Neobyčejný – obyčejný dům
Dům v Černé Hoře na Blansku okázale nevyčnívá nad okolní zástavbou, ba naopak. Jednopodlažní stavba se vyjadřuje
nenápadnou, ale elegantní architekturou a není nĳak veliká. Přesto by se dalo vyjmenovat hned několik superlativů.
Mimořádně úsporný, nadstandardně komfortní a cenově dostupný. I v architektuře platí, že v jednoduchosti je krása.
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Především tolik potřebnou
schopnost stěn dýchat s interiérem a přirozeně regulovat vnitřní vlhkost vzduchu. Nadstandardní pohodlí navíc umocňuje i pocit bydlení v ekologickém
domě, který je šetrný vůči životnímu prostředí.
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Jednoduchá a střídmá tvarová charakteristika je pro současnou výstavbu typická. Nejde přitom jen o módní trend. Kvalita rodinného domu
nespočívá v okázalosti, ale v jeho vnitřním pohodlí a dokonalé funkci.
Členitější půdorysy, zdobené různými výstupky a efekty, jsou domu spíše na obtíž – především mají negativní vliv na provozní hospodárnost
objektu, pochopitelně ale zvyšují i pořizovací náklady domu. A přesně
tomu se chtěli investoři rodinného domu v Černé Hoře vyvarovat. Jejich
představa byla jasná a ve všech směrech „moderní“: za rozumné náklady
chtěli postavit dům, který by byl maximálně soběstačný a nezávislý na
externích zdrojích, nanejvýš komfortní a akorát prostorný pro mladý
manželský pár, který očekává narození svého prvního potomka.
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průkaz energetické náročnosti: kategorie A – Mimořádně úsporná stavba
obvodové stěny Ytong Lambda tloušťky 500 mm bez zateplení
U = 0,2 W/m²K, o dvě třetiny nižší spotřeba energií
masivní stropy Ytong pro vysokou letní pohodu, rozumná tloušťka stěny
dispoziční řešení: 3+1
užitná plocha: 120 m²
vytápění: řízené větrání s tepelným čerpadlem, podlahové vytápění
cena bez zařízení (2006): 2 000 000 Kč

Neustále připraven
„Již rok po nastěhování se zásadně změnila naše rodinná situace. Díky zajímavé pracovní nabídce jsme se částečně přestěhovali do Rakouska, kde právě
zařizujeme nově pronajatý byt. „Doma“ tedy trávíme mnohem méně času,
náš režim je navíc dost nepravidelný a nikdy nevíme předem, kdy budeme
tady a kdy tam. Kdybychom postavili dvakrát větší dům, navíc v běžném
energetickém standardu, jak je kolem nás zvykem, byl by pro nás rodinný dům
spíš zátěží. Takhle je dobrým sluhou – s minimálními provozními náklady,
přesto vždy připraven v maximálním pohodlí, bez ohledu na to, zda je venku
mráz nebo letní vedra.“ Dům má díky konstrukci z pórobetonu Ytong
Lambda nejen výjimečné izolační schopnosti, ale také optimální míru
tepelné setrvačnosti. Proto dobře odolává změnám venkovních teplot,
ale zároveň umožňuje poměrně pružnou regulaci vnitřní teploty.
Malý nebo velký – záleží, kolik času chcete věnovat rodině a sobě!
Dům v Černé hoře nabízí svým majitelům relativně malý užitný prostor o rozloze necelých 120 m². „Naše rozhodnutí, postavit si dům menší
velikosti, bych rozhodně neměnila. Malá dcera mě nyní vytěžuje natolik, že si
nedokážu představit, kdybych se měla ještě starat o dvakrát takový dům, jako
je ten náš,“ svěřila nám mladá maminka a pokračuje: „Tím, že jsme s manželem zvolili projekt spíše skromnější obytné plochy a že jsme nenechali stavbu
rozvinout do více podlaží, mohli jsme si dovolit kvalitní vnitřní vybavení
a moderní technická zařízení. Přitom s výjimečně nízkými investicemi. Za
cenu bytu jsme získali zdravé a pohodlné bydlení se zahradou u lesa a dostatkem příležitostí pro aktivní využití volného času.“ Jistě měla paní Andrea
na mysli i saunu v koupelně domu, která může být skutečně ideálním
relaxačním místem po náročném dnu.
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Stavebníci sice zvolili projekt jednopodlažního domu skromnější obytné
plochy, na kvalitním vnitřním vybavení ale nešetřili.
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