rodinné domy

M

Manželé se dvěma malými dětmi si pro svůj
budoucí nový domov vybrali krásnou parcelu
uprostřed obce. Protáhlý pozemek s příhodnou
jižní orientací má přístup ze severní strany,
sousedí se starší i novou zástavbou rodinných
domků a na jižní straně s lesem. Příjemná poloha splňuje jednu ze základních představ rodiny
o novém bydlení – sepětí s přírodou. S těmito
představami i prostředím také dobře souzní
nabídka ateliéru Villa, který si manželé vybrali.
„Přáli jsme si středně velký dům s větším zádveřím a šatnou u vstupu, s velkou kuchyní, spíží
a velkou jídelnou,“ říká paní hostitelka. „Líbil se
nám architektonický styl s kompaktní střechou
s velkými přesahy a zapuštěnými lodžiemi, nikde
žádný rušivý prvek. Dům je díky přesahům dobře stíněn před sluncem i chráněn před sněhem.
Také nám vyhovuje fasáda z režného zdiva, která
nevyžaduje žádnou údržbu.“

Te x t : J i t ka Pá lková

l

F o t o : R o b e r t Ž á kov i č

Klasika

s mladistvým
duchem
Klasický tvar s přesahující
valbovou střechou, režné zdivo,
krytá terasa přímo navazující
na zahradu – to vše jsou
charakteristické ingredience
z autorské palety architekta
Jiřího Houši, který je autorem
návrhu domu postaveného v malé
severomoravské vesnici.

„Pro mě je velkou výhodou, že klienti, kteří se na
mě obracejí, vědí co chtějí. Komfortní dispozici
ve vyšším standardu, moderně pojatou klasickou
architekturu, tradiční kvalitní přírodní materiály. Větraný sendvičový obvodový plášť s režnou
přizdívkou je velmi trvanlivý a zajišťuje optimální tepelně technické parametry. Nabízíme
několik typových projektů, ale každou dispozici
upravujeme s budoucími uživateli s ohledem na
jejich individuální současné i budoucí potřeby,
na situaci v dané lokalitě a podobně, takže každý dům je ve výsledku originální. Tento dům
byl navržen zcela podle individuálních přání,“
vysvětluje architekt.

Půdorys s ženským rukopisem
Půdorys, připomínající tvar kříže, je orientován
širší vstupní částí k severu a hlavními obytnými
místnostmi na jižní stranu k lesu. Ústředním
bodem, v němž se setkávají veškeré komunikační
linie, je schodišťová hala, propojená jak se vstupní partií a garáží, tak se společným obytným
prostorem, zahrnujícím kuchyňský kout, jídelnu
a sezení, i s ložnicovou částí v podkroví. „Přáli
jsme si dům s vnitřním uspořádáním, které nám
umožní být stále pohromadě s dětmi, například
ložnice rodičů je zde vedle dětských pokojů.
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Velmi se nám osvědčilo i přímé propojení domu
s garáží,“ vysvětluje paní hostitelka.
Změny oproti původnímu projektu souvisely
především s řešením interiéru, který manželé
z časových důvodů svěřili architektce Haně
Liškutínové. Změnila zejména dispozici v patře:
u schodiště vytvořila podkrovní obdélníkovou
halu s galerií, ložnici rodičů propojila se šatnou,

zvětšila sprchovací kout a přidala malou prádelnu. Oba dětské pokoje propojila v jednu velkou
hernu, kterou si malá dcera i syn užijí. Zároveň
bude možné pokojíky i oddělit, či v budoucnu
umístit ložnici rodičů v přízemí a patro ponechat
dětem. „Spolupráce s oběma architekty byla výborná a stavba domu díky pečlivé a promyšlené
přípravě proběhla bez problémů. Paní architekt-

ka doporučila osvědčenou interiérovou firmu,
která dodala kuchyňskou linku, schodiště, vestavěné skříně, interiérové dveře, šatny, parapety
a další zařízení. S bydlením jsme velmi spokojeni
jak po funkční, tak po estetické stránce. Letos
jsme zrealizovali zahradu, ještě nás čeká doladit
knihovny a vybavení dětských pokojů. Stále se
máme na co těšit,“ loučí se s námi paní domu.  ■

Z jižní strany je dům téměř symetrický, což mu
spolu s mohutnou přesahující střechou dodává
až monumentální vzhled

w w w.dumaby t .c z
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1 l Na nočním snímku vyniknou velké prosklené
plochy. Díky přesahům střechy se ale bohatě
prosklené obytné prostory nepřehřívají

2, 8 l Kuchyňskou linku odděluje od
jídelny malý barový pult, pracovní desce
z kompozitního materiálu sekundují korpusy
s povrchem z karamelizovaného bambusu
3 l Příčka mezi dětskými pokoji v podkroví byla
vyzděna jen zčásti, takže vznikl velký spojitý
hrací prostor s oddělenými zónami na spaní

4 l Architektka Liškutínová navrhla řadu
vestavěných úložných prostor, což rodina jistě
v budoucnu velmi ocení. Většinu interiérového
vybavení včetně dveří s dýhou z amerického
ořechu dodala firma Maxim interiéry z Opavy

5 l Vzdušný, do všech stran otevřený
schodišťový prostor se nese v duchu
ladných oblých křivek nerezového zábradlí
a schodišťového ramene obloženého dřevem

3

6 l Prostor obývacího pokoje je vymezen
rohovým krbem a stěnou z režného zdiva, která
odděluje komunikační prostory domu. Interiér
doplňuje elegantní nevtíravé osvětlení ze
studia Lampárna

7 l Sanitární keramika a velkoformátové
obklady jemných zemitých barev pocházejí
z nabídky Villeroy & Boch

4
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