
P A S Í V N Y  D O M  
V O  F R A N C Ú Z S K U

Pasívne domy sú v celom Francúzsku
zatiaľ len dva, ktoré spĺňajú kritériá
európskej pasívnej stavby, vrátane domu
od Karawitz Architecture. Takéto stavby
musia preukázať ročnú spotreby tepla
menej ako 15 kWh/(m2) (4 755 Btu / ft2/
rok), bez zvýšenia spotreby energie 
na iné účely (napr. elektrina). Okrem
toho kombinovaná spotreba primárnej
energie nesmie prekročiť 120 kWh/(m2)
(38 039 Btu / ft2/rok) na výrobu tepla, tep-
lej vody a elektriny v domácnostiach.
Tieto energetické požiadavky môžu byť
úplne vykryté pomocou obnoviteľných
zdrojov energie. 

Európske označenie „Passiv Haus
Institut“ vychádza z konštrukcie tohto
rodinného domu využívajúcej pozitív-
nu energiu. Tento dom, ktorého výkon
posúva o 10 rokov dopredu, je zatiaľ

prvým certifikovaným pasívnym domom
v časti regiónu I

^
le de France a najvý-

konnejším pasívnym domom vo Fran-
cúzsku. 

Architektonické riešenie 
Tento pasívny rodinný dom architekti

navrhli jednoducho a účelovo. Okrem
svojich environmentálnych vlastností
dom sľubuje svojim užívateľom maxi-
málny komfort. Spolu s jednoduchou
geometriou a zovňajškom, upúta priest-
rannou záhradnou terasou. 

Perforované opláštenie vyzýva k zve-
davosti navonok a vytvára výnimočnú
a príjemnú atmosféru vo vnútri. Autori
sa snažili vytvoriť nekonvenčný technic-
ký objekt v príjemnom prostredí. Skulp-
turálna a abstraktná replika tradičného
domu a vzhľad mu dovoľuje harmonicky

splývať s okolitým prostredím. Vďaka
použitým materiálom a technológiám
poskytuje výborný energetický výkon. 

Blízko Paríža v Bessancourt spoločnosť Karawitz Architecture vytvorila úplne prvý dom v I^le
de France, ktorý dostal prestížne európske označenie „Passivhaus“. Tento drevený dom,
ktorý je na severnej strane uzatvorený z dôvodu zamedzenia tepelným stratám a otvorený
na južnej strane, aby využil slnečnú energiu, je skulpturálnou a abstraktnou replikou
tradičného francúzskeho domu.

Lokalita: 
40 rue Saint-Protais, Bessancourt, 
Francúzsko 

Architektonické riešenie: 
Milena Karanesheva a Míša Witzmann 
– Karawitz Architecture 

Technické riešenie: 
Solares Bauen (teplo), DI Eisenhauer 
a Philippe Buchet (štruktúra) 

Celková plocha: 
177 m2

Stavebné náklady: 
0,28 mil. €

Lehota výstavby: 
2009

Materiálové a konštrukčné
riešenie 

Jediným betónovým prvkom domu je
základová doska. Celá jeho konštruk-
cia je založená na pospájaní veľkých
panelov (z tepelnoizolačných dosiek)
z masívneho dreva, prefabrikovaných
v ateliéroch a montovaných na mieste.
Nosná konštrukcia dielov a koridorov
je tepelne oddelená od zvyšku domu.
Drevený skelet je chránený ešte dru-
hou vrstvou. Nápad umiestniť perforo-
vané opláštenie vo forme bambusových
okeníc sa zrodil z inšpirácie v okolí.
Pripomína totiž typické stodoly a ráko-
sie z tohto regiónu. Opláštenie pre-
chádza popred okná na severnej stra-
ne a končí pri strešnej krytine. Identic-
ké okenice sú umiestnené aj na južnej
strany, aby regulovali prísun prirodze-

ného svetla, či už cez deň alebo v noci.
Prírodný materiál bol zvolený inštinktív-
ne z estetického aj ekonomického
dôvodu. Okenice tienia veľké okná
zasklené trojsklom. Okná aj okenice sú
vložené do oceľových rámov. Vnútorný
priestor domu je delený ľahkými dreve-
nými priečkami. Podlahy majú nášľap-
nú vrstvu z lešteného betónu a kreme-
ňa, sú zvukovo izolované drevovláknitý-
mi doskami. Miestnosti domu sú zaria-
dené jednoducho, účelne a pritom
veľmi moderne, vďaka farebnému
nábytku minimalistických tvarov sú aj
dostatočne svetlé. 

Používanie nízkoenergetickej chlad-
ničky, sporáku, mrazničky či sušičky, 
je nepostrádateľné v pasívnom dome.
Tiež osvetlenie domu je zabezpečené
nízkoenergetickými žiarivkami. 

Ohrev teplej vody zo 60 % zabezpe-
čujú solárne panely na streche, a zvy-
šok tepelné čerpadlo. Fotovoltické
panely na streche produkujú energiu 
2 464 985 kWh/rok. 

Tento francúzsky rodinný dom je
vlastne veľmi dobre izolovaná a praktic-
ky vzduchotesná stavba. Vetranie domu
s rekuperáciou tepla, poskytuje stály
prísun čerstvého vzduchu, bez straty
potrebného teplo. Vzhľadom k týmto
faktorom izbová teplota v dome zostáva
konštantná a príjemná v priebehu celé-
ho roka a tým zabezpečuje komfort
a pohodlie jeho obyvateľov. Účinné vet-
ranie tiež bráni tvorbe plesní a usada-
niu prachu. 
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