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OSTROVNÍ DŮM
UMÍSTĚNÍ A ORIENTACE
Ostrovní dům je umístěn v mírně svažitém terénu, na 
okraji města Lysá nad Labem ve Středočeskem kraji. 
Potenciál zisku fotovoltaicke energie v této lokalitě je 
okolo 1050kWh/m2. 

TVAR A DISPOZICE ŘEŠENÍ
Dvoupodlažní rodinný dům s asymetricky dělenou 
sedlovou střechou a obdélníkovým půdorysem (7x12m) 
tvoří celistvou hmotu funkční jednotky. Střechou, 
orientovanou plochou větší částí naklopenou na jih, 
zajišťuje přijem dostatečné dodávky sluneční energie pro 
fungování domácnosti. V přízemí se nachází zádveří, 
kuchně s obývacím pokojem, jídelnou a technickou částí, 
která je mozkem celého fungování domu.

KONSTRUKCE A MATERIÁLY
Hlavní nosná konstrukce je tvořena z dřevobetonových 
bloků (Timbercrete), fasáda je z palubek, ošetřených 
lakem. Střecha je z trapezového plechu, zateplená  
systémem ROCKWOOL. 

HOSPODAŘENÍ S VODOU
Hlavním zdrojem vody pro objekt je studna, která je 
součástí pozemku. Dešťová voda je zachytávána do 
jímky a následně používána pro zalévání. Šedá voda z 
domácnosti je používána na splachování toalety, ta je 
odvedena do čističky, odkud je  separována pevná 
složka filtrem pevných částic. Předčištěná voda je pak 
dočištěna kořenovým systémem a akumulována v nádrži 
s biologickým dočišťovacím systémem pro opětovné 
užití.

OKNA A VĚTRÁNÍ
Větrání v celém objektu je zajištěno dostatečným 
mnoštvim otevýravých oken. V přízemí, na jižní straně, 
jsou balkonové dvoukřídle dveře s oboustranným 
bočním prosklením, po obou stranách obývacího pokoje, 
východní i západní, jsou dlouhá pásová okna. Takové 
množství prostupů umožňuje krátkodobé, velice 
intenzivní a velice efektivní rázové provětrání celého 
domu, skrz chodbu, s výdechem pod štítem střechy. 
Všechny zasklené otvory užívají systém 
multikomorového zasklení pro optimální regulaci tepla v 
objeku. Chlazení objektu je řešeno zapuštěnými 
exterierovými roletami s reflexní vnějši vrstvou, 
uloženými před překladem každého okna.

VYTÁPĚNÍ, OHŘEV VODY A ELEKTŘINA
Podlahové vytápění i ohřev vody zajišťuje rozsáhlý 
systém fotovoltaickych panelů na velké, účelně klopené 
střeše, orientované na jižní stranu. Multikomorová okna 
v zimních měsících též přispívají k prohřívání objektu. 
Materiál hlavní nosné konstrukce, Timbercrete, se 
vyznačuje vynikající  tepelně akumulační schopností, 
což napomáhá k úspornosti vyápění objektu. Energie, 
nashromážděná během letních měsíců je 
nashromážděna do lithiových bateriových bloků, 
umístěných do technické místnosti.
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