-6. 
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s předsazeným zádveřím doplňuje odlehčený venkovní sklad a kryté parkovací stání. Použití tradičního motivu 
sedlové střechy vychází z místních regulačních podmínek daných územním plánem.  

Poloha a velikost okenních otvorů je optimalizována na základě tepelně technického posouzení s cílem 
dosáhnout nejlepšího poměru pasivních solárních zisků a tepelných ztrát. 

Na fasádě jsou uplatňovány přírodní materiály: vertikální dřevěné obložení jako logický odkaz na dřevěné 
nosné konstrukce v kombinaci s barevnými velkoformátovými deskami (sklo, dřevěné desky barvené). Dále je 
použito skládaného přírodního kamene do drátěných košů (gabiony), které tvoří hmotu zádveří a uplatňují se i 
v dalších prvcích parteru (oplocení, opěrné zídky, treláže, …). Barevné řešení doplňují venkovní barevné textilní 
žaluzie před francouzskými okny na jihovýchodní a jihozápadní fasádě. 

Dispoziční členění objektu vychází z důsledného rozdělení na společenskou zónu v 1 NP (obytné 
prostory, jídelna, kuchyň, pokoj pro hosty a intimní zónu ve 2 NP (ložnice rodičů, domácí práce nebo pracovna, dva 
dětské pokoje). Zároveň je ve 2 NP patrná snaha o oddělené rodičovského křídla s vlastním hygienickým zázemím, 
tvořícím akustickou clonu, od křídla dětských pokojů. Aby bylo dosaženo maximálního využití podkroví, je úroveň 
nadezdívky ve 2 NP zvýšena na 2400 mm nad nášlapnou vrstvu podlahy. To umožňuje s výhodou využít běžných 
oken místo oken střešních.  

 

4 STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

V konstrukčním a materiálovém řešení jsou uplatněny širší principy udržitelné výstavby, s důrazem na 
využití environmentálně efektivních stavebních materiálů (minimální svázané emise CO2, SO2, minimální potřeba 
svázané energie), v co největším využití materiálů z obnovitelných zdrojů a recyklovaných materiálů i na 
podstatnou redukci nerecyklovatelných nebo jen částečně recyklovatelných materiálů.  

Jedná se o podélný systém se střední nosnou stěnou a obvodovými nosnými stěnami. Příčné ztužení je 
zajištěno schodišťovými stěnami. Vnitřní nosná stěna a příčně ztužující stěny jsou zděné z betonových tvarovek 
v režné formě, obvodový plášť je lehký dřevěný s tesařskou sloupkovou konstrukcí a s tepelně izolační výplní. 
Stropní konstrukci tvoří dřevo-betonový strop s viditelnými trámy. Nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěným 
krovem s hambalkovou soustavou. Příčky v 1 NP jsou zděné z betonových tvarovek. Ve 2 NP jsou příčky 
montované, sádrokartonové. Lehké dřevěné obvodové stěny jsou z interiéru kryty sádrokartonovým obkladem 
důsledně oddilatovaným na styku stěny a stropu. Schodiště je navrženo jako dřevěné. Obvodové stěny zádveří 
mají vnější plášť z gabiónových stěn kotvený do dřevěné sloupkové konstrukce s tepelnou izolace (přírodní kámen 
a separovatelné, plně recyklované drátěné koše).  

Jako tepelné izolace jsou navrženy rohože z rozvlákněné dřevní hmoty s tepelnou vodivostí 0,04 W/(mK). 
Kromě příznivé skutečnosti použití obnovitelného zdroje surovin je předností tohoto materiálu i větší měrná tepelná 
kapacita (c = 2100 J/(kgK). To do jisté míry zlepšuje tepelnou stabilitu budovy a spolu s dalšími prvky (venkovní 
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stínění, využití zemního výměníku teplo pro chlazení) přispívá k omezení rizika letního přehřívání. Vertikální 
modřínový obklad na fasádě je tlakově impregnován bezbarvou impregnací a je proveden jako bezúdržbový 
s využitím efektu přirozeného šednutí dřeva. Barevný akcent tvoří barevné skleněné desky v kombinaci 
s barevnými textilními žaluziemi. 

Zpevněné plochy jsou řešeny propíraným recyklátem ze stavební suti (červená barva), terasy jsou z prvků 
z recyklovaného plastu (bezúdržbové). 

5 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOVY 

Je použito obvyklé řešení pro nízkoenergetické domy sestávající z teplovzdušného vytápění s rekuperační 
jednotkou. Jako zdroj tepla pro integrovaný zásobník slouží solární systém, teplovodní okruh s krbovou vložkou a 
elektrické topné těleso. V koupelnách jsou instalovány teplovodní otopné žebříky s pomocnou elektrickou topnou 
vložkou, podle požadavku klienta doplněné o elektrické podlahové vytápění pro krátkodobé zvýšení komfortu. 

6 ENERGETICKÁ BILANCE 

Budova byla navrhována, mimo jiné s cílem dosáhnou velmi nízké potřeby tepla na vytápění. Klient netrval 
na splnění hraničících hodnot pro pasivní domy, ovšem požadoval maximálně energeticky úsporné řešení 
s ohledem na konkrétní podmínky projektu, architektonickou kvalitu a své vlastní možnosti.  

Energetická koncepce objektu představuje dosud obvyklé řešení pro nízkoenergetické domy. Součinitele 
prostupu tepla odpovídají běžným doporučeném pro nízkoenergetické domy. Výplně otvorů mají vynikající tepelně 
izolační vlastnosti – jsou sestaveny z výrobků pro pasivní domy. Tepelně izolační trojsklo je osazeno v dřevo 
hliníkovém rámu s integrovanou tepelně izolační vrstvou polyuretanové pěny. Větrání budovy je zajištěno 
rovnotlakým mechanickým větracím systémem, vzduchotechnická jednotka je vybavená zařízeném pro zpětné 
získávání tepla. Ve výpočtu se počítá s nepřerušovaným provozem větracího systému a konstantní dávkou 
čerstvého vzduchu 25 m3/(h.os). Předpokládá se obývání objektu 5 osobami (celkem 125 m3/(h.os) trvale). Účinnost 
procesu zpětného získávání tepla je 75 %. Vliv výměny vzduchu netěsnostmi v obálce budovy byl započítán 
samostatně. Předpokládá se dosažené vynikající úrovně vzduchotěsnosti (n50 = 0,60 h-1) a působení větru na více 
fasád při střední úrovni stínění budovy proti účinkům větru (těmto podmínkám odpovídala volba součinitelů e a f).  
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6.1 Přehled vstupních údajů a výsledků výpočtů pro hodnocení budovy 

Větrání 

Způsob větrání Mechanický 

Objemový tok větracího vzduchu V (m3/h) 125 

Účinnost ZZT (%) 75 

Vzduchotěsnost obálky budovy n50 (h-1) 0,60 

Součinitel větrné expozice e 0,07 

Součinitel větrné expozice f 15 

Součinitel prostupu tepla konstrukcí U (W/(m2K)) 

Zasklení 0,60 

Rám 0,86 

Okno jako celek (průměrná hodnota) 0,83 

Obvodové stěny 0,11 

Střecha 0,11 

Podlaha na terénu 0,19 

Výsledky výpočtu 

Průměrná hodnota součinitele prostupu tepla Uem (W/(m2K)) 0,20 

Měrná potřeba tepla na vytápění ea (kWh/(m2a)) 37 
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7 PŘÍLOHY 
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Pohledy 

 

Příčný řez 
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Schéma pro energetickou bilanci 

 

 


