Príloha Drevostavby

Dom na
luzných lúkach
TENTO KRÁT VÁM PREDSTAVÍME VEĽMI CITLIVO ZAKOMPONOVANÝ
RODINNÝ DOM DO LUŽNÝCH LÚK V OKOLÍ MALÉHO DUNAJA,
KTORÉHO ARCHITEKTÚRA CTÍ TRADÍCIU A PRÍRODNÉ MATERIÁLY.
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odinný dom je jednoduchých obdľžnikových tvarov a jeho architektúra je
komponovaná tak, aby okamžite po
postavení svojím vzhľadom zapadol do prostredia. Tvarovanie hmoty a výšky domu je riešené
veľmi citlivo so zámerom, aby sa návštevám,
ale aj okolitej krajine prihováral tak, že tu už
stojí stáročia a je súčasťou tejto krajiny. Celková
zastavaná plocha domu je 371 m2 a štvorčlenná rodina má k dispozícii cca 240 m2 obytnej
plochy.
Dispozičné riešenie domu postaveného v rovinatom území, akceptuje ideálnu orientáciu ku
svetovým stranám. Zo severnej strany sú „technické“ miestnosti s dvojgarážou. Na východ sú
orientované spálne a južná a západná strana
domu doslova vťahuje slnko do obytných priestorov domu cez veľké k slnku otočené presklené steny. Letnému prehrievaniu bráni vysunutá
strecha prekrývajúca terasu po celej dľžke stavby. Terasa tvorí aj dôležitý architektonický prvok,
pretože svojím pozdľžnym riešením pripomína
tradičný „gánok“ ktorý bol charakteristickým
prvkom architektúry vidieckych stavieb na juhu
Slovenska. Pasívnemu energetickému efektu
využívania slnečných lúčov pomôže priestor
zimnej záhrady. Tento nie je zatiaľ dobudovaný.
Základová doska je od terénu zvýšená o 45
cm aby sa získal priestor pre inštaláciu tepelnej
izolácie v hrúbke 20 cm pod podlahy a zároveň
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sa vytvorila „protipovodňová“ ochrana, pretože
pozemok je blízko vodného toku.
Z konštrukčného hľadiska ide o montovanú drevostavbu, kde nosným systémom je sústava KVH
nosníkov širokých 14 cm v osovej vzdialenosti
63 cm. Tento nosný skelet je z vnútra vyplnený
tepelnou izoláciou, ktorá je inštalovaná aj z vnútornej a vonkajšej strany opláštenia nosníkov tak,
aby celková výsledná hrúbka tepelných izolácií
bola 35 cm. Tepelná izolácia v tejto hrúbke je
zabudovaná aj v strešnej konštrukcii. Týmto sa

dosiahlo, že dom je z tepelného hľadiska stavaný
ako „pasívny“. Dom však nemá rekuperáciu vzduchu.
Aby nebola rovná strešná rovina nad spálňovou časťou domu prehrievaná slnkom, je riešená ako zelená
strecha. Nad obytnou časťou je sedlová konštrukcia
strechy na ktorej je položená ťažká betónová krytina
mediteránskeho vzhľadu. V centrálnej časti domu
je vložený tehlový akumulačný prvok – murované
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priečky, ktoré opticky delia otvorený obytný
priestor a majú navodiť atmosféru „starého domu
v dome“. Drevené okná majú inštalované trojsklá
a vykurovanie domu zabezpečuje TČ a podlahové vykurovanie.
Interiérová tvorba domu je riešená duchu slow
dizajnu teda menej, nápadito a precízne. Interiér
preto pôsobí vzdušne, jednoducho a pritom
originálne. Každý jeden kus nábytku je starožitný
kvalitne zreštaurovaný „kus“. Moderná, štruktúrovaná drevená podlaha ostáva k krásnom dialógu
so starými tehlami na stenách. Zujímavá kuchyňa
akoby nepripomínala miesto kde sa každodenne
varí, akoby to bol „len“ dizajnérsky kus nábytku.
Veľké plochy sklenených stien otvárajú dom
zimnému slnku a nevšedným výhľadom na rôznu
farebnosť lužných lúk, ktorá sa mení v priebehu
ročných období.
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