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Umístění a orientace
Ostrovní dům je umístěn na svažitém 
pozemku u lesa nad obcí Chocomyšl v 
Západních Čechách. Svah je orientován 
na západní stranu. Štít směřuje směrem 
ze svahu dolů.

Tvar a dispoziční řešení
Jedná se o dvoupodlažní dům obdélníko-
vého půdorysu s rozměry 6 x10 m se 
sedlovou střechou. Dům je určen pro 
jednu až dvě osoby.
V přízemí se nachází předsíň, koupelna, 
technická místnost a obývací pokoj s 
kuchyní, odkud vedou schody do vesta-
věného spacího patra, které je otevřeno 
směrem do obývacího pokoje.

Konstrukce a materiály
Nosná konstrukce je tvořena z dřevěných 
CLT panelů. Fasáda je opatřena tepelnou 
izolací z dřevovláknitých desek. Fasáda 
je pokryta obkladem ze sibiřského modří-
nu.

Okna a větrání
V západním průčelí se nachází 
velkoplošné okno s pevným zasklením. Je 
složeno ze dvou zasklení (dvě skla - 
vzduchová mezera - jedno sklo) z 
důvodu využití ohřevu vzduchu mezi 
okny k zimnímu přitápění objektu pomocí 
regulačních klapek. 
Na objektu se dále  kromě několika 
klasických oken s izolačním trojsklem 
nachází pásové okno u hřebenu střechy 
orientované na jih. To slouží k příčnému 
provětrávání celého objektu. Dům je por-
větráván přirozeně.
Stínění oken je zajištěno okolní vegetací 
(vzrostlé stromy v blízkosti domu).
 

Vytápění a ohřev teplé vody
Vytápění i ohřev teplné vody jsou zajiště-
ny tepelným čerpadlem (vzduch - voda) s 
přihříváním pomocí solárních panelů 
umístěných na jižní straně sedlové stře-
chy. V zimních měsících je zajištěno 
přihřívání vnitřních prostrorů vzduchem 
vyhřátým z prostoru mezi skly na západ-
ním okně.
Objekt je vytápěn podlahovým vytápě-
ním.

Elektřina
Elektrická energie je získávána fotovol-
taickými panely, které jsou umístěny na 
jižní straně sedlové střechy. V případě 
vyšší energetické potřeby jsou v technic-
ké místnosti navrženy lithiové baterie, 
které slouží jako úložiště energie.

Hospodaření s vodou
Zdrojem vody je studna na pozemku.
Dešťová voda je shromažďována v aku-
mulační nádrži a je využívána na záliv-
ku.
Šedá voda z umyvadla a sprchy  je 
zachytávána do nádrže a je využívaná 
ke splachování. 
Splašková voda je odvedena do septiku 
a poté je čištěna v kořenová čistírně na 
pozemku. Dále je voda akumulována v 
dočišťovacím jezírku.

situace

vedení TZB
schéma využívání šedé vody

dvojité okno jako trombeho stěna

schéma větrání a působení slunečních paprsků

zimní období

letní období


