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murované steny z tehiel, DOPLNENÉ O DREVOV-
LÁKNITÚ  IZOLÁCIU, tl.160mm

sedlová strecha, skl. 30°, zateplená MINERÁL-
NOU VLNOU, podkrovie temperované

plocha orientovaná na JUH, bez tienenia, 40m²
plánovaná plocha kolektorov 20m²

špaletové okná, drevený rám doplnený 
IZOLAČNÝM DVOJSKLOM, Uw=1.3W/m²K

Keďže dom sa nachádza v neobývateľnom stave, 
jeho rekonštrukcia je nutná, porovnávať teda jeho 
aktuálnu spotrebu so spotrebou po rekonštrukcii po 
konštrukčnej stránke nemá zmysel. Po zateplení, 
zmene skladieb a výmene okien za špaletové s 
izolačným dovjsklom sa dom stáva po stránke 
celkových dodaných energií úsporným a je hod-
notený písmenom C. Vzhľadom na možné úspory 
vody, a nutnosť vymeniť spôsob riešenia odpa-
dových vôd, klient investuje do systému zbernej 
nádrže na dažďovú vodu a domácej čističky odpa-
dových vôd, ktorá bude prečistenú vodu odvádzať 
do nádrže v záhrade. Voda bude znova použitá na 
závlahu záhrady, splachovanie a udržovacie práce 
okolo domu.
Porovnať investičné náklady do systému na 
vykurovanie a ohrev teplej vody je náročné, 
vzhľadom na širokú ponuku, ktorá sa líši hlavne v 
cene. Pri skutočnej realizácii bude nutné vychádzať z 
konkrétnych ponúk po nacenení špecialistami.
Napriek tomu, že vstupné náklady na kombináciu 
peletkového kotla a fotovoltaického systému sú 
nižšie ako náklady na geotermálne čerpadlo, takmer 
žiadne provozné náklady počas využívania túto 
investíciu dorovnajú po 17 rokoch. S prihliadnutím na 
celkovú výšku nákladov na spotrebu objektu - 4 
048.3€/rok, sú však obe varianty návratné do 4-5 
rokov, a mali by sa stať súčasťou skutočnej realizácie.

Prvou variantou systému pre vykurovanie je peletk-
ový kotol, so zabudovaným zásobníkom na peletky a 
automatickým systémom prikladania. Kotol by slúžil 
na vykurovanie a ohrev teplej vody v zásobníku v 
zimných mesiacoch. V letnom období by sústava 
bola doplnená o 13ks fotovoltických panelov na 
južne orientovanej streche s výkonom 275W.

Uvažovaná cena sústavy kotla (pre presnejšie por-
ovnanie tej istej značky, ako tepelné čerpadlo) aj s 
príslušenstvom je 4100€, cena peletiek na jednu 
vykurovaciu sezónu 1000€, náklady na fotovoltaické 
panely aj s inštaláciou vychádzajú na 2500€.
Celková cena za prvý rok je teda 7600€, s cenou pod-
lahového vykurovania nepočítame, pretože je nutné 
aj pri použití tepelného čerpadla. 

Vykurovanie - peletkový kotol + fotovoltaický 
systém

Tepelné čerpadlo by fungovalo na princípe hĺbk-
ového vrtu (100m hĺbky). Pre účely tak malého rodin-
ného domu počítame len s jedným vrtom, ktorého 
cena je cca 34€/m. Predpokladaná cena čerpadla so 
zásobníkom a vrtom  je 15 400€. Čerpadlo by slúžilo 
na vykurovanie (podlahové) a aj ohrev teplej vody. 
Elektrická energia na osvetlenie a spotrebiče by teda 
činila ešte ročný náklad 307€ k tejto sústave.

Vykurovanie - tepelné čerpadlo zem-voda

Projekt sa zaoberá rekonštrukciou rodinného domu 
koncipovaného pre manželský pár na dôchodoku. S 
týmto zreteľom prebiehal aj návrh jeho dispozičného 
fungovania, kedy hlavné obytné miestnosti boli 
ponechané prízemiu, podkrovie bude slúžiť na 
prespanie návštevy a ako skladovací priestor. Návrh 
ďalej počíta so záujmom majiteľov investovať do 
šetrných a prírodných materiálov, použitých pri 
rekonštrukcii a s využitím technológií, fungujúcich na 
báze obnoviteľných zdrojov.
Podstatné bude v návrhu porovnať dve varianty 
vykurovania a ohrevu teplej vody. Prvou variantou je 
vykurovanie pece drevenými peletkami v zimnom 
období, fungujúcej aj pre ohrev vody. V letných mesi-
acoch bude teplá voda ohrievaná elektrickou ener-
giou z fotovoltaických panelov.
Druhou variantou je investícia do tepelného čerpadla 
na báze zem-voda, v podobe hĺbkového vrtu. Systém 
by slúžil na ohrev teplej vody celoročne a na 
vykurovanie.

The project proposal is dealing with reconstruction 
of family house for two outdoor active pensioners. 
The house space plan is taking that fact to the con-
sideration, and just groundfloor is designed for daily 
life, attic will be used just in case of long time over-
night guests and as storage area. The investors are 
interested in reconstruction based just on natural 
materials and sustainable technologies running on 
renewable sources.
The aim of this paper is to compare two systems for 
water heating and heating system itself. First variant 
is based on oven heating sourced by wooden pellets, 
runnig for heating and water system in winter period. 
In summer period water will be heated by electricity 
runned by roof fotovoltaic panels.
Second variant is based on geothermal energy, sup-
plied from deep well injection. System will be con-
nected to heating system and water system, through 
all year.

3D schéma domu.

Navrhovaná situácia.

Dom sa nachádza v obci Predajná, okres Brezno, na 
úpätí Nízkych Tatier, v nadm. výške 464.8m a prie-
mernou teplotou vzduchu 6.6°C. Návrh rieši ako 
obytné podlažie len prízemie, to je ako celok zatepl-
né. Zateplená bude aj strecha podkrovia, ako rezerva 
využitia, no do výpočtov nie je zahrnutá. Vykurovaná 
plocha tak činí len 84.66 m², objem vykurovanej zóny 
je 224.35 m³. Pomocou výpočtového nástroja NKN 
boli určené tepelné straty objektu na 5.3kW. Spotre-
ba objektu po rekonštrukcii na vykurovanie, výrobu 
teplej vody, osvetlenie a spotrebiče je 26 990kWh, čo 
činí 4 048.3€/rok.

Podstatné pre klientov bolo na rekonštrukciu použit 
prírodné, pokiaľ možno recyklovateľné, alebo už 
recyklované materiály. Dom sa aktuálne nachádza vo 
forme hrubej murovanej stavby, očistenej od povr-
chových úprav. Podlaha bude zateplená konopnou 
izoláciou, doplnená o podlahové vykurovanie, s 
výslednou hodnotou U=0.2W/m²K. Obvodové steny 
budú doplnené o vrstvu drevovláknitej izolácie a 
finálnou vrstvou hlinenej omietky z oboch strán, s 
výslednou hodnotou U=0.17W/m²K. Medzi trámy 
stropu bude nafúkaná celulózová izolácia, s výsled-
nou hodnotou U=0.19W/m²K.

Finálna podoba povrchových úprav s použitím kvalit-
ných prírodných materiálov vychádza na 21 655€, 
zatiaľ čo ich lacnejšia, no nie udržateľná podoba by 
vyšla na 18 069€. Rozdiel danej investície je minimál-
ny , keď sú do úvahy brané celkové náklady rekonšt-
rukcie.

Sedlová strecha na dome, spolu so strechou kôlne a 
garáže dokážu ročne zachytiť 195.5m³ vody, a pri 
investícií 3 404€ do nádrže a spätnom využití 
dažďovej vody, hlavne na zalievanie sa táto invest. 
vráti do 12 rokov. Odpad v dome sa hromadil v 
žumpe s malým objemom, jej náhrada za domácu 
ČOV, prepojenú na nádrž s dažďovou vodou, sa  vráti 
do 2 rokov.  

3D schéma domu.
Zdroj: webové stránky STEICO, BIOZOL, BIOKAY

3D schéma tepelného čerpadla na báze zem-voda.
Zdroj: http://www.pavelek.cz/typy-tepelnych-cerpadel/


