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Tento dom je umiestnený v prírode na

rozhraní lesa (zo severnej strany chráni dom pred

vetrom a chladom) a lúky (ktorá vytvára otvorený

priestor zaliaty slnečným svetlom), ktorá dáva

veľa možností – túry po okolí (jednoduchý fyzický

pohyb prispievajúci k zdraviu), čerstvý vzduch a

pokojné prostredie – vhodné miesto pre výchovu

detí.

Dom je navrhnutý pre viac generácií a tým

podporuje zdravé medziľudské vzťahy v rodine,

je to výhoda pre pracujúcich rodičov – starí

rodičia sa môžu počas dňa postarať o

najmladších členov.

Dispozícia domu je rozdelená na dve časti a

to z dôvodu šetrenia tepla – počas dňa sa v zime

kúri v dennej časti a počas noci len v nočnej

časti. V strede medzi nimi je komunikačná časť –

schodisko a vstupy do budovy.

Stavba je tiež ekologická a šetrná voči

energiám a iným prírodným zdrojom. Väčšina

dažďovej vody je odvádzaná do zberných nádrží

v suteréne a následné používaná na polievanie

rastlín a na splachovanie záchodov. Má vlastný

zdroj el. en. - fotovoltaické panely na streche.

Dom je takmer celý len z prírodných materiálov, ktoré

sú pomerne lacné..

• hlina omietky, niektoré podlahy a podhľady, deliace

priečky z nepálených tehál

• slama tepelná izolácia stien, stropov aj striech

• drevo nosný systém - trámy, väzníky, stĺpy, podlahy

• kameň, keramika vonkajšie oporné múry, obklad.

Strešná krytina môže byť zhotovená z drevených šindľov

alebo z rákosových balíkov.

Umelé materiály: hydroizolácia na zelenej streche, ŽB

pilóty (pätky) vrážané do zeme.

Stavba je od zeme oddelená prevetrávanými

vzduchovými medzerami – netreba použiť chemické

hydroizolácie.

V dennej časti je umiestnená univerzálna

miestnosť slúžiaca pre rôzne zábavne ale aj

pracovné činnosti (kino, študovňa, telocvičňa...),

je vybavená pohyblivými drevenými panelmi na

oddelenie priestoru alebo na vyklopenie

pracovného stola a pod. (paneli sa zasúvajú k

jednej stene na SZ strane).

Taktiež sú tu umiestnené aj skleníky vhodné

aj pre subtropické rastliny, ktoré spríjemnia

interiér svojimi zelenými farbami.
V skleníkoch a na záhrade si ľudia môžu vypestovať

vlastné potraviny a tak majú istotu, že jedia zdravé

kvalitné potraviny.

Na fasádach orientovaných na juh je

predsadená drevená konštrukcia slúžiaca ako

tieniaci prvok voči slnku, ochrana hlinených

omietok proti dažďovej vode a dizajnový prvok

obrastený popínavými rastlinami.
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Prečo šťastný? Keď človek žije zdravý a vyrovnaný život v súlade s prírodou,

môže mať radosť z pevného zdravia a krásneho prostredia, ktorá tiež, okrem

iného, vedie ku šťastnému životu.
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