
pekné bývanie50 február 2017 51

rekonštrukcia

Klame

Sprvu si mysleli, že im postačí úžitková 
plocha starého domu 75 štvorcových 
metrov. Premýšľali, na koho sa obrátiť 

s realizáciou svojho nápadu. Osud ich na-
smeroval k manželskému páru odborníkov, 
ktorí presne pokrývali ich potreby. Björn 
Kierulf, aktívny odborník na energeticky 
pasívne domy, ktorým sa venuje už od roku 
2007, a architektka Zuzana Kierulfová, zao-
berajúca sa okrem iného záchranou tradič-
ných domov a ich adaptáciou na súčasné 
požiadavky v občianskom združení ArTUR.

Pribudla novostavba
Po podrobnejšom rozvrhnutí novej 
dispozície starého domu sa domáci 

s architektmi zhodli na tom, že na dosiah-
nutie vyššieho komfortu bude potrebná 
prístavba. A tak k prízemnému objektu 
so sedlovou strechou navrhli moderný 
kváder s plochou vegetačnou strechou, 
ktorý spolu so starým domom vytvorili 
pôdorys v tvare L. Zväčšili si tak úžitkovú 
plochu na 136 štvorcových metrov a zlep-
šili orientáciu dennej zóny. Polepšil si tak 
aj prívetivý dvor s veľkým orechom, ktorý 
ostal sčasti chránený domom. Aby krásu 
košatého stromu preniesli aj do interiéru, 
navrhli v novostavbe na juh orientované 
veľkoplošné okná s trojsklom, čím záro-
veň spoločenskej zóne dopriali dostatok 
denného svetla.

Mladá rodina si kúpila takmer storočný dom v malej 
obci tesne za hranicami s Rakúskom a dostala 

odvážny nápad. V rámci rekonštrukcie ho upraviť 
na pasívny štandard.

telom

 Drevený latovaný obklad na fasáde pasívnej drevostavby 
tvorí príjemnú kulisu veľkorysej terase a záhrade. Veľkoplošné 
okná s trojsklom spájajú interiér s exteriérom a presvetľujú 
spoločenskú zónu.

 Neodmysliteľnou súčasťou dvora so spevnenou plochou 
z prírodného kameňa je veľký košatý orech, ktorý sa stará 
o dobrú klímu a tieň počas horúcich dní.



pekné bývanie52 február 2017 53

rekonštrukcia

 Situovanie prístavby kolmo na starý dom 
vylepšilo orientáciu spoločenskej zóny smerom 
na juhozápad a opticky uzatvorilo dvor. 

 Horizontálne profily vonkajšej podlahy, obkladu 
fasády a stropu pôsobia nadčasovo a vytvárajú 
veľmi pôsobivý raster.

Základnú formu harmonickému interiéru 
dodala dubová podlaha a akustický 

drevený podhľad z bielej jedle. Jednotlivé 
zariaďovacie solitéry už vyberala 

majiteľka domu. 

Povedali by ste, že sa tento takmer storočný 
domček môže pochváliť energeticky pasívnym 
štandardom a modernou prístavbou?

Veľkoplošné okná v spoločenskej zóne sa 
podieľajú na intenzívnom prepojení interiéru 
so záhradou. 
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V pasívnom štandarde
Projekt novej drevostavby a rekonštrukcie na pasívny štandard vypraco-
val Björn s kolegyňou z ateliéru Createrra Petrou Trokanovou. Zámer 
bol jasný: v čo najväčšej miere zachovať pôvodný dom s jeho typickým 
tvaroslovím so šambránami na uličnom priečelí a priznať novú prístavbu 
s dennou zónou v modernom vzhľade. Starý dom si ponechal funkciu 
nočnej zóny so spálňami. Jednoduchý tvar oboch stavieb nahrával úprave 
do pasívneho štandardu. Všetky obvodové múry zateplili z vonkajšej 
strany, okrem uličnej fasády pôvodného domu. Tú odizolovali zvnútra izo-
lačnými tvárnicami. V starom dome zateplili aj podlahy a strop. Zlepšili tak 
tepelnoizolačné parametre obvodového plášťa a maximálne ho utesnili. 

Za pochodu
Logistiku prác trošku sťažoval fakt, že rodinka už starý dom obývala, 
a tak sa práce museli rozdeliť na niekoľko fáz. Na druhej strane sa 
tak lepšie zžili s prácami na dome a mali všetko pod kontrolou. Do-
máca pani, ktorá bola v tom čase na materskej dovolenke, dokonca 
zvládla náročnú úlohu stavebného dozoru a následne aj interiérové-
ho dizajnéra. 
Mladá rodina sa už vo vynovenom príbytku zabývala a spokojne si 
užíva vysoký komfort popri nízkych nákladoch na prevádzku.

Inéz BÚCI, Foto: Bohumil ŠÁLEK

Komfortne vybavená kuchyňa nechce pútať 
na seba pozornosť. V bielom šate splýva s bielymi 
stenami a necháva vyniknúť krásu dreva. Všimnite 
si profilovanie stropných dosiek, ktoré zabezpečujú 
dobrú akustiku priestoru.

 Nočná zóna domu so spálňami a detskou izbou sa 
nachádza v starom dome s orientáciou na ulicu.

 Kúpeľňa sa rovnako ako celý interiér domu nesie 
v striedmom škandinávskom štýle s kombináciou 
bielej a dreva. Dostatok denného svetla v kúpeľni 
poskytuje strešný svetlík.

BjÖrn Kierulf 
Petra Trokanová

autori rekonštrukcie a pasívnej stavby
www.createrra.sk

Ako nosnú konštrukciu sme na stavbu 
pasívneho domu použili ľahkú drevenú 

konštrukciu Lignotrend, ktorá sa 
nám veľmi osvedčila nielen z hľadiska 

efektívnej výstavby z hotových 
masívnych prvkov, ale aj z pohľadu 

výborných zvukovoizolačných vlastností. 
Výhodou je, že samotná nosná 

konštrukcia je zároveň veľmi pekná 
na pohľad ako tieto stropné akustické 

panely. 


