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Vizualizácia exteriéru
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Pôvodná situácia zahrňuje dom, čiže objekt 
bývalého  mlynu. Vypracovaná štúdia zahrňu-
je kompletnú rekonštrukciu objektu a prístav-
bu v 2.PP. Budova je z tehlového nosného 
zdiva o hrúbke 600-500mm. Konštrukcia ne-
zahrňuje žiadnu tepelnú izoláciu. Tepelná 
priestupnosť tejto konštrukcie je U=~0,75 
W/(m2K), čiže veľmi vysoká . V oblasti je 
mierna klíma, pozemok je dostatočne veľký 
na umiestnenie rozvodov, tepelného čerpadla 
a nádrží na recykláciu vody. Návrh zahrňuje 
rekonštrukciu pôvodnej časti a novú prístavbu 
v 1.PP a energetické riešenie.

English abstract - Before situation concerns a 
house, a object which was a mill before. Fin-
ished study includes a complete reconstruc-
tion and addition to the disposition in the 
ground floor. The building before consists of 
brick wall construction about a 600-500mm 
thin. This construction before consists of no 
thermal insulation. The heat permeability of 
this construction is U=~0,75 W/(m2K), so 
really high. There is a mild climate in this loca-
tion, the land is equally high to place a infra-
structure, heat pump, and water recyclation 
tanks. The proposal consists of reconstruction 
of original building and new addition in a 
ground floor and a energetic solutioning.  

Zdivo pôvodného objektu navrhujem opatriť tepelnou 
izoláciou YTONG Multipur hr. 80mm. Tepelná priestup-
nosť konštrukcie sa týmto redukuje na U=0,33 
W/(m2K). Prístavba bude opatrená zdenou konštruk-
ciou z tvárnic POROTHERM a izolácie 
YTONG Multipur hr. 200mm. Táto konštrukcia vykazuje 
tepelnú priestupnosť U=0,14 W/(m2K). Okná na 
prístavbe aj v rekonštruovanej časti navrhujem s tro-
jsklennou skladbou kôli najvyššiemu možnému tepel-
nému pohodliu.

 

Na streche prístavby sa budú nachádzať foto-volta-
ické panely ktoré budú dodatočne dodávať el. ener-
giu. Ináč bude odberaná z verejnej elektrickej siete. 
Voda bude dodávaná rovnako z vodovodného rádu, 
nakoľko na mieste nebola vykonaný aktuálny pries-
kum na prítomnosť podzemnej vody. Keďže sa jedná 
o bývalý objekt mlynu, predpokladá sa aj prítomnosť 
tejto vody. Ináč bude budova recyklovať daźďovú 
vodu, sivú vodu, ktoré sa budú nachádzať vo 
filtračných nádobách. Sivá sa bude skladovať v tech-
nickej miestnosti, dažďová na záhrade. O prísun tepla 
sa bude z časti zasluhovať aj tepelné čerpadlo 
zem-voda ktoré bude umiestnené na záhrade, ktorá k 
tomuto riešeniu ponúka voľnú plochu.

Na záver, navrhované riešenie sa snaží vo vysokej 
miere využiť možnosti obnoviteľnej energie. Využitím 
slnečnej energie na výrobu elektrickej energie, na 
ohrev vody pomocou tepelného čerpadla. Recyklu-
jeme sivú vodu na ďalšie použitie pre splachovanie, 
dažďovú vodu pre potreby záhrady a rovnako aj na 
splachovanie toalety. Výsledné opatrenia dostali kon-
cept na hodnotu A v zmysle úspornosti s hodnotou 
spotreby 91,1 kW/(m2.rok). Tieto hodnoty sú veľmi 
priaznivé, je však na úvahe majiteľov objektu koľko sú 
ochotný do projektu investovať. A aká je návratnosť 
investície.
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