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Abstrakt  

Tato diplomová práce se zabývá návrhem pasivního domu s inteligentními 

systémy, které umožňují vytvořit kvalitnější a modernější bydlení s nízkými provozními 

náklady, ale hlavně ukazují směr, kudy je možno směřovat trend do budoucna ve vztahu 

k energiím, ekologii a celkově kvalitnějšímu a komfortnějšímu stylu bydlení. K této 

práci jsem přistupoval jako k návrhu řešení bydlení tak, jak vyhovuje mým možnostem 

a mým představám, jak bych ho realizoval já pro svou potřebu bydlení, a které by bylo 

zároveň kompromisem mezi cenou za pořízení a návratností v horizontu 10 let. Systémy 

navržené v této práci řídí, monitorují a zajišťují nejen navržený dům, ale pokoušel jsem 

se řešit problém s odpadní a užitkovou vodou.  

Klíčová slova 

Inteligentní dům, pasivní dům, nízkoenergetický dům, inteligentní 

elektroinstalace, řídicí systémy. 

 

Abstract 

 This thesis describes the design of a passive house with intelligent systems that 

not only allow you to create better and more modern housing with low operating costs, 

but also shows the direction in which way the trend can be directed to the future, in 

relation to energy, ecology and overall to better and more comfortable style of living. I 

approached to this work as the proposal for housing solutions, as suits to my abilities 

and my ideas of how I would realized it for myself, and which would also be a 

compromise between the cost per acquisition and return in the next 10 years. The 

systems proposed in this work controls, monitor and ensure not only designed house, 

but I tried to solve the problem of waste and potable water.  

Keywords 

 Intelligent house, Passive house, low-energy house, smart wiring, control 

systems.
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Seznam zkratek 

[°C] Celsiův stupeň       

apod. a podobně   

ASCII  Americký standardní kód pro výměnu informací   

ČR Česká republika 

ČSN  Česká technická norma 

EIB  Sběrnice 

EIBA  Sdružení firem v oblasti elektroinstalací 

EMB  Energetická náročnost budov 

EN  Evropská norma 

EPDM Mikroporézní pryž 

EPS  Elektronický protipožární systém 

EPS  Expandovaný pěnový polystyren 

ETICS Kontaktní zateplovací systém 

EZS  Elektronický zabezpečovací systém 

KNXA Komunikační standard 

kWh  Kilo Watt hodina 

LON  Komunikační standard 

MDF  Druh středně zhuštěné dřevovláknité desky 

mm  Milimetr 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MV  Minerální vlna 

např.  například 

NED  Nízkoenergetický dům 

OSB  Druh desek vytvořených slepením 

Pa  Pascal 
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PD  Pasivní dům 

PDU  Komunikační protokol 

popř.  popřípadě 

PUR  Pěnový polyuretan 

PVB  Bezpečnostní fólie 

tl.  tloušťka 

TUV  Teplá užitková voda 

tzv.  takzvaný 

Wp  Watt peak 

XPS  Extrudovaný polystyren 
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1 ÚVOD 

Je-li to, co pohání člověka vpřed jeho touha, pak jedna z mnoha věcí, po kterých 

člověk touží,  je zajistit své rodině vlastní obydlí. 

Dnes již všichni víme, jak hluboce se mýlil ředitel patentového úřadu ve 

Washingtonu, když prohlásil roku 1832, že navrhuje zrušení této instituce, neboť 

všechno už bylo objeveno a nového nic objevit nelze. 

 Vše se vyvíjí a nejinak je tomu u stavby domu. Technologie staveb rodinných 

domů, se posunula a to nejen v Evropě za posledních zhruba 20 let radikálně dopředu.  

Běžné stavby, na které jsme byli v ČR zvyklí, byly nahrazeny novostavbami a i ty již 

pomalu ustupují nízkoenergetickým, pasivním nebo dnes již nulovým, či aktivním 

domům v kombinacích s  inteligentní elektroinstalací. [1] 

Pokud se zamyslíme nad významem slov „inteligentní dům“ zjistíme, že 

přívlastek „inteligentní“ v souvislosti s domy není příliš výstižný a vhodnější by byl 

spíše přívlastek „naprogramovaný nebo řízený“. To proto, že v řízení budov se (zatím) s 

umělou inteligencí nesetkáváme nebo alespoň ne v  komerční oblasti. Výjimkou jsou 

snad jen senzory na rozpoznání biometrických údajů (hlasu, otisku palce nebo dlaně, 

sítnice apod.). Nicméně se v drtivé většině při řízení inteligentních domů stále jedná o 

deterministické, pevně naprogramované algoritmy.[2] 

V rámci diplomové práce bude navržen projekt pasivního domu s řídícím 

inteligentním systémem a budu se rovněž snažit v rámci možností popsat a navrhnout 

jak vysoce sofistikované systémy, tak i kutilsky navržené automatické zařízení např.  na 

využití dešťové vody, které pokryje zhruba 30% spotřeby vody v budově.  

Při studiu této problematiky a psaní této práce jsem se chtěl zaměřit na český trh 

a zde používané technologie, kde je již několik firem, které nabízejí řešení pro zajištění 

inteligentního řízení domu či bytu. Nejznámější systémy nabízí např. Ego-n ABB, 

LOXONE, iNELS,  inHome, nebo Siemens Synco living, ale nakonec jsem se rozhodl, 

že se nebudu omezovat žádnými kritérii při výběru, snad jen finančními. Navrhnutý 

systém a zpracování bude sloužit jako podklad skutečnému projektu na stavbu 

rodinného domu. 
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2 Energetické rozdělení budov 

Budovy jako takové se hodnotí dle spotřeby energie nutné k vytápění. 

V současné době se rozlišuje ve čtyřech základních kategoriích. Běžné domy, 

novostavby, nízkoenergetické stavby, pasivní domy. V brzké budoucnosti však zřejmě 

přibude kategorie nulových, popřípadě energeticky plusových domů. Nástupem roku 

2009 je v České republice povinností pro většinu nových budov a pro část 

rekonstruovaných budov prokázat splnění požadavku na množství celkové dodané 

energie do budovy. Tento požadavek dále podrobně upravuje zákon 406/2000 Sb., o 

hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláška k § 6a tohoto 

zákona, vyhláška MPO č. 148/2000 Sb., o energetické náročnosti budov (ENB). 

Nejdůležitějším hodnotícím ukazatelem ENB je v ČR souhrnná roční dodaná energie, 

což je energie dodaná do budovy, včetně energie vyrobené v budově obnovitelnými 

zdroji energie a spotřebované v budově. Co se týče vnitřních klimatických podmínek, 

v budově jsou definovány v normě ČSN 730540, která mimo jiné stanovuje požadavky 

na teplotu vnitřních povrchů, součinitel prostupu tepla, omezení kondenzace vodní páry 

uvnitř konstrukce, průvzdušnost, nebo např. tepelnou stabilitu. [3][4]  

 

 

Tab. 1 Spotřeba el. Energie na m² vytápěné plochy 

Parametry 
Pasivní 

dům 

Nízkoenergetický 

dům 
Novostavby Běžné domy 

Spotřeba energie na 

m² vytápěné plochy za 

rok 

kW hod/m² 

 

 

15 

 

 

50 

 

140 

 

200 

 

300 

Velikost domu – 

užitná plocha 
m² 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 

Spotřeba energie za 

rok 
kW/hod 1312,5 4375 12250 17500 26250 

Cena tepelné energie Kč/ kW hod 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

Cena energie na 

vytápění za rok 
Kč/ kW hod 6168,7 20562,5 57575 82250 123375 

 



7 

 

2.1 Klasické domy 

Jejich obvodová konstrukce je většinou postavena z pálených cihel, v kombinaci 

s betonovými překlady, zastaralá izolace sklepních prostor od nadzemní části, 

nezateplené cementové jádrové omítky (brizolit). Dvojitá dřevěná okna se špatnými 

izolačními vlastnostmi. Vytápění je zajištěno pomocí ústředního topení. Voda se ohřívá 

díky kotli na tuhá paliva, regulace tepla se provádí pomocí ručních kohoutů na 

radiátorech, v horším případě větráním. Ohřev TUV probíhá díky elektricky náročnému 

bojleru.  

2.2 Novostavby  

V České republice se po roce 1989, kdy na trh pronikají jak zahraniční 

technologie, tak i různé nové stavební materiály, začínají stavět stavby, jejichž hlavním 

požadavkem je dosažení maximální energetické náročnosti 140 [kWh/m
2
rok].  Tohoto 

energetického limitu se daří dosahovat díky novým druhům plastových, hliníkových 

nebo dřevěných oken, zateplením budovy, novými druhy stavebních materiálů se 

vzduchovými mezerami nebo např. teplotní samoregulovatelnou soustavou. 

V novostavbách je totiž standardem zabudovat teplotní čidlo termostatu do regulované 

místnosti rodinného domu a teplota se porovnává s referenční teplotou nastavenou 

uživatelem a tím dochází k regulaci teploty v místnostech. Rovněž technologie 

v zateplování střech a obvodových zdí začíná snižovat energetickou náročnost staveb. 

[4][5] 

2.3 Nízkoenergetické domy 

Nízkoenergetické domy jsou podle normy ČSN 730540-2  budovy s roční 

měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 50 [kWh/m²] podlahové plochy za rok. 

Tyto domy mívají až třikrát nižší energetickou spotřebu, než „současné novostavby“ a 

to díky stavebním postupům především řešení tepelných mostů budovy. 

Nízkoenergetické domy mají však již poměrně vysoké nároky na topný systém. V 

těchto domech je proto vhodné využívat solární panely pro ohřev, případně předehřev 

teplé vody. V běžných budovách uniká okny až 30% tepla. Proto je u 

nízkoenergetických staveb důležité, aby tepelné ztráty okny byly co nejnižší, což je 
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dosaženo moderními vícekomorovými izolačními okny. Při návrhu samotné stavby 

musíme vzít v úvahu několik důležitých zásad: 

 tvar domu a jeho rozměry -  (jednopodlažní, vícepodlažní, kompaktní, 

členěný); 

 pozemek (lokalita, orientace prosklených ploch vůči světovým stranám, 

zastínění); 

 kvalita materiálů, ze kterých je dům postavený; 

 použitá technologie v domě – minimalizace tepelných mostů; 

 využití alternativních energií (ohřev TUV). [5][8] 

 

2.4 Pasivní domy 

Začátky staveb v nízkoenergetickém standardu se začaly objevovat v době ropné 

krize na počátku sedmdesátých let ve Švédsku. Základem těchto budov se stala silná 

vrstva izolace a důraz se přenesl na vzduchotěsnost budovy a s tím spojené kvalitní 

mechanické větrání. Do střední Evropy tyto poznatky a technologie začaly pozvolna 

pronikat na konci devadesátých let minulého století. Velkými propagátory 

nízkoenergetické výstavby se staly německy mluvící země, zejména Rakousko. 

Hlavním cílem bylo zamezit únik tepla okny a naopak využít solární zisky. Začaly se 

tvořit přísné limity pro nízkoenergetickou výstavbu a první opravdu pasivní dům byl 

postaven roku 1991. Od 1. Ledna 2009 musí být každý dům vybaven průkazem 

energetické náročnosti budovy, který je již povinnou součástí dokumentace nově 

vystavěné anebo významně zrekonstruované budovy. Tímto průkazem je rovněž nutno 

prokázat stav budovy při prodeji, nebo pronájmu budov a jejich částí a maximální stáří 

tohoto dokumentu je 10 let. Takto stavěné domy umožňují vytvořit příjemné vnitřní 

prostředí a to bez použití klasického vytápěcího systému se spotřebou o 85-90% méně 

energie než klasické stavby. [6][7] 

 

Stejně jako u nízkoenergetických domů tak i u pasivních staveb hraje roli: 

 výběr vhodné lokality; 

 orientace a osazení budovy na pozemku; 
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 reliéf krajiny – hory, nížiny, stinné údolí; 

 velikost budovy;  

 tvarové řešeni – tvarová kompaktnost;  

 uspořádání vnitřních prostor (vytápěný a nevytápěný prostor); 

 výběr vhodné technologie a kvalita použitých materiálů; 

 minimalizace tepelných mostů; 

 kvalitní výběr otopné a chladící soustavy. [8] 

 

Možné způsoby stavby pasivního domu: 

 dřevostavby -  lze rozdělit na fošnové a panelové. Pro tepelné izolace 

slouží materiály jako je minerální vlna, polystyren, izolace na bázi PUR 

pěn, celulóza, dřevovláknité desky, lněné a konopné izolace, sláma, nebo 

ovčí vlna. V současné době je na trhu také izolace vakuová; 

 masivní konstrukce zděná, popř.  betonová  - u takto zvolené stavby jde o 

to, aby nosná stěna mohla být co nejtenčí, a aby stěna a izolace 

nepřesáhly tloušťku obvodového pláště více jak 550mm. U tohoto 

způsobu, ač se to nezdá, stavíme takřka domy dva, jeden z cihel a druhý 

z izolace, takže je to stavba dražší a komplikovanější. [4][6][7] 

 

2.5 Nulový dům, dům s přebytkem tepla (aktivní dům) 

Termín „nulový dům“ je odvozen z faktu, že jeho energetická spotřeba energie 

se blíží k nule, dle normy by neměla přesáhnout hranici 5 [kWh/m
2.

rok]. Vytápění se 

provádí pomocí sluneční energie, v kombinaci s využitím rekuperace. Stejně jako u 

pasivních domů hraje velmi důležitou roli volba klimatické polohy stavby, správná 

orientace stavby vůči světovým stranám a samozřejmě i celková konstrukce stavby. 

Energetická soběstačnost je pak realizována instalací rozsáhlejší soustavy 

fotovoltaických článků, které ale stavbu velice prodražuje. Nulový dům má takřka 

vyrovnanou vyrobenou a spotřebovanou energii. Dalším vývojovým stupněm je aktivní 

dům, s kterým se určitě v budoucnu budeme setkávat stále častěji. [8] 

Aktivní dům je stavba, která nejenže má nulovou spotřebu energie, ale navíc 

dodává vyprodukovanou energii, v podobě elektrické energie do rozvodné sítě. [9] 
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3 Pasivní domy 

Pasivní domy jsou stavby, které se sice již začínají dostávat do povědomí 

veřejnosti, ale bohužel část jejich nesporných předností je stále pro mnohé lidí skryta 

pod vrstvou neoprávněných předsudků a domněnek. 

3.1 Základní principy pasivního domu 

 výrazně prosklená část domu orientovaná k jihu; 

 kompaktní tvar (ideální tvar je koule, ale v praxi se nejčastěji používá 

kvádr); 

 použití zasklení s velmi nízkou hodnotou součinitele prostupu tepla;  

 téměř dokonalá tepelná izolace a vzduchotěsnost domu; 

 automatické větrání s rekuperací tepla. [11] 

 

Kritéria, které určují standard pasivního domu: 

 měrná spotřeba tepla na vytápění ≤ 15 [kWh/m
2
.rok]; 

 maximální topný výkon 10 [W/m
2
]; 

 součinitel prostupu tepla u všech plných obvodových konstrukcí 

s U ≤ 0,15 [W/m
2.

K]; 

 okna s hodnotou U ≤ 0,8 [W/m
2.

K]; 

 celková neprovzdušnost budovy nesmí přesáhnout 0,6 násobek výměny 

vzduchu za hodinu; 

 účinnost rekuperační jednotky pro výměnu vzduchu by měla být vyšší 

než 75%; 

 celková roční spotřeba primární energie nesmí překročit 120 

[kWh/m
2.

rok]. [11] 

 

3.2 Technické a dispoziční řešení  

 

Jak již bylo popsáno v předešlých kapitolách, důležitým aspektem je volba 

pozemku, ale ne vždy ho můžeme ovlivnit. Pasivní dům sice je možné postavit i v místě 

kde je stín, ale tohle řešení by v budoucnu mohlo způsobit více tepelných ztrát než 
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zisků. Na druhou stranu zastínění menšími stromy a obrostlou zelení jako je např. vinná 

réva může být dokonce žádoucí, ovšem musí se jednat o rostliny a stromy, které na 

zimu opadají, jelikož v létě tvoří příjemný stín a v zimě zas volně propouštějí sluneční 

záření. [11] 

Budovy silně exponované vůči proudění větru mají zpravidla vyšší tepelné ztráty 

infiltrací (přes netěsnosti ve vzduchotěsné konstrukci). V takovém případě se 

doporučuje na pozemky umístit větrolamy. Výrazný vliv na výsledných energetických 

vlastnostech budovy se podílí i její členitost. Nejjednodušším způsobem jak omezit 

tepelné ztráty je snížit podíl ochlazovaných ploch konstrukce. To má rovněž za následek 

finanční úspory a nižší náklady. Z fyzikálního hlediska je ideálním tvarem koule, ovšem 

z ekonomického a technologického hlediska vyhovuje nejvíce kvádr. Co se týče otázky, 

zda je výhodnější stavět dům jednopodlažní nebo vícepatrový, pak z pohledu 

kompaktnosti je výhodnější vícepatrová varianta. U tohoto standardu hraje důležitou 

roli také volba střechy. Pro pasivní domy jsou ideální s malým sklonem 0,5–20° neboť 

vytvářejí menší ochlazovanou plochu a jsou opět levnější (méně izolace, krytiny). 

Velikost domu je další parametr, který významně předurčí energetické hodnoty a 

výslednou spotřebu energie. Pasivní domy je samozřejmě možné realizovat i jako 

podsklepené budovy, ale je s tím spojena řada technických i energetických komplikací a 

stavba se tím citelně prodražuje. V případě, že investor sklepní prostory vyžaduje, je 

nutno dodržet několik zásad:  

 tepelně oddělit konstrukci domu od konstrukce podsklepení; 

 vstup umístit mimo vytápěnou část budovy. [11] 

V uspořádání domu je důležité také zónování v objektu. U pasivních domů se již 

sice zónování neprojevuje na zvyšování tepelné ztráty budovy, ale ovlivňuje provozní 

fungování daného objektu. Vnitřní uspořádání místností realizujeme s ohledem na 

teplotní režim, jeho regulování, potřebnou intenzitu denního osvětlení, nebo jiné 

požadavky, jako je umístění oken, možnost výhledu apod. 

Prvotní rozdělení prostoru v objektu je na vytápěné a nevytápěné zóny. Tyto 

zóny je nutné důkladně tepelně oddělit. Ve vytápěném prostoru pak dochází k dalšímu 

rozčlenění, podle účelu místnosti, jeho provozního režimu a následné regulace vytápění. 

V zimním období jsou solární zisky využívány a díky systému větrání, jsou rozvedeny 

po objektu. Naopak v letním období může dojít k přehřívání objektu. 
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Aby k tomu nedocházelo, je třeba optimalizovat prosklení budovy a k tomu 

navrhnout vhodné stínící prvky. Horizontální stínicí prvky se navrhují s dostatečným 

přesahem, aby slunce, které v letních měsících dopadá pod úhlem 60 až 70° nesvítilo 

přímo do místnosti. Další varianta je umístění venkovních žaluzií nejlépe v kombinaci s 

automatickým provozem. Teplotní špičky zmirňují rovněž i konstrukční materiály 

s větší akumulační schopností. To znamená, že přebytečnou energii ukládají a s určitým 

zpožděním pak následně vydávají. [11] 

Velice důležité při stavbě pasivního domu je rozhodnout se, jaký typ konstrukce 

zvolíme. 

 dřevostavby; 

 masivní stavby. 

Přestože hovoříme o dřevostavbách, není možné použít při stavbě jen samotné 

dřevo, ale současně musí být použita i vhodná izolace. Stěna ze dřeva by na splnění 

tepelně izolačních vlastnosti musela byt silná asi 1,2 m, zároveň by byla neúměrně 

drahá. Z toho důvodu se pro pasivní domy používá dřevo jen jako konstrukční prvek, 

tak aby byla zachována statická únosnost. Nosné prvky jsou uvnitř stěny a výsledkem je 

pak její menší tloušťka než u masivních staveb. Dalším pozitivem pro dřevostavbu je i 

rychlejší výstavba, menší náročnost a tím i výrazně nižší náklady na stavbu. Izolace u 

takových dřevostaveb mohou být buď konvenční izolační materiály, ale i přírodní 

alternativy. Vhodnější jsou materiály, které mají menší difuzní odpor, neboť dřevo jako 

přírodní materiál potřebuje dostatečné odvětrání, aby vlhkost měla možnost odpařit se z 

vrstev konstrukce. V opačném případě může nastat situace, že při neustálém zvyšování 

množství kondenzované vodní páry, dojde v konstrukci k poruchám. Velice často se 

využívají rovněž izolace na bázi minerálních vln, foukané celulózy nebo pak přírodní 

alternativy jako jsou dřevovláknité, lněné, konopné či slaměné izolace. [11] 
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 Obr č. 1 Rozestavěný pasivní dům u Frýdku” Na Podvolání“ 
 

 

 

Přestože jsou dřevostavby levnější, mají masivní stavby podstatně vyšší podíl na 

trhu s novostavbami. Pasivní domy je možné postavit takřka ze všech materiálů 

(pálených plných cihel, vápenopískových bloků, betonu nebo plynosilikátových tvárnic 

- YTONG). Chceme-li využít dobrých vlastností masivních staveb (akumulace tepla, 

akusticky útlum), je dobré, abychom volili materiály s větší objemovou hmotností a 

pevností, které jsou zárukou dobré statické únosnosti a zvenčí pak zateplovali materiály 

s velkou tepelně izolační schopností. Nejpravděpodobnějším důvodem proč se masivní 

stavby těší takové oblibě je, že firmy pracují s tradičně ověřeným materiálem. Pro 

stavbu pasivních domů lze zvolit různé druhy materiálů a technologie. Je však také 

potřeba zdůraznit, že žádné univerzální nebo ideální řešení pro volbu způsobu stavby 

neexistuje. [11] [15] 
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3.3 Tepelná izolace  

V době, kdy ceny energií neustále rostou, získávají stále více na významu 

tepelné izolace. Při správné volbě tepelné izolace zamezíme tepelným ztrátám a snížíme 

finanční náklady nejen na vytápění, ale i na chlazení stavby. 

 

3.3.1      Tepelná izolace masivních staveb 

 

Nejčastější variantou tepelné izolace objektů jsou vnější zateplovací systémy. 

Velkou výhodou je celistvost izolační vrstvy. Při stavbě masivních stěn s vysokou 

akumulační schopností lze rovněž dosáhnout vynikajících parametrů tepelné 

setrvačnosti vnitřního prostoru.  

Zateplení se provádí ve variantách: 

 provětrávané zateplovací systémy; 

 kontaktní zateplovací systémy. 

Kontaktní zateplovací systémy ETICS (anglicky External Thermal Insulation 

Composite System). Tepelná izolace v tomto případě slouží jako nosný prvek 

povrchových vrstev. Fasádu tvoří většinou omítka, mimořádně lepený obklad (tento 

systém je v současnosti hojně využíván především při obnově bytového fondu). Pro 

tento typ zateplení je nejčastěji používán expandovaný polystyren popřípadě minerální 

vlna s tenkovrstvou vnější omítkou. U kontaktních zateplovacích systémů je však riziko 

kondenzace vlhkosti v konstrukci. Je to dáno poměrně vysokým difuzním odporem 

lepidel a vnějších omítek. [18] 

U provětrávaných zateplovacích systémů je princip takový, že se vkládá tepelná 

izolace mezi nosné prvky roštu (nejčastěji z dřevěných latí), který je připevněn k nosné 

části zdiva.  

Tam, kde bohužel nelze zateplovat vnější plášť budovy zbývá řešení izolace 

zevnitř, tzv. vnitřní zateplení. Praxe i výpočty ovšem ukazují, že z energetického i 

ekonomického hlediska nemá smysl zateplovat silnější vrstvou než 120 mm. Efekty 

tepelných mostů stěn a stropů pronikajících izolaci jsou totiž výrazné. Samotnou 

kapitolou je vlhkostní chování takové konstrukce, kde za vrstvou izolace může na 

přechodu mezi stěnami vlhkost kondenzovat. 
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Systém ztraceného bednění tvoří specifickou skupinu masivních staveb, které v 

současné době nacházejí stale větší oblibu. Pro pasivní stavby jsou zvláště vhodné 

systémy z polystyrenových nebo štěpkocementových tvarovek. Po sestavení vytvoří 

stavebnicovou skládačku, která zaručí dokonalou návaznost jednotlivých prvků a 

celistvou tepelně izolační obálku. [18] 

3.3.2    Tepelná izolace u dřevostaveb 

Dřevostavby jsou konstrukčně předurčeny pro použití masivní vrstvy tepelné 

izolace.  

Obecně rozdělujeme dřevostavby:  

 předpřipravené (panelový systém); 

 sestavované na místě. 

Při izolování dřevostaveb se velmi často používají izolace na bázi minerálních 

popř. skleněných vláken nebo na přírodní bázi jako je foukaná celulóza, dřevovláknité 

desky, desky z konopí či lnu.  

Nejdůležitějším parametrem PD je kvalitní vzduchotěsná rovina a konstrukce 

bez tepelných mostů. V souvislosti s vlhkostí jsou bezpečnější difúzně otevřené 

konstrukční systémy, které mají na vnitřní straně místo parotěsné folie vrstvu 

parobrzdnou např. OSB desky, které propouští jen malou část vodních par do 

konstrukce. [10] 

Při samotné izolaci je nutno dbát technických zásad a doporučení výrobců. 

Nejčastější chyby při zateplování pasivních staveb: 

 spáry mezi izolačními deskami nebo rohožemi (doporučeno spáry pod 3 

mm, větší spáry vyplňovat izolantem, nedoporučuje se vyplňovat 

cementovým lepidlem!); 

 dostatečné množství kotev pro odolnost vůči namáhání větrem; 

 prostupy pro vynesení střechy nebo okapového svodu (prostupy přímo 

procházející přes celou vrstvu izolantu je nutné termicky oddělit; 

 stlačení vláknitých desek u vrstvených izolací;   

 nedodržení předepsané tloušťky odvětrávaných mezer; 

 nerovnoměrná či nedostatečná tloušťka omítkového systému; 

 nedostatečná ochrana proti povětrnosti během výstavby. 
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V současnosti je na trhu nepřeberné množství tepelných izolací vhodných pro 

zateplení pasivních staveb a následující přehled není zdaleka celkovým výčtem, ale jen 

základním přehledem běžně dostupných a používaných. [18] 

EPS - expandovaný pěnový polystyren je stále ještě nejrozšířenějším tepelným 

izolantem. Polystyren vzniká jako produkt polymerace styrenu a následně je materiál 

tepelně zpracován a zpěňován do forem. Bloky se pak upravují řezáním na desky 

požadovaného rozměru. Ve stavitelství se používají čtyři základní varianty: 

 Z (základní) – nízká přesnost, proto se většinou používají na podlahy; 

 S (stabilizovaný) – používaný ve střechách; 

 F (fasádní) – vysoká přesnost desek (dovolená tolerance max. 2 mm), 

používá se zejména pro kontaktní zateplovací systémy; 

 Perimetr – desky jsou minimálně nasákavé a mrazuvzdorné. (Využití 

nacházejí tam, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou, např. izolace 

soklu. [10] 

 

XPS - extrudovaný polystyren  - vyrábí se extruzí neboli protlačením pěny. Na 

rozdíl od EPS má uzavřenou strukturu bez mezer a to dává XPS velmi dobré parametry, 

co se týče pevnosti v tlaku.  

MV - minerální vlna - je u nás po pěnovém polystyrenu prozatím druhá 

nejrozšířenější tepelná izolace. Vyrábí se průmyslově tavením čediče nebo křemene, 

proto ji následně nazýváme skelná nebo kamenná vata. Pojivem bývají nejčastěji fenol-

formaldehydové pryskyřice, které jsou v současné době již nahrazovány zdravotně 

nezávadnými alternativami. MV je sice v celém objemu hydrofobizovaná, ale nelze ji 

trvale vystavovat vlhku. Její hlavní předností je jednoznačně odolnost vůči vysokým 

teplotám, dále pak nízký difúzní odpor. 

PUR – pěnový polyuretan -  může být ve formě měkké pěny (tzv. molitan), 

nebo tvrdé pěny (polyuretan), který se aplikuje buď přímo na místě stříkáním, nebo 

litím, popř. je dodáván ve formě desek či tvarovek. Tvrdý pěnový polyuretan může mít i 

zvýšenou odolnost vůči tlaku, a může byt použit pro eliminování tepelných mostů. Mezi 

nevýhody patří, že stejně jako polystyren nesnáší UV záření, a je důležité jej před ním 

chránit. 
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Pěnové sklo – tato izolace vzniká tavením směsi skleněného a uhlíkového 

prášku. V takto vzniklém materiálu, který je svými vlastnostmi podobný sklu, se vytváří 

drobné bublinky, jejichž stěny jsou zcela uzavřené. Tím je docílena úplná nehořlavost a 

parotěsnost. 

Vakuová izolace  -  patři mezi tzv. high-tech izolační materiály. U nás se ale 

bohužel používá velmi zřídka zejména kvůli vysoké ceně. 

Celulóza – vyrábí se metodou recyklace starého novinového papíru. Základní 

surovinu tvoří dřevo. Základními přísadami jsou boritany, fosforečnan amonný a síran 

hořečnatý, který je zdravotně i ekologicky nezávadný. Celulóza je v PD masívně 

využívána zejména pak v dřevostavbách. Tato izolace se aplikuje pomocí strojního 

zařízení foukáním za sucha nebo formou nástřiku. Aplikace suché se provádí tzv. 

volným foukáním (nejčastěji půdy), nebo tzv. objemovým plněním do předem 

připravených dutin stěn, střech nebo stropů. Tento systém umožňuje izolovat bez spár.  

Sláma - Obliba této izolace slaměných balíků v poslední době lehce roste 

především mezi ekologicky smýšlejícími stavebníky. 

Izolace z dřevitých vláken, konopí a lnu – jako tepelná izolace se používají 

desky z dřevitých vláken, které jsou považovány za přírodně šetrný materiál, na jehož 

výrobu je použito jen minimální množství lepidla. [18] 

 

 

3.4 Okna a dveře pasivních domů 

 

Výplně stavebních otvorů, mají v budovách řadu funkcí. Prvořadně slouží 

k osvětlení místností. V klasických stavbách jsou navíc určeny rovněž k větrání 

místností. U NED a PD se okny dostává do budovy energie, která slouží k vytápění 

objektu. [15] 

 

Součinitel prostupu tepla - Nejdůležitějším parametrem pro hodnocení kvality 

oken pro PD je součinitel prostupu tepla U - [W/m².K]. Kvalitu oken a dveří dále mimo 

jiné ovlivňuje kvalitní zasklení, vyplň inertním plynem, izolovaný rám okna, výborné 
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utěsnění křídla a rámu, dostatečná hodnota propustnosti slunečního záření, vhodně 

zvolené osazení okna do konstrukce a utěsnění při montáži. Pokud se budeme zabývat, 

zda volit okna plastová nebo dřevěná, uvedu několik výhod a nevýhod uvedených 

druhů: 

 

 

Tab. 2 Výhody a nevýhody použitých materiálů oken 

 

Plastová okna – výhody Dřevěná okna  - výhody 

nízká cena hodnotnější vzhled 

bezúdržbová dlouhá životnost 

odolná přírodní materiál 

Plastová okna - nevýhody Dřevěná okna - nevýhody 

nižší pevnost v namáhaných místech vysoká cena 

nevhodné pro historické objekty nutná pravidelná údržba 

ekologická zátěž  

 

Značný vliv na funkci oken mají nejen parametry rámu a jeho zasklení, ale také 

způsob zabudovaní oken do stěny. Pokud je okno zabudováno standardním způsobem, 

to znamená rám je v úrovni zdiva, dochází k výraznému zhoršení parametru součinitele 

prostupu tepla. Tím vzniká tzv. tepelný most, který způsobuje zvýšený tepelný tok a 

v extrémním případě může docházet i ke kondenzaci vody a následně vzniku plísní 

kolem rámu okna. K relativně výraznému zhoršení  součinitele prostupu tepla cca. min. 

10% dochází v případě, že investor zvolí variantu střešních oken. [11] 

Z odborné literatury nelze jednoznačně vyvodit, který z materiálů pro okna je 

nejvhodnější ve vztahu k pasivním domům.  Na trhu je v současné době možné najít i 

další materiály rámů (např. hliník, kombinace materiálů). [15] 

 

Propustnost slunečního záření v pasivních stavbách 

Pasivní domy by měly být od počátku navrhovány tak, aby umožňovaly vpustit 

do interiéru co nejvíce sluneční energie. Při tak dokonalé tepelné izolaci tvoří sluneční 

zisky velmi významný podíl na celkovém pokrytí potřeby tepla domu. [11]  
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Průvzdušnost funkčních spár 

Průvzdušnost funkčních spár určuje, jak těsně je připojení rámu okna k ostění 

(zeď, OSB). Požadavek, který je definován v technické normě ČSN 73 0540-2, je pro 

budovy s nuceným větráním téměř 10x přísnější, než pro budovy s přirozeným 

větráním. Z toho vyplývá, že dobré utěsnění má zásadní vliv nejen pro zamezení 

nekontrolovatelných tepelných ztrát, ale je důležité i pro správné fungování větracího 

systému. [11] 

 

3.5 Zasklení pasivních domů 

 

Fungování PD je částečně založeno na co největších tepelných ziscích. Čím více 

tepla se dostane do domu přirozenou cestou (ze slunce), tím méně je ho nutně do domu 

dodávat tepelným zdrojem. Tuto energii, kterou dům získává ze slunce, nazýváme 

pasivní solární zisk. [15] 

Základními surovinami pro výrobu skla je křemičitý písek, vápenec, živec a 

soda. S vývojem technologií se výrazně zlepšovaly mechanické a fyzikální vlastnosti 

vyráběných skel. V současné době se nejkvalitnější sklo vyrábí plavením (sklo Float), 

které má minimum chyb, vysokou propustnost světla a je ho možné vyrábět i ve velkých 

rozměrech. Základní sklo je většinou dále zpracováno dalšími technologiemi (barvení, 

pokovování, tepelné tvrzení, vrstvení). Na trhu je velmi široký sortiment různých typů 

skel. [11]  

 

Rozdělení podle vlastnosti: 

 jednoduché sklo - používá se do nevytápěných prostorů nebo jako sklo k 

dalšímu zpracování. Používá se v tloušťkách 4–19 mm; 

 izolační sklo s čirým sklem - je tvořeno skleněnými tabulemi, jež jsou od sebe 

odděleny distančními rámečky. Mezi skly je hermeticky uzavřena dutina, která 

je vyplněna vzduchem nebo inertním plynem. Používá se rovněž na jednoduché 

zasklení; 
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 tepelně izolační sklo - jedná se o jednoduché sklo s nanesenou tepelně izolační 

vrstvou ušlechtilého kovu, která způsobuje nízkou emisivitu a zároveň vysokou 

transparentnost. Izolační skla se vyrábí jako dvojskla nebo trojskla. Meziskelní 

dutina je většinou plněna inertními plyny jako je argon nebo krypton;  

 reflexní a probarvené sklo – tyto skla se používají tam, kde je nebezpečí 

přehřívání interiéru (celoplošné fasády administrativních budov);  

 bezpečnostní sklo - odolné proti mechanickému poškození se vyrábí 

tepelným tvrzením a vrstvením tabulí. Tvrzené sklo má vysokou pevnost a při 

poškození se rozpadne na male kousky, které nejsou ostré (ochrana proti 

pořezání), vrstvená skla drží totiž pohromadě pevná PVB folie. [15] 

 

Častým problémem, a to nejen v PD, může být kondenzace vody na sklech. 

Kondenzace může nastat jak na exteriérové, tak i na interiérové tabuli skla. Kondenzát 

na interiérové straně je zapříčiněn jednoznačně vysokou vlhkostí v místnosti. Dále k 

tomuto jevu dopomáhá velmi nízká venkovní teplota a znemožnění vnitřní cirkulace 

vzduchu. Veliký vliv na tvorbu kondenzátu má také vnitřní povrchová teplota skla. 

Kondenzát na exteriérové straně může vznikat, pokud je venkovní relativní vlhkost 

vzduchu vysoká a zároveň má venkovní vzduch vyšší teplotu než je teplota povrchu 

zasklení. Není to chybou, naopak svědčí to o kvalitním zasklení. Vakuová skla se vyrábí 

tak, že vytvoříme podtlak (blížící se vakuu) v meziprostoru a zajistíme pomocí 

vhodných transparentních distančních rámečků, aby se obě skla k sobě nepřisála, 

dostaneme velmi nízké U hodnoty. V Japonsku se již vakuové zasklení vyrábí 

průmyslově. [15] 

 

3.6 Větrání a vytápění 

Větrání je nepostradatelná činnost, co se týče zdravého bydlení ve všech typech 

obydlí. Správně by se mělo větrat každé dvě hodiny na 3 až 5 minut samozřejmě i 

v noci.  

Nucené větrání a jeho výhody 

 80% až 95% úspora energie oproti běžnému větrání; 

 během topné sezony stále čerstvý vzduch bez překračování koncentrace 

obsahu CO2; 
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 filtrovaný vzduch bez znečištění prachem a pyly – použití filtrů vhodné 

pro alergiky; 

 vysoký komfort – ohřátý vzduch bez průvanu; 

 větrání se zavřenými okny; 

 odvod vlhkosti – ochrana proti plísním; 

 téměř bezobslužný provoz. 

 

Zpětný zisk tepla – rekuperace 

Účinnost rekuperace neboli zpětného získávání tepla, udává jaká část tepla je 

využita (předána přiváděnému vzduchu) z celkového množství tepla obsaženého ve 

vzduchu odváděném. [16] 

 

Průtok vzduchu a tlakové ztráty 

Účinnost rekuperace je ve značné míře závislá od množství vzduchu, které 

prochází výměníkem.  Je-li průtok vzduchu větší než jaký byl dimenzován pro danou 

jednotku, účinnost rekuperace klesá. Je totiž uvedena pro určitý objem vyměňovaného 

vzduchu, a to obvykle pro 25–60 % výkonu jednotky. Při větším výkonu účinnost klesá, 

v některých případech až více než o čtvrtinu (obzvlášť u malých výměníků). Obraz o 

průběhu účinnosti v závislosti na objemu větraného vzduchu nám udává tzv. křivka 

účinnosti, která by měla být součástí popisu všech jednotek. [16] 

 

Na správné fungování systému větrání má rozhodující vliv: 

 těsnost a volba kvality materiálu rozvodů; 

 délka, průměr a trasování rozvodů; 

 správné umístění a použití vhodných distribučních elementů (vyústek, 

odsávacích ventilů, atd.); 

 výběr rekuperační jednotky; 

 regulace systému na potřebné průtoky. 
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Zpětný zisk vlhkosti 

Některé systémy zpětného zisku tepla, např. regenerační systém s rotačními 

prvky nebo i jiné, umožňuji i zpětný zisk vlhkosti. Využitím latentního tepla 

obsaženého ve vlhkosti, se může celková účinnost zpětného zisku tepla o málo zvýšit na 

rozdíl od běžných výměníků využívajících jen přenos citelného tepla.  

Značnou částí se na účinnosti celého systému řízeného větrání s rekuperací tepla 

podílí  neprovzdušnost objektu. V případě pasivních budov je jasný předpoklad splnění 

stupně neprovzdušnosti n50 < 0,6 h¹, který je nezbytný nejen v souvislosti s tepelnými 

ztrátami, ale rovněž kvůli správnému fungování větrání. Netěsnými spoji dochází k 

infiltraci a exfiltraci vzduchu, který neprochází rekuperačním výměníkem a vyměňuje 

se v podstatě „neřízeně“.   

 

Protimrazová ochrana rekuperačních výměníků - u vysoce účinných 

výměníků vyvstává potřeba protimrazové ochrany, jelikož odpadní vzduch je při velice 

nízkých venkovních teplotách ochlazován na teploty nižší než 0 °C. 

Ohřátý odpadní vzduch sebou nese vlhkost, která může ve výměníku při 

ochlazení kondenzovat a po zamrznutí může způsobit dočasnou nefunkčnost systému, 

nebo i poškození výměníku. Nasávaný vzduch proto může být před vstupem do 

rekuperačního systému předehřívaný pomocí zemního výměníku tepla nebo elektrické 

spirály. Protimrazová ochrana je součástí některých jednotek, zejména pak 

decentrálních. [16] 

 

 

Větrání a vytápění 

Při účinnosti rekuperace 80 % a venkovní teplotě – 15°C má vzduch po 

přechodu rekuperační jednotkou teplotu zhruba 15–17°C. Na pokrytí tepelných ztrát je 

potřeba do domu dodat zbývající potřebné teplo. V PD se využívají dvě koncepce 

vytápění:  

 teplovzdušné - vytápění, kde je nosičem tepla přímo vzduch; 



23 

 

 vytápění klasickými zdroji tepla s jiným topným médiem (stropní, 

stěnové popř. podlahové vytápění, jakož i přímotopné panely a 

radiátory); 

 kombinované. 

Teplovzdušný systém vytápění 

U pasivních staveb platí, že čím méně rozvodů, tím lépe. Rozvod vzduchu lze 

současně využít k distribuci tepla a nahrazuje se tím klasická otopná soustava. 

Teplo dodávané do vzduchu slouží nejen pro samotné dohřátí vzduchu, ale 

hlavně na pokrytí všech tepelných ztrát místností.  

 

Systémy teplovzdušného vytápění lze rozdělit na: 

 teplovzdušné vytápění bez cirkulace – čerstvý vzduch je přiváděn 

rekuperačním výměníkem a je ohříván na teplotu do 52 °C, po vyvětrání 

a vytopení je vzduch odsáván a vyměňován za čerstvý.  

 teplovzdušné vytápění s cirkulací (tzv. dvouzónové větrací jednotky) – 

jako u teplovzdušného vytápění bez cirkulace je čerstvý vzduch přiváděn 

do místnosti. Samostatnou větví je pak z obytných místností vzduch 

odsáván, znova dohříván a vrácen nazpět. Odpadní vzduch je v domě 

vyměňován za čerstvý buď nárazově, nebo směšováním určitého 

množství nového vzduchu pomocí klapky v jednotce. To umožňuje 

tomuto systému pokrýt i vyšší tepelné ztráty pomocí cirkulace, bez 

narušení hygieny vnitřního prostředí a vysušování vzduchu. V letním 

období tento výkonnější systém zase umožňuje vyšší chladící výkon díky 

většímu objemu větracího vzduchu. Nevýhodou je složitější rozvodný 

systém (jedna větev je navíc pro cirkulaci) a rozvody mají také větší 

průměry. [17] 

 

Koncepce větrání: 

 centrální koncepce větrání; 

 decentrální koncepce větrání. 
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Centrální řešení obsahuje jednu větrací jednotku s rekuperací pro celý objekt. 

Tuto koncepci větrání využívají zejména rodinné domy a to nejlépe novostavby, kde lze 

už v projektu uvažovat s vedením rozvodu vzduchu. Systém větrání je zde často 

doplňován o teplovzdušné vytápění, jež pokrývá veškeré potřeby tepla na vytápění.  

Decentrální koncepce větrání uvažuje s odvětráním jednotlivých místností 

samostatnými menšími větracími jednotkami. Používá se hlavně u malých prostorů, 

které mají zabezpečené vytápění jiným než teplovzdušným způsobem.  

Výhodou je vynikající regulovatelnost a jednoduchost. Decentrální jednotky jsou 

menší, a jsou dimenzovány na menší objemy větraného vzduchu do 150 [m³/h]. 

Semicentrálni koncepce větraní vychází z kombinace obou výše uvedených 

způsobů. Používá se zejména u vícepodlažních objektů. 

Výběr jednotky a správné navržení je nejdůležitější pro správnou funkci větrání, 

a proto by měl byt ponechán na odbornících. Zhoršená kvalita vzduchu není většinou 

způsobena chybou samotného systému, ale jeho návrhem a zregulováním. [16] 

 

3.7 Kvalita vnitřního prostředí 

Charakteristické vnitřní mikroklima pasivních domů 

 neustále čerstvý a nevydýchaný vzduch; 

 optimální teplota vzduchu – tepelná pohoda vnitřního prostředí; 

 optimální vlhkost vzduchu; 

 omezená prašnost filtrací vzduchu; 

 snížená hlučnost oproti větrání okny. 

 

Teplota a vlhkost 

Teplota a vlhkost patří k nejdůležitějším složkám pro zajištění nejen kvalitního 

vnitřního prostředí z hlediska zdraví lidí, ale i ve vztahu k životnosti stavebních 

materiálů, celkové životnosti budov, technologii, apod. [21] 

U pasivních staveb jsou díky kvalitní izolaci obvodových stěn povrchové teploty 

stěn téměř shodné s teplotou vzduchu. Rozdíl teplot v různé výšce koriguje také větrací 

systém, který pomalu provětrává místnosti. Proto zajistit optimální teplotu budov 
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nebývá složité. Větší problémy nastávají při dosahování vyhovující relativní vlhkosti. 

Hygienicky doporučovaná relativní vlhkost vzduchu se pohybuje v rozsahu 40 až 60 %, 

což zabraňuje vysychání sliznic, ale zároveň může v nevětraném prostoru vest až ke 

vzniku plísní s nebezpečnými zárodky patogenních spor. Suchý vzduch s relativní 

vlhkostí nižší než 30% zase způsobuje nepříjemné vysychaní sliznic. [21] 

 

Tab. 3 Optimální kvalita vnitřního prostředí 

parametry topné období letní období 

operativní teplota vzduchu tº[C°] 18-24 20-28 

rychlost proudění vzduchu w² [m/s] ≤ 0,1 0,1 - 0,2 

rozdíl teplot ve výši 1,7 a 0,1m [C°] ≤ 3 ≤ 3 

relativní vlhkost vzduchu rh [%] 40-60 40-60 

teplota podlahy tp[C°] 19-28 nepoužívá se 

U pasivních staveb jsou díky kvalitní izolaci obvodových stěn povrchové teploty 

stěn téměř shodné s teplotou vzduchu. Rozdíl teplot v různé výšce koriguje také větrací 

systém, který pomalu provětrává místnosti. Proto zajistit optimální teplotu budov 

nebývá složité. Větší problémy nastávají při dosahování vyhovující relativní vlhkosti. 

Hygienicky doporučovaná relativní vlhkost vzduchu se pohybuje v rozsahu 40 až 60 %, 

což zabraňuje vysychání sliznic, ale zároveň může v nevětraném prostoru vést až ke 

vzniku plísní s nebezpečnými zárodky patogenních spor. Suchý vzduch s relativní 

vlhkostí nižší než 30% zase způsobuje nepříjemné vysychaní sliznic. [21] 

 

Mikroby 

Závažným tématem se dnes stávají alergické syndromy způsobené sporami 

různých druhů, (plísněmi a pylovými částicemi). Největšími nositeli mikroorganismů 

jsou kapalné aerosoly a pevné aerosoly (prach). Ve filtrech vzduchotechniky se 

zachycují především prachové částice, ale i všechny druhy mikroorganismů, které se při 

vlhnutí filtrů mohou rozmnožovat a pronikat zpětně do vzduchu. Proto je velmi důležitá 

pravidelná kontrola a s tím spojená výměna filtrů. (alespoň 2x ročně). 
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Prašnost 

Domovní prach, zejména biologické částice s velikosti pod 1 mikrometr jsou 

hlavní příčinou postižení astmatem. Zahřívání vzduchu nad 55 °C zapříčiní rozpad 

těchto prachových částic. [21] 

 

3.8 Vzduchotěsná obálka pasivního domu 

 

Základem vysoké neprůvzdušnosti u PD je pečlivě propracovaný návrh s 

vyřešenými detaily a popisem použitých materiálů. Je důležité dodržet několik zásad: 

 volba vhodné konstrukce budovy s minimem problematických detailů; 

 spojitá vzduchotěsná obálka bez přerušení a její správné umístění v 

konstrukci; 

 volba vhodného materiálu pro hlavní vzduchotěsnící vrstvu volba 

kvalitních spojovacích a těsnících materiálů (lepicí pásky, tmely, folie, 

průchodky atd.); 

 minimalizace prvků prostupujících vzduchotěsnou vrstvou (např. pomoci 

vedení rozvodů v instalačním prostoru); 

 identifikace problematických míst, vyřešení způsobu utěsnění a napojení 

vzduchotěsnící vrstvy na ostatní konstrukce; 

 dokonale utěsnění spojů navazujících a prostupujících prvků (okna, 

potrubí). [19] 

 

Vhodné materiály pro vzduchotěsnící vrstvu 

U masivních konstrukcí plní funkci vzduchotěsnící vrstvy vnitřní omítka, která 

musí být provedena spojitě bez prasklin na všech obvodových stěnách. Zděná stavba má 

totiž značnou prodyšnost přes mezery v maltě, perodrážkových tvárnicových spojích a 

dutinách cihelných bloků. Omítnuté musí být i stropy nebo v případě monolitických 

stropů vzduchotěsně napojené na obvodové zdi. Je ovšem rovněž důležité zajistit 

dokonale utěsnění vedení elektroinstalace, jejich vyústek (použití vzduchotěsných 

zásuvkových krabic a vypínačů). 
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Vzduchotěsnost u dřevostaveb je docílena pomocí konstrukčních desek na bázi 

dřeva – nejčastěji OSB (dřevoštěpové desky), MDF (dřevovláknité tvrdé), nebo 

plastové fólie tzv. parozábrany. [19] 

 

Zkouška a kontrola neprovzdušnosti 

Nezbytnou kontrolou kvality pasivního domu je test neprovzdušnosti. Je nutné 

zabezpečit tento test  již v průběhu výstavby, hned po dokončení vzduchotěsnící vrstvy. 

Tím se odhalí defekty a netěsnosti a jejich náprava bude jednodušší a levnější. Další test 

v době používaní budovy, je měření metodou tlakového spádu např. pomocí Blower 

Door testu.[15] Princip Blower Door testu: ventilátor umístěný ve vhodném otvoru v 

obvodové stěně (nejčastěji dveře), vytváří v budově tlakový rozdíl (podtlak popř. 

přetlak) a měřením objemového toku u ventilátoru vyhodnocovací jednotka vypočte 

průměrnou hodnotu n50 při tlakovém rozdílu 50 Pa. [15][19] 
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4 Komunikační standardy  

V automatizaci budov se začínají formovat první komunikační standardy v druhé 

polovině 80. let dvacátého století. V počátcích byl používán např. německý protokol pro 

přenos dat nezávislý na firmách FND a Profibus GA s profily pro automatizaci budov. 

V devadesátých letech byl pak v Evropě ustanoven technický výbor, jenž měl za úkol 

vybrat pro automatizaci budov sběrnice ze stávajících standardů. Pro nejvyšší 

operátorskou úroveň bylo rozhodnuto o použití sběrnicových standardech BACnet a 

FND, pro řídicí úroveň BACnet s LonTalk, Profibus FMS a WorldFIP, pro poslední 

nejnižší úroveň BatiBus, EHS, EIB a LON. [22] 

 

4.1 KNX - EIB 

KNXA (Konnex-Association) – je sdružení, které si v roce 1999 vytýčilo úkol 

vytvořit otevřený světový standard pro automatizaci budov a automatizaci domácích 

spotřebičů včetně jejich síťového spojení. Mezi zakládajícími členy KNXA je jak 

EIBA, tak firmy jako Siemens, Merten, Hager a další. Základem pro standard KNX byla 

vybrána sběrnice EIB jednak pro její technický charakter, ale i pro výrazný úspěch na 

trhu (doposud realizováno přes sedmdesát tisíc projektů). Výhodou EIB byla již 

zmiňovaná kompatibilita výrobků, jasná certifikace a jednotné programování (EIB-

Tools). [21] 

 

4.2 LON  

LON (Local Operating Network) je standard, který byl vyvinut počátkem 90. let 

americkou firmou Echelon a patří mezi nejčastěji používané decentralizované systémy 

v celosvětovém měřítku z důvodu univerzálního a levného komunikačního spojení pro 

všechna možná technická použití na nejnižší automatizační úrovni. Požadovaným cílem 

byla výroba čipu s názvem neuron, který by obsahoval všechny potřebné funkce.[34]  

LON je decentralizovaný sběrnicový systém napodobující nervový systém. Je 

sestaven z uzlů, které si mohou vyměňovat mezi sebou informace. Každý uzel je složen 

z elektronického zařízení (senzoru nebo akčního členu), univerzálního čipu – neuronu a 
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připojení na sběrnici. Neuronový čip obsahuje tři osmibitové procesory, paměti, 

časovací jednotku, vstupní a výstupní část a komunikační sběrnici. [21] [23] 

4.3 Protokol MODBUS 

 

MODBUS je protokol vhodný pro vzájemnou komunikaci mezi různými zařízeními 

(programovatelné automaty, vstupně/výstupní zařízení), a který umožňuje přenášet data 

po různých sítích a sběrnicích. Protokol MODBUS má sice největší využití v 

průmyslových aplikacích, ovšem v dnešní době nachází uplatnění i v systémech 

automatizace budov. Komunikace protokolu je založena na principu předávání datových 

zpráv mezi klientem a serverem (master a slave). Protokol MODBUS definuje strukturu 

zprávy na úrovni protokolu (PDU - Protocol Data Unit) nezávisle na druhu 

komunikační vrstvy. Podle toho na jaký typ sítě je protokol použit, je PDU rozšířena o 

další části a vytvoří tak zprávu na aplikační úrovni (ADU - Application Data Unit). Kód 

funkce určuje serveru, jaký druh operace má provést. [24] 

 

4.4 Protokol BACnet 

BACnet je komunikační protokol určený pro automatizační a operátorskou 

úroveň automatizace budov. Jeho podstatou je formulace univerzálního popisu všech 

možných funkcí zařízení. K tomu jsou určeny popisy funkcí a rozsah objektů 

jednotlivých zařízení v protokolech PICS a BIBB, rozdělených do kategorií. Protokol 

BACnet se používá bez licenčních poplatků a dosud bylo realizováno již více než 10 

000 projektů. [21] 

Protokol BACnet : 

 definuje"OBJEKTY" jako datové body, požadované hodnoty, časové 

programy, kalendáře 

 definuje "SLUŽBY" jako sdílení dat, alarmy a správu událostí, časování, 

trendy, správu zařízení a sítě 

 definuje standardy komunikačních médií: BACnet přes Ethernet, 

BACnet přes LonTalk, BACnet přes RS232  [21] 
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5 Model domu a jeho zařízení 

S realizací stavby je vždy spojeno spousta rozhodnutí a každý investor má o 

stavbě své představy a má také určité finanční limity. Ve většině realizovaných projektů 

jde o to, aby bylo dosaženo kompromisu mezi cenou, životností použitých materiálů, 

technologií, úsporou materiálu a energie, a určitým komfortem, který je ochoten 

investor zaplatit. Praktická část diplomové práce bude věnována návrhu domu a jeho 

technologickému zařízení. Při výběru řídicího systému bylo zvažováno mezi dvěmi 

instalacemi. První z nich byl systém iNELS a druhým systém LOXONE.  

Ovšem na úplném začátku jakékoliv stavby domu je potřeba vybrat a zakoupit 

vhodný pozemek a v případě pasivního domu to platí dvojnásob. 

 

 

Obr č. 2 Letecký snímek zakoupeného pozemku v Jablunkově (část Bělá) 
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5.1 Návrh konstrukce a parametry domu 

Aby dům splňoval podmínky pro pasivní standard je třeba důkladně dodržet  

způsob stavby, neboť jakékoliv změny v projektu můžou vést k změnám ve výpočtech 

energetické náročnosti.  Základová konstrukce byla zvolena litá nášlapná vrstva tl.4mm, 

anhydrid, tl.60mm, teplovodní trubice podlahového vytápění, separační fólie odrazná 

s rastrem, pěnový polystyren EPS100 Z, tl.240mm, hydroizolační vrstva, GLASTEK 40 

Special Mineral tl.4mm, asfaltová penetrace, základová betonová deska, tl.100mm -  

0.157 U [W/(m²K)] 

Jinou alternativou pro základovou desku by bylo například podklad z 

hydroizolace s protiradonovou vložkou, EPS 100Z tl.280mm, Cemflof tl.60mm  a s 

plovoucí dřevěnou podlahou tl.15mm. Tato základová deska by měla rovněž 

prostupnost  - 0.158 U [W/m².K] 

 

Obr č.3 Nákres studie pasivního domu  

 

Zastřešení bylo navrženo ploché s 20° sklonem, chránící i venkovní terasu. 

Izolovaná část: folie EPDM,  OSB desky tl.25mm, latě 80x120 tl.120mm, difuzní folie 

OMEGA tl.1mm, bednění prkenné tl.25mm, krokve 80x160, izolace KI tl. 600 (3x 

200mm),  OSB3 tl.22mm a stropnice 80x160mm. - 0.063[W/m².K]. Jiná alternativa 
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nebyla navrhována z důvodu 20° sklonu a zastřešení zadní části domu, které je využito 

jako venkovní posezení. 

Jako optimální byly navrženy pro obvodovou konstrukci stěny z biodesek, 

hoblovaná prkna tl.20mm, s instalační mezerou, izolace KI, tl.60mm,  OSB3 deska 

tl.15mm, dřevěná konstrukce 60x150mm, izolace KI, tl.150mm, KI, tl. 300 (2x 

150)mm. Nenosné konstrukce 60x100mm, izolace KI, tl.100mm, difúzní fasádní fólie 

STAMISOL FA tl.1mm. Provětrávaná mezera tl.120mm. Obklad stavby modřín tl. 20 

mm. - 0.073 U [W/m².K] 

 

Obr. č 4 Zadní část budovy (severní strana) 

 

 

Tab. 4 Výměra místností budovy 

místnost plocha m² 

předsíň 8,26 

koupelna 7,48 

technická místnost 6,28 

obývací pokoj, kuchyně 43,45 

ložnice a posilovna 43,45 

dětský pokoj 14,1 

skleník 48,6 

hospodářská budova 40,41 
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5.2 Inteligentní systém 

Pro zajištění inteligentní elektroinstalace byl zvolen systém  iNELS od firmy 

ELKO EP. Systém bude řídit provoz domu počínaje ovládání osvětlení, žaluzií, 

regulace vytápění, zabezpečení domu a ochranu majetku.  

Základem systému iNELS je centrální řídící jednotka CU2-01M. Pomocí sběrnic 

CIB jsou k jednotce připojeny senzory a aktory. V případě, že je počet jednotek 

nedostatečný, bude možnost sběrnici rozšířit pomocí externího modulu MI2-02M o 

dalších 64 jednotek (2x32). MI2-02M se k řídicí jednotce CU2-01M připojuje pomocí 

sběrnice TCL2, která je z metalického krouceného páru vodičů. Nastavení a konfigurace 

systému se provádí přes rozhraní Ethernet, pomocí konfiguračního softwaru iNELS 

Designer a Manager, určený pro operační systém MS Windows. CU2-01M je možno 

vzdáleně ovládat přes GSM bránu GSM2-01. Jednotka v sobě integruje webserver, díky 

kterému je možné vzdálené ovládání přes kterýkoliv internetovský prohlížeč v PC nebo 

PDA. Napájení centrální řídící jednotky je připojeno přes oddělovač BPS2-02M, který 

má za úkol impedančně oddělit větve CIB od zdroje napájení. Sběrnice CIB společně s 

centrální jednotkou tvoří páteřní část systému. Jedná se o dvouvodičovou sběrnici, která 

zajišťuje jak komunikaci, tak napájení jednotek CIB (nominální napětí 24 V DC, 

doporučeno 27 V DC kvůli nabíjení akumulátorů 2x12 V). Sběrnice má téměř 

libovolnou topologii, kromě zapojení do kruhu. [40] 

 

V budově budou dále použity komponenty, jako je magnetický dveřní kontakt 

SA-200 sloužící k zabezpečení otevíratelných částí objektu. Magnetické dveřní 

kontakty jsou umístěny na vstupních dveřích do objektu a v II. podlaží ve dveřích na 

verandu. Častým detektorem při podobných projektech je i přejezdový kovový 

magnetický detektor SA-220, určený pro zabezpečení otevíratelných částí objektu, 

většinou velkých kovových vrat. Vzhledem k tomu, že v projektu není počítáno 

s garáží, ale pouze k venkovnímu stání, nebude tento typ detektoru využit. Pro detekci 

rozbití skla bude použit senzor GBS-210 VIVO. Tyto detektory budou instalovány 

v předsíni 1x, v obývacím pokoji 6x, kuchyni 1x a v ložnici v prvním patře1x. Na další 

okna nebudou senzory instalovány, neboť rozměry oken neumožní nedovolené vniknutí 

do objektu. Na vstupní dveře a dveře v prvním patře na verandu bude umístěn dveřní 

kontakt SA 210. [40] 
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Detektory hořlavých plynů mají za úkol indikovat únik hořlavých plynů a 

v projektu bude použit detektor GS-133, jež bude umístěn v technické místnosti. Dále 

bude instalován detektor kouře SD-212SP, který má za úkol dekovat vzniklý požár a 

spustit alarm akustickou sirénou. Detektor kouře bude umístěn v kuchyni, kde je 

dostatečně vzdálen od krbových kamen tak, aby při úniku dýmu při přikládání nespustil 

alarm a rovněž v přiměřené vzdálenosti, kdyby naopak k požáru došlo. Druhý senzor 

bude umístěn v technické místnosti. Mezi další detektory, které budou využity 

v projektu, jsou PIR detektory pohybu osob. Jsou využity přednostně na spínání 

osvětlení, ale rovněž plní funkci bezpečnostních zařízení. Budou použity detektory JS-

20. Pro ovládání zabezpečení v systému INELS bude použita zabezpečovací klávesnice 

KEY2- 01 a bude umístěna ve vstupní části rodinného domu. Spínání senzorů bude 

uskutečněno pomocí dvou jednotek IM2-140M. Jednotka se umísťuje na DIN lištu. 

Všechny senzory jsou napájeny stabilizovaným stejnosměrným napětím 12V. Pro 

akustickou odezvu kritických situací vzniklých reakcí EPS jednotek budou v projektu 

použity sirény (interiérová SA-913 a venkovní OS-365). [40] 

 

5.3 Elektroinstalace 

Elektroinstalace v domě slouží k přenosu elektrické energie, nebo k přenosu dat 

a slaboproudých signálů. Požadovanému účelu musí vyhovovat jednak její vybavení, 

ale rovněž i dimenzování. 

Předsíň: zóna 1 

 

Obr č. 5 Elektroinstalace předsíň 
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18 °C - (letní i zimní režim, noční i denní režim); 

 V5 (venkovní vodotěsný) zapíná a vypíná manuálně S1LED světlo 

(pokud S1 nevypnuto, v režimu vypni dům S1 vypne); 

 V6 (venkovní vodotěsný) S14 a S16 – venkovní sloupová světla (pokud 

S14 a S16 nevypnuto, v režimu vypni dům S14 a S16 vypne); 

 V1 a V2 zapíná a vypíná S2 LED světlo - zapíná a vypíná manuálně S2 

(pokud S2 nevypnuto, v režimu vypni dům S2 vypne); 

 T1 – venkovní siréna OS 365; 

 D1 – Detektor otevírání dveří (bude použit dveřní kontakt SA-200); 

 V19 a V20 (venkovní vodotěsný) zapíná a vypíná manuálně S18 ; 

 V7 a V8 zapíná a vypíná S3 LED světlo (pokud S3 nevypnuto v režimu 

vypni dům S3 vypne); 

 M1  - pohon žaluzií; 

 O1 – detektor rozbití skla (použit detektor GBS-210 VIVO); 

 Č1 – teplotní čidlo; 

 V3 a V12 – zapíná / vypíná S7 LED světlo – vypínače s regulací 

stmívání (manuální i na dálkové ovládání), (pokud S7 nevypnuto, 

v režimu vypni dům S7 vypne); 

 Z1 – zásuvka 230V; 

 S15 světlo s detekcí pohybu;  

 VZ – zapíná zásuvky na severní straně domu Z29, Z30, Z31 (manuálně); 

 PIR1 - Senzor detekce pohybu (JS 20).  

 

Obývací pokoj a kuchyň: zóna 4  

Denní teplota 24 °C/ noční 18 °C 
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Obr č. 6 Elektroinstalace obývací pokoj a kuchyň 

 

 V3, V4 a V12 zapíná/vypíná S7 LED světlo  - regulace stmívání světla 

(manuál i dálkové ovládání); 

 TČ4 – Teplotní čidlo; 

 CJ – centrální jednotka; 

 T2 – vnitřní siréna (SA 913); 

 ZN5, ZN6, ZN7, ZN8, ZN9, ZN10, ZN11, ZN12  – zásuvky 230V 

zapojeny mimo vypínací okruhy (tzn. stále pod proudem); 

 Z14,Z15, Z16, Z17, Z18, Z19, Z20, Z21, Z22, Z23, Z24, Z25, Z26, Z27, 

Z28 – zásuvky 230V; 

 O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7  – detektory rozbití skla GBS 210 VIVO 

(pokud dojde k rozbití skla povel roleta dolů, kromě O7, kde roleta není 

nainstalovaná);  

 M2, M3, M4, M5, M6, M7 – pohony žaluzií (kombinace dvou veličin – 

pokud svítí slunce a teplota více než 24ºC pak žaluzie uzavřít (zimní 

režim). Pokud teplota více jak 20ºC žaluzie rovněž uzavřít. Pokud má 

detektor rozbití skla pozitivní odezvu pak žaluzie dolů);  
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 K2 – detektor kouře (použit detektor SD-212SP); 

 ZV3 – zásuvka 400V jen vývod pro zapojení el. trouby; 

 S13 – světlo digestoře (součást setu); 

 V15, V16  zapínají/ vypínají S11 LED světlo. S11 napojeno na stmívač; 

 Spínací jednotky IM2 – 40B napojeny na detektory rozbití skla, 

detektory kouře K1 a K2, dveřní detektor D1, venkovní siréna V1, 

vnitřní siréna V2, detektor hořlavých plynů H1;  

 V14 zapíná/vypíná S12 kuchyňské LED světlo. (pokud světlo svítí, při 

režimu noc S12 zhasne);   

 V13 a V20 zapíná/vypíná S10 LED světlo, (pokud světlo svítí, při režimu 

noc S10 zhasne); 

 Meteostanice GARNI-1080;   

 RJ45 – propojeno s dětským pokojem a ložnicí;  

 PIR2 – senzor detekce pohybu JS20. 

 

 

Obr. č. 7 Návrh obývacího pokoje a kuchyně 
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Koupelna a technická místnost: zóna 2 

 

Obr č. 8 Elektroinstalace koupelna 

 

Denní režim 20 °C/ noční 18 °C  

 Z2, Z3, Z4, Z5, Z49, Z50 – vodotěsné zásuvky 230V v bezpečné zóně 

mimo sprchovací kout;  

 V9 vodotěsný vypínač -  zapíná/vypíná  S4LED světlo – manuál (při 

režimu vypnutý dům, S4 vypíná); 

 V10 vodotěsný -  zapíná / vypíná S5 LED světlo – dvojitý vypínač 

vodotěsný (při sepnutí prvního vypínače zapnuto jen jedno LED světlo, 

při sepnutí druhého vypínače zapnuta druhá LED svítilna;  

 TČ2 – teplotní čidlo.  

 

Obr č. 9 Návrh koupelny 
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Technická místnost: zóna 3 

 

Obr. č 10 Elektroinstalace technická místnost 

 

Denní režim / noční režim 18 °C (celoročně) 

 TČ3 – teplotní čidlo;  

 Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13 – zásuvky 230V;  

 H1 – detektor hořlavých plynů GS-133;   

 K1 – detektor kouře SD-212 SP; 

 ZN1, ZN2, ZN3, ZN4 – zásuvky 230V zapojeny mimo vypínací okruhy 

(stejné typy zásuvek jako Z, ale stále pod proudem);  

 ZV1, ZV2 – zásuvky 400V  - 5x32A IP44 , 4x32A IP44; 

 V11 vypínač se senzorem pohybu. Zapíná/vypíná S6 LED.  

 

Skleník: 

Obr č. 11 Pohled na skleník 
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 MO1, MO2, MO3 - elektrické otevírání oken; 

 TČ 5 - teplotní čidlo; 

 V18  vodotěsný vypínač - zapíná / vypíná S17 (úsporná žárovka)- 

manuálně; 

 M8, M9 - pohony žaluzií; 

 SZ - zavlažovací systém; 

 

Obr. č 12 Elektroinstalace skleníku 

 

II. poschodí 

Dětský pokoj: zóna 5 

Denní teplota 24°C, noční 18°C. 

 V22 a V31 zapíná S28 stmívání světla; 

 Z43, Z44, Z45, Z46, Z47, Z48 – zásuvky; 

 TČ 5 - teplotní čidlo; 

 RJ45 - propojení s ložnicí a obývacím pokojem + switch 
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Obr. č 13 Elektroinstalace dětský pokoj 

 

 

Obr. č 14 Dětský pokoj 

 

 

Ložnice: zóna 4 

Volba architektonického řešení z důvodu propojení teplotních zón společně 

s obývacím pokojem a kuchyní.  
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Obr. č 15Elektroinstalace ložnice II. podlaží 

 

 V27  zapíná / vypíná LED S29; 

 V26  zapíná / vypíná LED S25; 

 Z35 - Z41 - zásuvky 230V; 

 ZN13 - zásuvka 230V; 

 V30 a V13  zapíná / vypíná schodišťové S10 LED; 

 RJ45  - propojit s dětským pokojem a obývací místností;  

 PIR3 – senzor detekce pohybu JS20 (zapnutí pouze v režimu prázdný 

dům / noční režim vypnuto). 
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Obr. č 16 Pohled na II. podlaží (ložnice, posilovna) 

 

Hospodářská budova: nevytápěná zóna 

 

Obr č. 17 Elektroinstalace hospodářská budova 

 

 V19 a V20 venkovní vodotěsné vypínače zapínají a vypínají S18 v kotci; 

 D2 – dveřní kontakt SA210; 

 V21 zapíná/ vypíná S19 - úsporná žárovka; 

 Z32, Z33, Z34 - zásuvky 230V; 
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 ZV4, ZV5 - zásuvky 400V - 5x32A a 4x32A. 

Venkovní elektroinstalace: 

 V22, V23 - zapíná/ vypíná S 20, S21, S 22 (pokud se nevypne manuálně, 

vypnout v režimu zhasni dům); 

 V24 zapíná / vypíná S23 (manuál); 

 V25 zapíná / vypíná S24 (manuál); 

 Z29, Z30, Z31 - zásuvky 230V vodotěsné, zásuvky aktivní pouze pokud 

se zapne vypínač v domě VZ. 

 

 

Obr č. 18 Venkovní elektroinstalace 

 

Veranda II. poschodí: 

 

Obr. č 19 Elektroinstalace veranda 
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 D3 – dveřní kontakt SA 210; 

 O9 – senzor rozbití skla GBS – 210 VIVO; 

 V28 – zapíná manuálně S26 LED světlo; 

 V29 – zapíná manuálně S27 LED světlo. 

5.4 Vytápění 

Pro vytápění rodinného domu je vždy výhodnější kombinovat alespoň dva 

rozdílné druhy vytápění pro případ poruchy na zařízení. V  projektu bylo navrženo 

kontrolované větrání s rekuperací tepla, vytápění elektrokotlem a vytápění krbovými 

kamny. 

5.4.1 Kontrolované větrání (rekuperace) 

Rekuperační jednotka je vzduchotechnické zařízení, ve kterém odpadní vzduch z 

místnosti předává své teplo vzduchu čerstvému (rekuperace tepla - zpětné získávání 

tepla). 

 

Velmi významným činitelem ovlivňující životní pohodu je kvalita vzduchu, 

neboť vzduch v objektu a obzvláště v pasivních domech může při špatném větrání 

obsahovat mnoho škodlivin  

Rozdělení škodlivin: 

 látky, které se mohou uvolňovat z konstrukčního materiálu objektu, 

popřípadě i z vybavení domu (např. těkání plynných látek ze stavebního 

materiálu – formaldehyd, fenol, styren a další); 

 škodliviny vznikající při vaření, používání koupelny a WC a dalších 

prostor domu. Mezi nejčastější škodliviny v této kategorii přiřazujeme 

nadměrné teplo, vodní páru, oxid uhličitý a uhelnatý, oxidy síry, 

vzduchem unášené malé tukové částice, vznikající při vaření;  

 dalším činitelem je přítomnost pobývajících osob v objektu. Škodliviny v 

této skupině jsou teplo a vlhkost odevzdávané lidským tělem, osobní 

pachy, nebo znehodnocování vzduchu například kouřením[36]. 
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Obr. č 20 Větrací systém s rekuperací tepla 

[36]                                       

Jelikož navrhovaný objekt má splňovat podmínky pasivního domu, je nutné 

objekt větrat pomocí nuceného větrání s rekuperací tepla. Je důležité určit objem 

větraných (vytápěných) místností. Objem ve větraných místnostech navrhovaného 

objektu bude 411,9 m³. Na základě hygienických požadavků je nutné počítat s výměnou 

vzduchu n = 0,5/hod. To znamená, že bude nutné vyměnit 205.5 m³ vzduchu za hodinu.  

 

 

Tab. 5 Výměra vytápěných místností 

místnost plocha m³ 

předsíň 52 

koupelna 23,1 

technická místnost 19,4 

obývací pokoj, kuchyně 273,7 

ložnice a posilovna - 

dětský pokoj 43,71 

skleník - 

hospodářská budova - 

 
 

Na základě vypočtených hodnot byla vybrána větrací jednotka s rekuperací tepla 

DUPLEX ECV250. Tato ventilační jednotka je určena pro větrání nízkoenergetických a 

pasivních staveb. Pro rozvod vzduchu budou navrhnuty ploché podlahové kanály PKP 
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200x50, které budou v místnostech ukončeny podlahovou mřížkou, a odtah vzduchu 

bude veden kruhovým potrubím. 

Základní popis větrací jednotky:  

 protiproudý rekuperační výměník z plastu (účinnost 90 %), zabudovaný 

do skříně s polyuretanovou izolací U = 0,95 [Wm-².K-¹] bez tepelných 

mostů;  

 dva radiální ventilátory s elektronickým EC řízením;  

 filtr G4 přívodního vzduchu;  

 předfiltr odpadního vzduchu;  

 automaticky řízená klapka by-passu;  

 regulační modul a připojovací svorkovnice. 

 

 

Jednotka řady DUPLEX ECV standardně obsahuje digitální řídící modul 

zajišťující všechny základní funkce jednotky a současně i obsahuje celou řadu dalších 

vstupů a výstupů pro propojení jednotky s volitelnými čidly (např. CO, vlhkost apod.), 

signály z místností (WC, koupelna, kuchyně, apod.), systémy vytápění. Jednotku je 

možné řídit regulátorem CP 08 RD s grafickým displejem[36]. 

 

 

5.4.2 Vytápění elektrokotlem  

Vytápění budovy je řešeno kombinací teplovzdušného vytápění s rekuperací 

tepla s rozvodem vzduchu do místností, krbových kamen na tuhá paliva (dřevo) a 

elektrokotlem PZP MINI, který je napojen na podlahové vytápění v obývacím pokoji, 

dětském pokoji na I. patře a koupelně.   

 

Termohlavice byly vybírány z nabídky iNELS a jedná se o termopohony 

ALPHA. Řízení průtoku topné vody v podlahovém vytápění bude zajišťovat 

dvoustavový termopohon ALPHA AA 230V NO, který je napájen externě 230 V a 

pracuje v režimu otevřeno bez napětí/zavřeno s napětím. Pro ovládání termohlavic v 

rozdělovači bude zapojen na dvanácti kanálový spínací aktor SA2-012M [37].  
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Otopná tělesa a konvektory jsou řízeny termopohonem ALPHA AA 24 V. Tento 

termopohon je napájen ze sběrnice a je také dvoustavový. Termopohon je ovládán 

aktorem HC2-01B/DC. Pro ovládání okruhů je použit digitální pokojový termoregulátor 

IDRT2-1, který bude namontován v místnostech, kde bude podlahové topení. Regulace 

teploty bude nastavena po jednotlivých zónách. Termoregulátor umožňuje korekci 

teploty v rozmezí -3°C/+3°C, a tím lze snadno nastavit jednotlivé režimy vytápění. 

Veškeré nastavení režimu vytápění a komunikace mezi jednotlivými prvky lze provést 

pomocí programu IDM [37].   

 

5.4.3 Krbová kamna 

Pro pasivní domy je velmi těžké, a v našich podmínkách obzvláště, pořídit 

krbová kamna tak, aby splňovala tepelnou účinnost kladenou na dokonale tepelně 

izolované budovy. Na trhu jsou sice kamna na bioplyn již s 2 kW výkonem, ale 

požadavkem investora byla instalace krbových kamen na dřevo. Návrh domu je 

přizpůsoben tak, aby obývací pokoj, kuchyň i ložnice v prvním patře byly vytápěny 

krbovými kamny a kouřovod pak bude instalován tak, aby ústil v koupelně a procházel 

přes dětský pokoj, čímž dodá místnostem potřebné teplo v zimním období. Pro projekt 

byly vybrány krbové kamna zino 700 Gold + [39]. 

 

Tab. č 6 Technické parametry krbových kamen Zino 700 Gold + 

šířka 500 mm 

výška 700 mm 

hloubka 362 mm 

výkon 3,5 Kw 

kouřovod 150 Ø mm 

váha 100 Kg 

 

5.5 Stínění objektu (markýzy a žaluzie) 

Stínící prvky jsou velmi významným prvkem pasivního domu. Žaluzie jsou 

téměř nezbytné při orientaci oken na jižní a jihozápadní stranu, kde mají za úkol 

výrazným způsobem snížit tepelné zisky v místnostech během letního období. Kromě 
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zastínění mají žaluzie ještě další funkce. Jednak v noci snižují tepelnou ztrátu budovy a 

dále se s nimi může regulovat intenzita osvětlení. Na stínění budovy bude použito 

žaluziový systém Z 90 s motorem pro automatické řízení. O ovládání žaluzií se stará 

motorový pohon. Vytahování, spouštění a natáčení lamel žaluzií bude řízeno 

automaticky. Např. spouštění žaluzií bude aktivováno, pokud teplota v interiéru a 

intenzita slunečního světla přesáhne nastavenou mez v zóně objektu. Naopak k vytažení 

dojde tehdy, je-li slunce delší dobu zastíněno například mraky. [31] 

 

 

Obr. č 21 Dřevěné okna EURO s celkovou Uw = 0,79[W/m².K] s izolačním trojsklem 

 

Vhodně nastavené řízení žaluzií výrazně ovlivňuje klima v objektu. V domě 

budou nastaveny režimy letní a zimní. Letní režim bude po dobu nepřítomnosti, na 

základě vnější teploty a oslunění vyhodnocovat stav rolet tak, aby v místnostech byla 

udržena co nejnižší teplota, pokud je venku nižší teplota než uvnitř, jsou rolety 

roztaženy, v jakémkoliv jiném případě jsou rolety zataženy tak by propouštěly světlo. 

Zimní režim bude nastaven opačně, rolety budou roztaženy, pouze v případě oslunění, 

nebo vyšší teploty mimo dům, než v interiéru. [31] 

  

5.6 Zabezpečení objektu 

Nejdůležitějším úkolem EZS je detekce vniknutí neautorizované osoby do 

objektu. Typickým místem vniknutí jsou dveře a okna a u pasivního domu to bohužel 
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platí dvojnásob, neboť prosklených částí domu je mnohem více, než u klasických 

staveb. V projektu se budou doplňovat jak plášťová ochrana (senzory rozbití oken, 

magnetické dveřní senzory), tak prostorové, snímající pohyb v objektu. Elektrická 

požární signalizace EPS zase slouží k zabezpečení objektu proti vznikajícímu požáru. 

PIR detektor zpracovává signál metodou násobné analýzy signálu, což vede k vysoké 

odolnosti vůči falešným poplachům. Úhel detekce je 120° a detekční vzdálenost je až  

12 m. Detektor rozbití skla slouží ke střežení prosklených ploch v objektu a detekuje 

jejich destrukci. Detekce pracuje na bázi vyhodnocování nepatrné změny tlaku vzduchu 

v místnosti a následně zpracovává rovněž zvuky rozbitého skla. Detekční vzdálenost 

těchto senzorů je až 9 m. [40]  

Pro detekci požáru bude použit optický detektor kouře a detektor hořlavých 

plynů. Součástí zabezpečovacího systému je rovněž akustická siréna. Detektor reaguje 

na viditelný kouř a obsahuje rovněž teplotní čidlo, které při překročení teploty, nebo 

rychlému nárůstu teploty vyhlásí poplach. Tento detektor bude umístěn v kuchyni a 

v technické místnosti. Detektor hořlavých plynů slouží k detekci úniku hořlavých plynů. 

Jelikož v domě není plynové topení, ani žádný zdroj plynu, bude tento senzor umístěn 

pouze do technické místnosti, kde bude uskladněn přenosný propanbutanový vařič. 

Jednotlivé detektory jsou napájeny napětím 12 V DC. K systému iNELS jsou připojeny 

přes jednotku binárních vstupů IM2-40B (4 vstupy). Tyto jednotky také zajišťují 

napájení jednotlivých prvků.  

Detektory EZS budou zapojeny variantou dvojitého vyvážení, to znamená, že se 

z každého detektoru přenáší dvě informace, a to: 

 aktivace (otevření dveří, pohyb);  

 narušení krytí (sabotáž).  

Pomocí dvou hodnot odporů je přenesen klidový stav a aktivace detektoru. 

Klidový stav je určen základní hodnotou odporu naproti tomu aktivace je 

zdvojnásobením této hodnoty. To vylučuje zkratování okruhu, nebo otevření krytu 

detektoru bez změny odporu.  

Volba typu vstupu se definuje pomocí programu IDM. Součástí objektu jsou 

také dvě sirény. Jedna exteriérová a jedna interiérová. Zabezpečení v rámci systému je 

ovládáno pomocí zabezpečovací klávesnice KEY2-01. Co se týče dalšího zabezpečení 
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objektu, bude na vchodových dveřích nainstalován biometrický zámek - FPL 500, který 

nebude zapojen do systému. [40]  

 

5.7 Meteostanice 

Při výběru meteostanice padla volba na  GARNI-1080 s dotykovým  LCD 

displejem, s vnitřní EEPROM pamětí. Hodiny stanice jsou řízené signálem DCF-77 

s možností nastavení časové zóny s pamětí na naměřené maximální a minimální 

hodnoty tlaku s časem a s datumem záznamu a zobrazením relativního, popř. 

absolutního tlaku. Samozřejmostí je zobrazení vnitřní a vnější teploty (°F nebo °C) a 

relativní vlhkosti (%), budíku, zobrazení rosného bodu, pamětí naměřených 

maximálních a minimálních hodnot teploty a relativní vlhkosti. Disponuje rovněž 

zobrazením maximálních naměřených srážek, rychlostí větru. Má programovatelné 

alarmy pro teplotu, vlhkost, rosný bod, dešťové srážky, rychlost větru, směr větru, 

barometrický tlak, možnost bouřek a s možností připojení k počítači pomocí USB portu. 

Tato meteostanice může rovněž komunikovat bezdrátově na frekvenci 868 MHz a je 

kompatibilní s operačním systémem Windows NT4 (Servis pack 6a), Windows 2000, 

XP. [38] 

               

5.8 Solární kolektory 

V současné době je již téměř pravidlem, že architekti počítají ve svých 

projektech s využitím solární energie. Získání této energie lze buď solárními kolektory, 

pomocí fotovoltaických článků, nebo pasivními zisky přes okenní otvory. Solární 

kolektory slouží k zisku tepelné energie z dopadajícího slunečního záření a u staveb jej 

používáme ve většině případů na ohřátí TUV. Pro Českou republiku vychází průměrná 

intenzita dopadajícího slunečního záření kolem 620 [W/m²], v rovníkových oblastech je 

konstantní hodnota 1366 [W/m²]. Solární kolektory se umísťují co nejblíže místu 

shromáždění ohřáté vody, aby se omezily tepelné ztráty v potrubí. Důležitá je také 

tepelná izolace na přívodním potrubí. [25] 

Rozdělení solárních kolektorů:    

Z hlediska tvaru: 



52 

 

 ploché; 

 trubicové; 

 koncentrační.  

Z hlediska způsobu přenosu získaného tepla: 

 kapalinové; 

 teplovzdušné;  

 kombinované.  

Podle způsobu oběhu teplonosné kapaliny: 

 solární systémy se samotížným oběhem, využívající k oběhu teplonosné 

kapaliny gravitace mezi kolektorem a zásobníkem;  

 solární systémy s nuceným oběhem, využívající k oběhu teplonosné 

kapaliny oběhové čerpadlo. Výhodou tohoto systému je přesná regulace 

průtoku teplonosné kapaliny kolektorem, jenž umožňuje vyšší účinnost 

přenosu tepla. Nevýhodou jsou bohužel vyšší pořizovací náklady. [25] 

Podle počtu okruhů: 

 jednookruhové - přímo ohřívají vodu bez výměníku tepla. Vysoká 

účinnost přenosu tepla, nižší pořizovací náklady a jednoduchost. 

Nevýhoda je použití pouze pro sezónní provoz (bazény), nebezpečí 

tvorby bakterií a řas, při nízkých teplotách hrozí zamrznutí vody;  

 dvouokruhové systémy s výměníkem tepla a dvěmi nezávislými okruhy. 

Prvním okruhem rozvádíme ohřátou teplonosnou kapalinu od kolektorů 

do výměníku tepla. Druhý přebírá teplo z výměníku a rozvádí jej do 

místa spotřeby (solární zásobník). Primární okruh je napuštěn 

nemrznoucí směsí. Výhoda spočívá hlavně v provozování po celý rok. 

Nevýhodou je horší účinnost a vyšší pořizovací náklady. 

Konstrukce solárního kolektoru se skládá ze čtyř hlavních dílů: 

 absorbér -  nejdůležitější část solárního kolektoru, v němž probíhá 

přechod tepla ze slunečního záření do teplonosné kapaliny;  

 skříň - slouží k uchycení absorbéru a dalších prvků; 

 izolace  - má za úkol zamezit tepelným ztrátám kolektoru;  
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 krycí sklo -  minimalizuje tepelné ztráty přední stěnou solárního 

kolektoru.  

 

 

Solární kolektory se většinou instalují na střechy, popřípadě stěny budov, 

v některých případech do volného terénu. Konstrukce, na kterou je kolektor připevněn 

je obvykle nepohyblivá, a proto je důležité při nastavování orientace a sklonu kolektoru 

volit kompromisní řešení. Konstrukce musí být zároveň dostatečně pevná, aby udržela 

kolektor na správném místě i za nepříznivých klimatických podmínek. V případě pevné 

konstrukce je žádoucí volit jižní až jihozápadní orientaci slunečního kolektoru. Toto 

nasměrování umožňuje hospodárné využití slunečního záření v období kolem poledne, 

kdy je intenzita záření nejvyšší. V případě otočné konstrukce se kolektor natáčí 

automaticky „za sluncem“ a tepelné zisky jsou sice vyšší, ale náklady na takovou 

konstrukci rovněž stoupají a taktéž se zvyšuje poruchovost. Ideální sklon pro maximální 

zisk sluneční energie je kolmý na dopadající záření. Poloha slunce se však v průběhu 

dne a roku mění a tudíž se nastavuje (v případě pevné konstrukce) kompromisní sklon 

kolektoru. Pro letní období je ideální sklon kolektoru 30° vzhledem k vodorovné ose, a 

v zimním období se hodnota mění na 60°. Z toho důvodu je obvykle volený kompromis 

v rozmezí 35°- 45°. [25] 

                   

Tab. 7 Výpočet efektivní absorpční plochy 

počet osob 4 

spotřeba vody na osobu 50l/osobu=1,5m² 

korekční součinitel sklonu 

střechy 

45 stupňů/67,6 

stupňů = 1,24 

korekční součinitel vzdálenosti 

kolektoru od solárního 

zásobníku 

5m = 1,0 

4*1,5*1,24*1 = 7,44 m² 
 

 

Pro budovu je navrženo použití Solárního  kolektoru SSF 300, který se skládá ze 

solárních panelů 3x 2.0 m², 300l solárního zásobníku (1420x 650 mm), čerpadlové 
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jednotky GRUNDFOS (regulátor otáček 2 - 12 l/ min, automatický odvzdušňovač, 

ochrana termostatu izolací, kompletní ochranná jednotka opatřena pojistným ventilem 

s manometrem, zpětná klapka, možnost manuálního odvzdušnění ventilem, manometr 0 

- 10 bar, pojistný ventil 6 bar), řídící elektroniky (3 termočidla), expanzní nádoby a 

pomocného materiálu. [27] 

 

5.9 Fotovoltaické panely 

Fotovoltaické články nebudou v projektu z finančních důvodů využity. V práci 

je uvedeno pouze rozdělení fotovoltaiky.  

Typy fotoelektrických jevů: 

 vnější fotoelektrický jev -  elektrony jsou vlivem elektromagnetického 

záření emitovány do okolí látky; 

 vnitřní fotoelektrický jev -  emitované elektrony zůstávají v látce a 

působí v ní jako vodivostní elektrony; 

 inverzní fotoelektrický jev – pokud na látku dopadají elektrony 

způsobující vyzařování fotonů. 

Fotovoltaické články:  

 podle druhu krystalické struktury křemíku; 

 polykrystalické;  

 monokrystalické.  

Rozdíl mezi monokrystalickým a polykrystalickým článkem je především jeho 

tvar. Zatímco monokrystalický článek má zkosené rohy (tvar osmiúhelníku), 

polykrystalická buňka je čtvercová. 

Technologie výroby: 

 technologie tlustých vrstev - fotovoltaický článek je tvořen velkoplošnou 

polovodičovou P-N diodou. Je vyráběn z křemíkových plátků, kde je 

podle typu využit buď monokrystalický nebo polykrystalický křemík. 

Technologie tlustých vrstev je s cca 85% nejpoužívanější technologií na 

trhu;  
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 technologie tenkých vrstev  - základem fotovoltaických článků 

vytvořených technologií tenkých vrstev je nosná plocha, tvořená 

například sklem nebo textilií, na kterou je aplikována velmi tenká vrstva 

křemíku.  

Nekřemíkové technologie  - nevyužívá klasický polovodičový P-N přechod, ale 

různé organické sloučeniny, polymery a další. [28] Solární systém nebude napojen na 

řídící systém budovy. 

 

5.10 Automatický zavlažovací systém  

Automatický zavlažovací systém ORBIT  

Celý tento zavlažovací systém je realizován souborem propojených prvků. 

Předpokladem správného fungování je dostatečný tlak vody (optimální je 4,5 baru při 

průměru potrubí 32 mm). V případě tohoto návrhu bude rozvod vody napojen jak na 

vodovodní řád, tak na zásobníky dešťové vody a proto bude k potřebnému tlaku 

instalováno čerpadlo MULTICARGO MC 605 EM.  

Zavlažovací systém se skládá z těchto komponent: 

  řídící jednotky ORBIT Profesional ( 4-12 elektroventilů a možnost 

závlahy až 8x denně);  

 základní sestavy s filtrací a vypouštěcího ventilu;  

 sada elektromagnetických ventilů; 

 rozvodného potrubí; 

 rozstřikovačů. 
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Pomocí ovládacího panelu nastavíme program zavlažování na řídící jednotce. 

Řídicí jednotku napojíme vodotěsným kolektorem na sdružené elektroventily a dešťový 

senzor. Od elektroventilů  rozvod dále pokračuje polyuretanovým, nebo pružným 

zavlažovacím potrubím končící rozstřikovačem. Jedna z věteví bude sloužit pro 

zavlažování skleníku. [34] 

 

5.11 Nádrž na užitkovou vodu 

Ještě donedávna se dešťová voda nijak nevyužívala popř. jen v omezeném 

množství a byla odváděna do kanalizace, v tom lepším případě zasáknuta do země. 

V současné době, a to nejen v ČR, se užitkovou (dešťovou vodu) rozhodně vyplatí dále 

využívat. Vezmeme-li v potaz, že na naší planetě je 97% veškeré vody slané, a přibližně 

jen 3% vody sladké, která je ještě k tomu z velké části vázána v ledu, je vzhledem k 

ekologii nutno se dále využitím dešťové vody více zabývat. Průměrná spotřeba pitné 

vody na jednoho obyvatele činí v ČR asi 140 l denně. Více jak 50% z této spotřeby není 

nutné mít ve formě kvalitní pitné vody, proto ji lze nahradit do jisté míry vodou 

dešťovou.  

 

Obr. 22 Znázornění zavlažovacího systému zahrady 
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Využití dešťové vody: 

 zavlažování zahrady a skleníku; 

 praní;   

 splachování WC; 

 údržba (úklid, mytí hospodářského náčiní). 

Dešťová voda, která stéká ze střechy okapovými svody, bude dvojitým filtrem 

zbavena hrubých nečistot. Filtr bude umístěn ve svislém okapovém svodu, ukončeného 

uklidňujícím prvkem, který zabraňuje víření spodních sedimentů v nádrži. Nádrže 

budou díky zhotovené konstrukci umístěny nad sebe a propojeny tak aby vytvořily 

zásobník o objemu 2000 litrů. V případě přeplnění nádrže voda odteče skrze zpětnou 

klapku potrubím do druhé záchytné jímky, a pokud se oba zásobníky naplní, bude 

svedena voda do jímky na zahradě, kde již není zpětný ventil, ale přebytečná voda bude 

pokračovat do svodu kořenové čističky. 

 

Obr. č 23 Nádoba pro sestrojení zásobníku na dešťovou vodu 

 

 Odběr vody z nádrže je realizován sací soupravou, která odebírá vodu z první 

izolované nádrže 20 cm pod hladinou. Čerpací zařízení je umístěno v technické 

místnosti objektu a je součástí automatické doplňovací jednotky s řídící jednotkou a v 

případě nedostatku dešťové vody v nádrži přepne pomocí hladinového spínače 

odebírání vody z vodovodního řádu. Samotné nádrže jsou umístěny ve speciálně 

izolované části budovy na severní straně domu a dešťová voda bude využívána zhruba 

9-10 měsíců v roce a po dobu, kdy není možno tyto zásobníky využívat, bude veškerá 

voda odebírána z vodovodního řádu. Obvykle se jímky pro tyto účely umísťují do země, 
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ale jelikož v období zimy stejně není možnost pokrýt spotřebu domu vzhledem 

k dešťovým srážkám, návrh takového způsobu je nejoptimálnější a navíc při 

mechanické poruše nebo čištění jímek je dostupnější údržba. 

 

Obr č. 24 Prostor v zadní části budovy pro záchytné jímky dešťové vody 

Druhy zásobníků: 

 nadzemní;  

 podzemní. 

Zásobník musí být navržen tak, aby nebyl příliš velký, neboť v případě velkého 

zásobníku, kde je voda dlouhodobě uskladňována může docházet k zasmrádnutí vody. 

[30] 

Tab. 8 Rozdělení spotřeby vody v domácnosti 

činnost % 

osobní hygiena 31 

drobná hygiena 8 

vaření a pití 2 

umývání nádobí 7 

úklid 4 

zalévání zahrady a skleníku 4 

praní prádla 12 

WC 32 
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Obr. č 25 Graf spotřeby vody v domácnosti 

                           

5.12 Automatické otevírání vrat 

Automatické otevírání vrat 

 posuvné brány  

Samonosné brány  - v současnosti nejpoužívanější varianta, a to díky své 

nenáročnosti na údržbu. Nevýhoda je v potřebném prostoru pro odsun brány. 

Pro tento typ zakoupené parcely, kde je příjezdová cesta v mírném kopci, bude 

nainstalována posuvná brána po kolejnici s motorem BY 3500T od firmy CAME (tento 

druh je vybaven dálkovým ovladačem pro otevírání vrat). Je vhodná tam, kde není 

prostor pro křídlovou bránu anebo dostatečný boční prostor pro samonosnou bránu 

(místo na zajíždění pojezdové brány se rovná šířce průjezdu). Posuvná brána se otevírá 

stejně jako u samonosné brány, ale s tím rozdílem, že na zemi se pohybuje po nosné 

kolejnici. Výhodou tohoto typu je, že není třeba tak velký prostor do strany, nevýhodou 

pak je nutnost údržby vodicí kolejnice. [26] 

 

 křídlové brány 

Křídlová brána je klasickým řešením vjezdu do objektů a používá se všude tam, 

kde není boční prostor pro zajíždění brány pojezdové nebo samonosné. Křídlové brány 

se vyrábějí ve variantách jednokřídlé nebo dvoukřídlové. [26][36] 

 

31 
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2 

7 

4 4 

12 

32 

% 
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drobná hygiena 

vaření a pití 

umývání nádobí 
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5.13 Čistička odpadních vod 

Kořenová čistička 

Na otázku proč k rodinnému domu vynakládat nemalé prostředky na kořenovou 

čističku, je jednoznačně snaha o soběstačnost a v tomto konkrétním případě i doposud 

chybějící obecní kanalizace. Je sice pravda, že pořízení takovéto čističky vyžaduje jisté 

předpoklady v podobě rozlehlého pozemku, ale na druhou stranu takové čističky dále 

nepotřebují elektrickou energii, umí čistit všechnu vodu z domácnosti, mají dlouhou 

životnost, minimální provozní náklady, dobře snáší nestálý přítok vody a nestálou 

kvalitu vody. Nemalou roli hraje také estetika čističky, která zapadá do přírodního 

charakteru zahrady. A navíc je to bezesporu nejekologičtější forma čištění odpadní 

vody. Čištění odpadní vody probíhá samovolným (gravitačním) průtokem přes vrstvu 

štěrku obaleného samovolně narostlým bakteriálním povlakem. V celém profilu 

kořenové čističky neustále probíhají oxidačně-redukční a biologické pochody. 

Kořenové čističky lze použít pro čištění vody z domácnosti a posléze ji připojit jak na 

oddílnou, tak na jednotnou kanalizační síť obce. 

 

Obr. č 26 Kořenová čistička [29] 

Schéma kořenové čističky: 

1. septik a regulační šachta - slouží k usazení pevných nečistot před kořenovým 

filtrem a dále k anaerobnímu rozkladu nečistot. 2. povrchová úprava svahů - slouží ke 

zpevnění svahů kořenových filtrů. 3. izolační fólie pro kořenové čistírny -  dno 

kořenové čističky je vystláno speciální izolační fólií pro kořenové čističky s polyetylenu 

nebo syntetického kaučuku. 4. rostliny - mají doplňkovou čistící funkci. 5. filtrační 

štěrkové pole - dochází v něm k hlavním čistícím procesům - především pomocí bakterií 

na povrchu filtrační náplně. 6. rozdělovací potrubí 7. rozdělovací štěrkový pás 8. 

geotextílie na pískovém loži [29] 
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6 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo navržení modelu řídícího systému 

inteligentního domu. Díky tomu, že plánuji stavbu rodinného domu v pasivním 

standardu, bude tato diplomová práce pojata jako úvodní podklad pro následnou 

projektovou dokumentaci.  

Pro realizaci inteligentní elektroinstalace v domě byl zvolen systém iNELS a 

k projektu jako celku, bylo přistupováno tak, aby splňoval hlavně představy investora. 

Smyslem celého návrhu nebylo sestavit luxusní variantu, což při velkorysém finančním 

pokrytí tyto instalace rozhodně dovedou, nýbrž volit jen ty prvky systému, které jsou 

opravdu přínosem pro řízení domu z hlediska využitelnosti, a rozumné ekonomické 

návratnosti. Z toho důvodu je v návrhu zcela vynechána realizace např. multimediální 

zóny, která bude instalována klasickým způsobem a rovněž kamerové systémy a prvky 

EZS budou instalovány pouze v základním rozsahu. Hospodářská budova, kotec a bazén 

nebude řízen skoro vůbec. Naproti tomu vytápění, elektroinstalace a stínící prvky 

pasivního domu budou řízeny prioritně prostřednictvím tohoto řídícího systému.  

Pro vytápění rodinného domu je doporučováno kombinovat alespoň dva rozdílné 

druhy vytápění pro případ poruchy na zařízení, a proto bylo v  práci navrženo 

kontrolované větrání s rekuperací tepla, vytápění elektrokotlem, a jelikož je na pozemku 

počítáno i s výsadbou kanadských topolů, budou v objektu i krbová kamna. 

  

V projektu bylo navrženo i pár konstrukčně nestandardních prvků, jako je 

částečně odhalený kouřovod krbových kamen procházející skrze koupelnu a dětský 

pokoj, za účelem sledování a chování celkové teploty v budově, což bude následně 

měřeno a vyhodnocováno. V domě po kolaudaci bude dále sledováno chování 

inteligentního řídícího systému a vyhodnocovány data k dalšímu zpracování. Horizont 

návratnosti tohoto projektu i přesto, že nebude využita fotovoltaika bude sice o něco 

delší, avšak při rostoucích cenách za energie a vzhledem k tomu, že stavby v pasivním 

standardu, se při rozumné kalkulaci navýší jen zhruba o 10 %, oproti klasické 

novostavbě, pohybuje zhruba v horizontu 10 let. V projektu byl kladen důraz na 

„rozumné“ využití moderních technologií a snaha o to, být šetrný vůči životnímu 

prostředí.  
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