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Výsledky výpočtu pre dotácie Zelená úsporám
Zdroj: https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/128-on-line-kalkulac-
ka-uspor-a-dotaci-zelena-usporam

Posúdenie množstva zrážkovej vody
Zdroj: https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/105-posouzeni-moznos-
ti-vyuziti-srazkove-vody

Tepelné čerpadlo (vzduch-voda) recoCOMPACT excl, Vaillant
Zdroj: https://www.vaillant.cz/pro-zakazniky/produkty/tepelne-cerpadlo-
-recocompact-exclusive-33536.html
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Projekt sa zaoberá návrhom novostavby rodin-
ného domu, ktorý bude situovaný v obci Belu-
ša na severozápade Slovenska. Navrhnutý je 
dvojpodlažný objekt so sedlovou strechou 
pre 5-člennú rodinu. Rodinný dom má pôdory-
sné rozmery 5,4 m x 17,45 m s výškou hrebeňa 
6,9 m (podlahová plocha 153,2 m2). Úzka par-
cela (šírka 10,6 m) leží v zastavanej časti obce 
s rodinnými domami. Z priľahlej komunikácie 
je napojená na vodovodnú a elektrickú sieť, 
na parcele je navrhnutá studňa ako dodatočný 
zdroj pitnej vody a žumpa na splaškovú kana-
lizáciu.

Všetky navrhované obalové konštrukcie vyhovujú po-
žadovaným normovým hodnotám. Obvodová stena 
z keramických tehál Porotherm 30T Profi so zateple-
ním z polystyrénu hr. 100 mm a drevený krov zateple-
ný minerálnou vatou hr. 380 mm vyhovujú aj pasívne-
mu štandartu. Otvorové výplne majú izolačné trojsklá.

Obvodová stena   U = 0,14  W.m.-2.K-1

Strešný plášť   U = 0,13  W.m.-2.K-1

Podlaha na teréne  U = 0,21  W.m.-2.K-1

Otvorové výplne   U = 0,72  W.m.-2.K-1

Chladenie:
Vďaka spätnému chodu tepelného čerpadla bude 
cez rozvody podlahového vykurovania v lete interiér 
ochladzovaný. Chladiaci výkon zariadenia je 4,93 kW.

Ohrev teplej úžitkovej vody:
Súčasťou systémovej jednotky je aj zásobník pre tep-
lú vodu s objemom 225 l, ktorý je v prípade potreby 
dohrievaný záložným ohrievačom.

Do rodinného domu som navrhla tepelné čerpadlo 
na princípe vzduch - voda, ktoré je súčasťou systémo-
vej jednotky s rekuperáciou a zásobníkom na teplú 
vodu.

Vykurovanie:
Tepelné čerpadlo je napojené na podlahové vodné 
vykurovanie, ktoré sa nachádza v celom objekte. Za-
riadenie má vykurovací výkon 3,6 kW. Súčasťou systé-
movej jednotky je aj rekuperácia s 90% spätným zís-
kavaním tepla z interiéru. Ako doplnkový zdroj tepla 
je krb na drevo, z ktorého vedú prieduchy na rozvod 
tepla do ostatných miestností domu.

Nakladanie s dažďovou vodou:
Na základe výpočtu množstva zrážkovej vody za-
chytenej z plochy sedlovej strechy som navrhla 
na pozemok umiestniť podzemnú akumulačnú nádrž 
s objemom 4500 l. Voda bude ďalej využívaná na za-
vlažovanie záhrady, vonkajšiu údržbu, príp. umývanie 
automobilov. V prípade preplnenia nádrže bude na-
pojená na vsakovaciu šachtu na pozemku.

Na základe výpočtu tepelných strát objektu s výsled-
kom 2,219 kW/rok bol objekt zaradený do energetic-
kej triedy obálky A. Vďaka zatepleniu sa ročná potre-
ba tepla na vykurovanie znížila na 20%. 

Ročné náklady za elektrickú energiu (zahrňuje vyku-
rovanie + ohrev teplej vody) dosiahnu 28 032 kč. Ná-
klady za bežné spotrebiče v domácnosti dosiahnu 
10 300 kč za rok.
 
Celkové náklady teda tvoria 38 332 kč ročne.

This project is about design of new building 
of a family house, which will be situated in the 
village Beluša in the northwest of Slovakia. 
The object has two floors and gable roof and it 
is designed for 5-member family. Plan dimen-
sions of house is 5.4 m x 17.45 m and ridge 
height is 6.9 m (floor area is 153.2 m2). 
The narrow building lot (10.6 m wide) lies in 
the built-up area of the village with family 
houses. The adjacent road provides connec-
tions to the water and electricity network. On 
the building lot a well is designed as an addi-
tional source 
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