Fotoeditorial

Dům je navržen jako
nízkoenergetický, má
vlastní biologickou malou
čistírnu odpadních vod,
je vytápěn geotermální
energií a v budoucnu
bude zásobován vlastní
elektřinou z fotovoltaiky.
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Moderní
interpretace
venkovské
tradice
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Výchozím stavem rekonstrukce zemědělské usedlosti v rakouském Feldkirchenu byl zchátralý
hornokorutanský dvůr vybudovaný na lesní mýtině někdy v 18. století. Vyzděná stájová stodola
s dřevěným seníkem v patře a byla v duchu původní architektury převedena na novou obytnou
budovu spojenou s moderním dřevěným kancelářským křídlem jako přístavbou k severu.
Připravil Michal Babor ■ foto Christian Brandstätter
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Nová stodola je koncipována jako otevřená s bedněním z modřínového dřeva na betonovém základu
pro cca 50 korutanských ovcí plemene Korutanská brýlová, které přirozeně spásají pozemky v okolí

Dvůr je na jih opticky
ohraničen novou budovou
stáje, která byla otočena
o 90° tak, aby lícovala
s původní stájí a svou
širokou stranou tak
otevírá světlo a vzduch. Je
zaručeno optimální větrání
a zároveň byl vytvořen
dostatečný prostor pro
fotovoltaický systém (zatím
neinstalován).
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Design otevřeného dvora doplňují moderní
velkoformátové betonové dlaždice s otevřenými
travnatými nebo štěrkovými spárami a je
zakončen vodní plochou u vstupu do domu
– i to je současná interpretace tradičního
venkovského designového prvku.

Hlavní stavbu tvoří původní přízemí z omítnutých cihelných zdí bez dodatečné
izolace, modřínové opláštění se v obytné úrovni propojuje s horní dřevěnou konstrukcí
v patře. Polovalbová střecha s tak zvanou korutanskou valbou je typická pro zdejší pro
venkovské zemědělské stavby. Jedná se o polovalbovou střechu, valby jsou však kratší
a nepokrývají celý štít, aby byla umožněna cirkulace vzduchu pod hřebenem střechy.
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Uprostřed

obývacího pokoje jsou téměř pět metrů dlouhá kachlová kamna tvořící předěl
mezi obývacím pokojem, jídelním stolem a kuchyní. Na všechny silně povrchy v interiéru byla kromě
modřínového dřeva použita zelená žula z bezprostředního okolí s různými povrchy od drsných po
kartáčované. Některé z těchto materiálů vytvářejí vizuální spojení mezi interiérem a exteriérem.
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Architekt:
Christian Prasser,
www.cp-architektur.com

Objekt je zónován

krytými venkovními plochami,
které tvoří ochranu před
deštěm a sluncem. Formálně
připomínají bývalý mlat
a rozšiřují obytný prostor
o podloubí a krytou, jižně
orientovanou terasu. Modřínový
obklad slouží jako optický filtr
mezi krajinou a interiérem.

Dodavatel: Duhs &
Bergmann, Feldkirchen,
www.duhs-bergmann.at
Užitná plocha:
400 m² dům včetně
terasy a podloubí,
265 m² stáj
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