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Architektonický zámer a limity 
Historický aspekt a rekreáciu spája

v sebe aj víkendový dom, ktorý vznikol
rekonštrukciou približne 150 rokov starej
budov stodoly, ktorá medzičasom presta-
la plniť svoj pôvodný účel. Architekt
s investorom sa dohodli, že zachovajú čo
najvernejšie dobový charakter stodoly,
no podstatne zmenia a vylepšia jej úžit-
kové vlastnosti. Zámerom bolo prestavať
ju na obytný dom, ktorý sa bude používať
prevažne cez víkendy a počas prázdnin.
Výzvou pre projektantov bolo dosiahnu-
tie pasívneho energetického štandardu,
a to pre drsné horské klimatické pod-

mienky, ktoré v lokalite vládnu. Pritom sa
plánovalo využiť regeneratívne zdroje
tepla, nachádzajúce sa priamo na mieste
– slnko a kusové drevo z lesa v sused-
stve stavby. Ďalšou podmienkou bolo
použiť pri rekonštrukcii tradičné prírod-
né stavebné materiály. 

Dom v dome 
Aby sa nenarušil historický ráz stavby,

rozhodol sa architekt zvoliť koncepciu
„domu v dome“. Zachoval proporčné
charakteristiky budovy a aj vonkajšie
materiálové riešenie (ako sú omietka na
kamenných múroch, kusová strešná kry-

tina a vertikálne obklady zo smrekovco-
vého dreva, ktorým však zatiaľ chýba
typická sivastá patina). Ponechal pôvod-
né 60 cm hrubé obvodové murivo stodo-
ly z lomového kameňa a do vnútorného
priestoru vymedzeného múrmi vstaval
drevostavbu. Priestor medzi novou dre-
venou konštrukciou a pôvodnými múrmi
je vyplnená tepelnou izoláciou z minerál-
nej vlny v hrúbke 30 cm. Tepelne zaizo-
lované sú dve nadzemné obytné podla-
žia, prízemie nie. Zo statických dôvodov
nebolo možné priťažiť obvodové kamen-
né murivo, preto bol použitý systém dre-
vených pilierov viditeľných v prízemí

Najväčšou devízou horskej dediny Palfau v rakúskej spolkovej krajine Štajersko je jej
malebnosť. Leží na brehu horskej rieky Salza v nadmorskej výške asi 800 metrov, obklopená
vysokými skalnatými končiarmi a hustými lesmi. Na pohľad tu zastal čas v 19. storočí
a miestny ľudia si tento kolorit starosvetskosti a divokej romantiky pestujú. Nie bezúčelne, 
toto spojenie histórie a panenskej prírody láka celoročne do Palfau a okolia vyznávačov
rodinnej a tiež aktívnej dovolenky mimo rušných hlavných turistických centier.

stavby, ktoré podopierajú horné dve
podlažia drevostavby. 

Pohodlie a pekný výhľad 
Vnútorná dispozícia domu sa rozvíja

na troch podlažiach. Nevykurované prí-
zemie je využívané ako galéria – pries-
tor na vystavovanie výtvarného umenia.
Z priestoru galérie sa vstupuje do uzav-
retého priestoru schodiska, vedúceho
do druhého podlažia. Schodisko ústi
priamo do hlavného veľkoryso nadimen-
zovaného obytného priestoru – obytnej
haly. Jej vzdušnosť je docielená nielen
tým, že v centrálnej časti je hala riešená
ako dvojpodlažná, ale tiež veľkými
zasklenými plochami prepúšťajúcimi
množstvo svetla. Veľké okná zároveň
umožňujú prekrásne výhľady na juh do
doliny a na sever cez záhradu do lesa.
Vybudovaním zemného násypu vo forme
rampy na severnej strane – smerom

k lesu – architekt umožnil nielen optický,
ale aj fyzický kontakt interiéru s exterié-
rom. S hlavným obytným priestorom je
priamo prepojená kuchyňa. Z obytnej
haly sa vstupuje aj do dvoch spální
s vlastnými kúpeľňami. Jednoramenným
dreveným schodiskom je druhé podlažie
spojené s tretím nadzemným podlažím.
Na ňom sú na východnej strane objektu
ďalšie dve spálne s kúpeľňou, na západ-
nej strane kuchyňa a parná sauna.
Východná a západná strana sú spojené
premostením ponad hlavný obytný pries-
tor. Vonku si môžu obyvatelia domu
vychutnať kúpanie v prírodnom jazierku. 

Energetická koncepcia 
Objekt je koncipovaný ako veľmi

dobre zaizolovaná budova s pasívnym aj
aktívnym využitím solárnej energie, núte-
ným vetraním a doplnkovým kúrením
krbovými kachľami na kusové drevo.
Najväčšie okenné otvory sú orientované
na juh a umožňujú pasívny príjem slneč-
nej energie dopadajúcej do vnútra budo-
vy. Na južne orientovanej ploche strechy
je nainštalovaná zostava slnečných
kolektorov na ohrev teplej vody s plo-
chou približne 30 m2 a 3 000 litrovým
zásobníkom na zohriatu vodu. Hlavné
priestory sú vykurované vetracím zaria-
dením, v kúpeľniach je podlahové kúre-
nie. Krbové kachle sú umiestnené
v obytnej dvojpodlažnej hale, a slúžia
(okrem vytvorenia príjemnej romantickej
atmosféry) na rýchle vykúrenie budovy. 

Tradície verzus vymoženosti
súčasnosti 

Historické stavby nás spájajú s našou
minulosťou a vzťah k nim akoby bol
súčasťou našej genetickej výbavy. Tak
ako si prirodzene vytvárame kladný
vzťah ku svojim predkom, sú pre nás
historické budovy zhmotnením overe-
ných hodnôt a istôt. Pre človeka je však
na druhej strane typická aj zvedavosť
a túžba po nových veciach. Oboje tieto
ľudské náklonnosti sa nemusia navzájom
vylučovať. Táto rekonštrukcia je názor-
ným príkladom, že úcta k tradíciám,
pokora a neokázalosť v spojení s kvalit-
ným priestorovým a dobre premysleným
ekologickým konceptom, ktorý využíva
nové progresívne technológie, môže
viesť k vytvoreniu estetického a poho-
dlného obytného priestoru. 
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