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Technologické riešenie 
Plášť stavby (približne 80 %) je orien-

tovaný na slnečnú stranu s cieľom opti-
malizovať pohlcovanie solárnej energie.
Obytný priestor na prízemí je pokrytý
obkladom z prírodného červeného
smreka. Solárna energia sa tu získava
prostredníctvom vsadenej zasklenej
terasy. Na streche sú umiestnené solár-
ne kolektorové panely a v budúcnosti sa
plánuje využívať fotovoltický systém.
Centrálne umiestnená „čiernej skrinky“
má trojvrstvový obklad panelmi z vlákni-
tého cementu vo farbe drevného uhlia,
vnútro je prehriate slnkom, čím sa znižu-
je tepelná strata do vonkajšieho prostre-
dia. Využitie solárnej energie a tepelnej
izolácie je vylepšené vetracím zariade-
ním so systémom pre opätovné získava-

Pri jazere Laka v Hornom Sliezku vyrástol jednoduchý nízkonákladový a nízkoenergetický
rodinný dom splývajúci s okolitým prostredím ako chameleón. Farebné dosky, ktoré tvoria
drevenú fasádu odrážajú odtiene krajiny. Okno odhaľuje plášť z vláknitého cementu,
a zároveň poskytuje pohľady do okolitej krajiny. Stavba je z exteriéru symetrická, hoci vnútorné
priestory sú, vzhľadom na ich funkciu, navrhnuté asymetricky. 

nie tepla. Cieľom projektu bolo dosiah-
nuť nízke prevádzkové náklady stavby
a tiež znížiť náklady na výstavbu. Všetky
detaily domu sú jednoduché ale premys-
lené. Cena tohto domu je porovnateľná
s cenou tradičného domu v Poľsku.
Úspora nákladov sa zabezpečila využi-
tím tradičných stavebných techník,
miestnych materiálov a recyklovaných
stavebných prvkov. Projekt podporila
DBU – Nemecká federálna nadácia pre
životné prostredie. 

Materiálové riešenie 
Stavebné materiály sú prírodné,

nachádzajúce sa v blízkosti domu a sú
recyklovateľné. Drevená krytina – čer-
vený smrek je bez chemického spraco-
vania, s veľmi nízkou spotrebou ener-
gie, ľahko opraviteľná či vymeniteľná,
oddeliteľná a recyklovateľná. Na stavbu
domu boli použité materiály s vysokou
tepelnou kapacitou. Vďaka tepelnej izo-
lácii nevznikajú žiadne tepelné mosty.
Doplnková tepelná izolácia je zabezpe-
čená okennými rámami a zelenou stre-
chou. Hlinené steny zabezpečujú regu-
láciu prirodzeného ovzdušia. Lacná
výstavba poschodia je realizáciou vyhla-
deného povrchu betónu s vysokou tepel-
nou kapacitou. Ventilácia je zabezpeče-
ná s rekuperáciou energie (spätné zís-
kavanie tepla). Sú tu aplikované aj ria-
diace systémy pre inteligentné budovy. 
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