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situace vůči vodní nádrži Lipno + řez územím

A

A‘

ŘEZ A-A‘

vodní nádrž Lipno





„A jako slunečnice každým dnem
otáčí se za sluncem, ... “

obracím za tebou.citace: (Slunečnice od Slávka Emana
Nováčka a Josefa Grusse)

Úvaha nad zisky ze sluneční energie:
Natoční objektů v kruhovém charakteru umožňuje čerpat
sluneční záření během celého dne a napomáhá tak maxi-
málního využití sluneční energie. Denní křivka zisku energií
je konstantnější, než při využití fotovoltaických panelů
umístěných pouze na jižní stranu.

úvaha nad intenzitou slunečního záření během dne





axonometrie



úvaha systém fotovaltaiky



schéma využití FVE

zakomponování FVE panelů do celkového architektonického řešení



využití společného ohřevu TUV:
Primární zdroj ohřevu teplé užitkové vody je automatický kotel na peletky umístěný
ve společné technické místnosti.
Nevýhodou je zde ztráta energie při dopravě energie na delší vzdálenost. Rozvody
budou silně ozilovány a voda bude ohřátá na vyšší stupeň. Výhody z hlediska údržby
a zásobování v jednommístě převládají nad nevýhodou přiměřené ztráty energie.

doplŇující zdroj vytápění jednotlivých objektů:
jednotlivé bytové jednotky jsou vybaveny vlastní teplovzdušní krbovou vložkou. Ta zde funguje jako doplňující zdroj
vytápění jednotek.

úvaha pro zisk tepelné energie v objektech



Čištění a recyklace odpadních vod:
1. hrubé čištění - ČOV
2. kořenová ČOV
3. dočišťovací rybníček - BIOTOP
4. čerpadlo pro přečerpavání do hlavní nádrže
(využití energie z FTV - pouze přes den)

5. vodní nádrž - sh5. vodní nádrž - shromažďování vody:
a) voda z místního potoku
b) recyklovaná odpadní voda
- přebytečná voda ve vodní nádrži bude odváděna
přepadem zpět do korýtka potůčku a odvedena do nádrže
Lipno.

6. filtr pevných částic
77. dočišťovací proces
8. znovuvyužití recyklovaných vod pro domácnost jako užit-
ková voda.
Předpoklad využití vodního zdroje:
Topení, pračka, mytí, zalévání atp....
V objektu budou provedeny zvlášť rozvody pitné vody)

úvaha nad recyklací odpadních vod

Spotřeba vody v domácnosti:
Dle SČVK je průměrná spotřeba vody v domácnosti 89 litrů na člověka.
To je 6675 l/denně pro celý komplex.
Pokud by se pitná voda využíval jen k přípravě potravin
což je 8,7% (580l),
tak by lokální čistička ušetřila více než 6000l vody
na pna pročištění místní čističce.



větrání objektů

V objektu se počítá s využitím rekuperační jednotky s klimatizací.
V zimních měsících bude rekuperační jednotka pomáhat udržovat teplotu
v objektu s kvalitní výměnou vzduchu.
V letních měsících bude jednotka fungovat jako klimatizace.
Všechny bytové jednotky budou vybaveny vlastní rekuperační jednotkou.

větrání a chlazení objektů:

rekuperační jednotka:přirozené větrání



garáž

garáž pro 15 automobilů





půdorys podkroví



řez objekty



vizualizace exteriér - (noční pohled)



vizualizace - átrium



vizualizace - pohled z východní části pozemku



vizualizace - pohled ze silnice





vizualizace interiér - (obývací pokoj)



vizualizace - interiér (obývací pokoj)





vizualizace - interiér (kuchyň/jídelna)








