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TVAR
Rodinný dom navrhnutý na požiadavky rodičov je dvojposcho-
dový s plochými strechami a vystupujúcou hmotou na streche,k-
torá je vytvorená ako strešná terasa. Vďaka vystupujúcej hmote 
je možný komínový efekt. Ten hlavne v letných mesiacoch na-
pomáha k odvetraniu teplého vzduchu, systémom prirodzeného 
vetranie. Strechy, ktoré sú na dome navrhnuté sú zelené-s 
extenzívnou zeleňou, čím pomáhajú k lepšej mikroklíme miest-
ností. 

ORIENTÁCIA
Dom má 4 hlavné pobytové miestnosti orientované na juhozápad 
.Veľké okná takto orientované umožňujú v zimných slnečných 
dňoch maximálne využiť energiu slnka a v lete, kedy sú takéto 
zisky nežiadúce, nad jedným oknom tieni terasa a na všetkých 
použitých oknách na dome je použité vonkajšie tienenie elek-
trickými žalúziami, to eliminuje prenikanie tepla do interiéru

NÁVRH KONŠTRUKCIE
Dom je navrhnutý kompletne so stavebného systému Ytong. 
Veľkou výhodou systému je ľahké tvorenie detailov a teda aj ne-
prievzdušnej obálky, čo pomáha k plneniu hodnoty pre pasívnu 
výstavbu. Súčiniteľe prestupu tepla spĺňajú návrhovú hodnotu 
pasívneho domu. Podlaha na teréne: U= 0,15 (Wm-2K-1), Stre-
cha: U= 0,081(Wm-2K-1),Obvodová stena: U=0,13 (Wm-2K-1). 
Okná a dvere sú navrhnuté ako hliníkové izolačné trojská s hod-
notou U=0,72 (Wm-2K-1)

VYKUROVANIE A OHREV TEPLEJ VODY
Vykurovanie objektu je zaistené tepelným čerpadlom 
VZDUCH-VODA v kombinácii s nízkoteplotným podlahovým 
vykurovaním. Pridaným zariadením je elektrokotol.Teplá voda je 
ohrievaná TČ v kombinácii s elektrickou energiou z fotovoltaiky

VETRANIE 
Pre využitie tepla z odpadného vzduchu je použité riadené vetra-
nie s rekuperáciou za pomoci centrálnej rekuperačnej jednotky. 
Prívodný vzduch prúdi do jednotky cez protiprúdový výmenník, 
vďaka ktorému sa studený vzduch ohrieva teplým odvádzaným 
vzduchom.

HOSPODÁRENIE S VODOU
Dažďová voda je na pozemku zadržovaná v dvoch akumulačných 
nádobách. Voda z prednej časti pozemku je spätne využívana vo 
vnútri objektu na splachovanie. Voda zo zadnej časti je využívaná 
na zalievanie záhrady
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1 obývačka s kuchyňou
2 chodba
3 zádverie
4 hosťovská izba
5 kúpelňa so saunou
6 garáž
7 chodba
8 detská izba
9 spálňa
10 technická miestnosť
11 kúpelňa
12 detská izba
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