Dům na větrném kopci

advertorial

ARCHCON ATELIER
a DŘEVOSTAVBY BISKUP
úspěšně dokončily další společný
projekt – pasivní dům
z DEKPANELŮ izolovaný
převážně dřevovláknitou izolací.
Pojďme nahlédnout, jaké jsou
zkušenosti čerstvých majitelů
Lucie, Martina a Dannyho.

l Prubířským kamenem pasivních domů jsou
nejteplejší letní dny, jak jste je prožili?
Tropická vedra náš dům zvládnul na výbornou. Drželi jsme se
zásady nepustit slunce do domu, proto jsme přes den měli

vždy stažené rolety. Při kombinaci dochlazení přes den vzduchotechnikou s přirozeným provětráváním domu v noci jsme
v domě udrželi příjemné klima. Překvapilo nás, že i v horním
podlaží byla teplota velmi příjemná. Nejvíce se prohřála koupelna, ve které je standardní střešní okno. Předpokládáme,
že situace se ještě zlepší, až bude hotová zahrada – na kovové treláži plánujeme popínavky a v zahradě listnaté stromy.

l Jaké je vaše nejoblíbenější místo v domě?
Oblíbili jsme si posezení na schodech mezi kuchyní a obývákem. Rádi zde jíme, a když přijdou návštěvy, tak si tady přirozeně posedáme a náš syn odtud sleduje pohádky v televizi.
Také výhled na město je ze schodů perfektní. Se schody nemáme problém ani při obsluhování jídelního stolu – jídlo si
jednoduše vezmeme z pultu a po schodech s ním nechodíme. Krásným a nevšedním prvkem v domě jsou schody
s podsvícenými stupni. Nápad se zrodil během stavby v hlavě
truhláře pana Mikeše.

l Bylo pro vás úzké spojení projekční a realizační
firmy nějakým přínosem?

Vzpomínky architekta
Z mého pohledu to byl naprosto ideální projekt – krásné místo se skvělým výhledem
a otevření investoři, kteří našemu ateliéru dali
důvěru a prostor dořešit dům do posledního
detailu. Ráda vzpomínám na živé debaty nad
schodištěm, nad řešením dřevěného stropu (za pozornost stojí propracovaný spárořez), nebo hledáním ideální formy venkovní kryté
terasy… Naše společné úsilí nakonec završila precizní realizace,
která přivedla náš vysněný virtuální dům do reality.
Ing. Irena Truhlářová

Oba jsme velmi pracovně vytíženi, proto nám
vyhovovalo, že jsme nemuseli během stavby
nic řešit. Pokud se vyskytl nějaký problém, obě
firmy komunikovaly mezi sebou a snažily se
společně najít nejvhodnější řešení. Na druhou
stranu, když jsme my přišli s nějakým požadavkem, zafungovalo to velmi rychle. Po panu
stavbyvedoucím se nám dokonce stýská – byl
velmi ochotný a bylo vidět, že stavbou našeho
domu prostě žije.

l Mnoho investorů nálepka „pasivní
dům“ spíše odradí, protože se bojí
složité techniky – jak funguje váš
dům?

Líbí se nám, že dům je celkově uživatelsky
velmi jednoduchý – vlastně pouze stahujeme tlačítky rolety
a regulujeme výkon vzduchotechniky. Během letních veder
před spaním otevřeme okna, aby se dům v noci předchladil.
Předpokládáme, že ještě během zimního provozu vzduchotechniku doregulujeme.

l Poloha vašeho domu je výjimečná, jaké to je
bydlet na „větrném kopci“?
Vzpomínáme, jak jsme tu zažili aprílové počasí. Venku se
čerti honili, foukal ze všech stran vítr, střídaly se vločky a déšť,
ale nám bylo v domě dobře a venkovní mumraj jsme sledovali z tepla a sucha velkými francouzskými okny. Podobné to
bylo v létě, když byla bouřka. Vítr je prostě daň za to, že bydlíme na kopci a máme nádherný výhled do kraje.

www.archcon.cz
www.drevostavbybiskup.cz

