Průvodná správa
Základné údaje:
Jedná sa o rodinný dom, ktorý má slúžiť človeku celý život so zmenymi, ktoré život prináša.
Počet osôb: 2-6
Počet obytných miestností : 5
Situácia:
Pozemok sa nachádza v blízkosti Brna, na okraji dediny, ktorá má v pláne sa ďalej rozširovať.
Susedný pozemok z jednej strany je zatiaľ prázdny, ale je plánovaná ďalšia zástavba. Z druhej strany
(východnej) sú menšie bytové domy a stará zástavba. Doma na pozemku je umiestnený tak, aby
nebolo súkromie z okolných pozemkov narúšané. Pozemok je pomyselne rozdelený na 2 časti, kedy
prvá polovica pozemku od ulice je venovaná bývaniu a rekreácii. Táto časť pozemku je obohnaná
stenou, zatial, čo druhá časť slúži ako ovocný sad.
Architektonické riešenie:
Dom je v nízkoenergetickom štandarte, a snaží sa využívať, čo najviac pasívnych ziskov zo slnka.
Základom pre riešenie bol pôdorys do „L“ a ďalej sa rôzne časti domu otáčali za Slnkom. Vznikla
hmota, kde uhol v „L“ je tupý a nie pravouhlý. Nastalo skosenie druhého poschodia tak, aby bolo
výhodné pre solárne kolektory a tým lepší zisk teplej vody. Fotovoltaické pásy vyžadujú sklon strechy
minimálne 3°, preto je v prízemí riešená čiastočne pultová strecha s nízkym sklonom.
Pre dosiahnutie čo najväčšej variability rodinného domu som navrhla druhý vchod do druhého
poschodia.Vchod už nie je zo strany ulice ako vchod hlavný, ale z východnej časti domu.

Dispozičné riešenie:
Dispozícia rodinného domu je premenlivá v závislosti od životnej situácie. Základom pre riešenie bola
úvaha o súčastných životných podmienkach pre samostatné bývanie mladých ľudí, ale i starších
párov, ktorým deti odišli z domu, a tým dom ostáva síce veľký, ale prázdny. Často je tak kombinácia
taká, že rodičia majú veľký nevyužívaný dom, a deti majú malé byty. Obe strany sú nespokojné.
Varianta A: rodičia s 2 malými deťmi, kedy jeden z rodičov pracuje z domu. Dom je rozdelený na
pracovnú časť, ktorá má vlastný vstup a na časť bývania. Na prízemí sa nachádza kuchyňa
s obývačkou a detská izba. Sú to najčastejšie využívané miestnosti rodinou. V druhom poschodí sa
nachádza spálňa, v ktorej rodičia trávia čas hlavne v noci a pracovňa.
Varianta B: rodičia, ktorým deti už odrástli. Buď majú partnerov, alebo už i rodiny a dom sa
jednoducho rozdelí na 2 byty. Kedy v hornom poschodí vznikne 3+kk a v prízemí 2+kk. V prízemí sa
pôvodná detská izba dá rozdeliť na 2 časti – spálňa a pracovňa. Pre rodičov sa teda zásadne moc
nezmení. A deti majú k dispozícii byt 3+kk. Obe varianty počítajú i so starými rodičmi (rodičia

majitelov), ktorí pokial sú ešte samostatný môžu využívať horný byt, a v prípade, že už nie sú
pohyblivo zdatný menia sa na „deti“ a dom je vo variante A.
Konštrukcia:
Stavebný systém je systém firmy Steico, ktorá dodáva konštrukcie drevené i konštrukcie na báze
dreva. Dom je postavený z I nosníkov, a zateplený minerálnou vatou. Konštrukcia strechy je zo Steico
wall a zateplenie opäť z mienrálnej vaty. Do tejto minerálnej vaty sú položené fotovoltaické pásy. Pre
zosílenie konštrukcie sú v kritickým častiach navrhnuté ocelové časti. Jackel 120/120 ako sloupek
umiestnený 4krát v prednej časti domu. Na ňom je položené ocelové „u“, do ktorého sú kotvené
Steico wall nosníky strechy. Podporené ocelou je i spodné kotvenie okna v jedálni, kedy má okno
rozpon 4800mm. Je tu 5x položené „I“ s navareným „L“, a k tomuto L je okno priamo kotvené.
Okná sú navrhnuté ako drevené okná s trojsklom. Kúrenie v objektu je zabezpečené podlahovým
vykurovaním a čiastočne i krbom v obývačke. Ohrev teplej vody je solárnymi kolektorami, ktoré majú
plochu 5m2. Elektrina v dome je zabezpečená fotovoltaickými pásmi. Prebytok energie je posúvaný
do verejnej siete, prípadný nedostatok je naopak odoberaný z verejnej siete. Na pozemku je
umiestnená akumulačná nádrž, kde sa zdržuje voda zo striech a táto nádrž slúži na zalievanie
záhrady.
Interiér:
Riešenie mobiliárového prvku:
Ostrov v kuchyni je navrhnutý i s vstavanou krbovou vložkou Optim 8CP z 2 častí presklená. Obklad
ostrovu je z materiálu Corian o hrúbke 12 mm. Pre ochranu materiálu pred teplom je okolo krbovej
vložky lišta z plechu a vzduchové medzery, aby bolo okolie dobre prevetrávané. Pozinkovaný plech je
i na soklíku.
Na ostrove sa nachádza varná doska, digestor a umývadlo. Umývadlo je opäť corianové. Vnútri
ostrovu je zabudovaná umývačka riadu, a úložné priestory.

