
Vstříc novým trendům
Rukopis architekta Jiřího Houši bývá v sousedství jiných rodinných domů 
na první pohled jasně čitelný. Hladce omítnutá stavba s plochou střechou, 
kterou jsme tentokrát navštívili, představuje zásadní změnu.
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bezdívka z režných cihel, mohutná valbová 
střecha, dřevěná okna, propracované detaily – 

tyto charakteristické prvky si získaly oblibu pro 
harmonické spojení tradičního a moderního způsobu 

stavění. „Cítil jsem potřebu změny,“ vysvětluje autor, „a proto 
jsem se rozhodl opustit svůj standardní styl a vydat se novým 
směrem.“

Navrhnout komfortní bydlení pro čtyřčlennou rodinu se 
nevymykalo z rámce zadání, které většina klientů požaduje. 
Protáhlá obdélníková parcela o šířce 21 m, přístupná ze 
západní strany, přímo vybízela k návrhu jednoduchého 
obdélníkového domu. Kompozice, která vznikla vzájemným 
průnikem dvoupodlažního a jednopodlažního hranolu, však 
není jen výsledkem snahy dát domu originalitu, ale má i věcné 
opodstatnění. Kromě atraktivního vzhledu vytváří chráněnou 

terasu a zajišťuje obyvatelům domu, postaveného na úzké 
parcele s minimálními odstupy od sousedů, větší soukromí.

Zaostřeno na schodiště
Půdorys domu tvoří dva obdélníky protínající se v úhlu 78°. 
V základním tělese, které je orientováno směrem východ 
– západ, se nachází garáž, orientovaná na západní stranu 
do ulice, vstupní hala, zázemí a pracovna. Středobodem 
dispozice je společný obytný prostor se schodištěm, 
umístěným v průniku dvou obdélníkových těles. Otevření 
obývacího pokoje do druhého podlaží na galerii dodává 
interiéru velkorysost a množství světla. Na východní straně 
dům zakončují kuchyň s jídelnou, oddělené pouze nosným 
sloupem. Pracovna, obývací pokoj a jídelna mají přímý výstup 
na terasu. 

Kompozici domu s funkcionalistickým výrazem tvoří dva pronikající se hranoly. Velkou hmotu opticky „rozbíjí“ materiálové pojetí fasády. 
přízemí má tmavě šedou omítku, jednopodlažní obývací část obklad smrkovým dřevem, patro hladkou bílou omítku
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Terasu ve vnitřním rohu domu tvoří 
dřevěná paluba položená v úrovni podlahy 
přízemí. Interiér chrání před přehříváním 
venkovní kovové žaluzie



Patro se skládá ze dvou částí – zóny rodičů, orientované do zahrady, 
a zóny dětí – malé společné haly, dvou šaten a dvou dětských 
pokojů, z nichž je vidět slunce zapadající za obzorem. Obě zóny jsou 
odděleny komunikačním prostorem, velkou rodinnou koupelnou, WC 
a pracovnou. Z galerie se vychází na velkou terasu, z níž se otevírá 
panoramatický výhled na město.

Dům budí na první pohled dojem, že „jde hlavně o design“, je však 
navržen s ohledem na pohodlný každodenní život a nepostrádá řadu 
praktických řešení. Z garáže se přes malou chodbu dá projít „suchou 
nohou“ do vstupní haly a zároveň má dveře přímo do zahrady. Architekt 
pamatoval na úložné prostory, každé ložnici přísluší vlastní šatna. 
V dobře osvětlené místnosti hned vedle kuchyně se odehrávají ty 
prozaické a nezbytné činnosti, které nemají rušit domácí pohodu - slouží 
pro domácí práce a jako spíž. 

Mozaika přírodních materiálů 
Kompoziční uspořádání domu architekt promítl do výtvarného 
řešení fasád. Základní dvoupodlažní hranol je hladce omítnut 
a opatřen tmavě šedým (přízemí) a bílým nátěrem (patro). Přízemní 
šikmý hranol zvýrazňuje horizontální dřevěné obložení, mořené 
do koňakového odstínu. 

S požadavkem na komfortní bydlení logicky souvisel i výběr 
kvalitních, především přírodních materiálů. Dům je postaven 
z tvárnic Liapor, které vykazují dobré tepelněizolační vlastnosti i bez 
dodatečného vnějšího zateplení stavby. Dřevěná eurookna, dřevěná 
mozaiková podlaha, na míru vyrobené dřevěné dveře a nábytek 
dýhovaný tropickými dřevinami dávají kromě vysokých estetických 
kvalit také záruku dlouhé životnosti. 

Zahradu si upravil sám pán domu podle vlastních nápadů. 
opěrné zídky vytvořil z masivních pražců

Ze severní fasády vystupuje vchod do domu, 
zvýrazněný dřevěným obložením
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společnému obývacímu prostoru v přízemí dominuje schodiště 
z železobetonové lomenicové desky, opatřené nerezovým zábradlím

jídelna má přímý výstup na terasu a je zařízena pohodlnými 
židlemi s koženým potahem smetanové barvy



na dřevěné mozaikové podlaze vyniká komfortní kožená sedací souprava pro vícečlennou rodinu

inzerce



Potřebujete více informací? Napište autorce 
článku na adresu jitka.palkova@bmczech.cz

Zajímají vás zkušenosti druhých čtenářů se stavbou rodinného domu? 
Sledujte RealiTY SHoW: STaVÍMe DŮM na www.dumabyt.cz Náš TIP

1 do obývacího pokoje přichází světlo shora prosklenou stěnou 
terasy. dřevěná mozaiková podlaha přechází z přízemí po 
schodišti do patra

2 Kombinace černé lesklé pracovní desky z kompozitního kamene 
s křišťálovými efekty a dvířek s dezénem tropického dřeva Zebrano 
působí luxusním dojmem

3 V minimalistickém interiéru nechal architekt vyznít konstrukční 
detaily nerezového zábradlí

4 Italské velkoformátové dlaždice (rozměr 50 x 50 cm) 
v tříbarevné kombinaci dodávají koupelně v patře velkorysý ráz
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cEna stavby

cena stavby se pohybuje kolem 5 500 Kč/m3 obestavěného prostoru

kontakt

Villa – PRoJekToVý aTelieR, s. r. o.
Kloknerova 1/1245, praha 11
tel./fax: 267 914 104
www.atelier-villa.cz 

můj dům prosInec 2010



inzerce

půdorys

legenDa
 obytné prostory
 zázemí
 komunikace

tEchnické údajE

Zastavěná plocha: 200 m²
Užitná plocha: 320 m²
konstrukce: betonové základové pasy, zdivo z tvárnic Liapor, 
monolitické železobetonové stropy, železobetonové monolitické 
schodiště, nad 2. podlažím lepené dřevěné střešní nosníky Bs-d 300 
a dvouplášťová větraná nepochozí střecha, vnější obložení fasády 
smrkovými palubkami s větranou vzduchovou mezerou 
Výplně otvorů: dřevěná eurookna, exteriérové kovové žaluzie na elektrický 
pohon, vnitřní dveře dřevěné do obložkových zárubní (výroba na zakázku)
Vytápění: plynový kotel, podlahové teplovodní vytápění

autor projEktu

ing. aRcH. JiřÍ HoUša
narozen v Čáslavi, vystudoval architekturu na ČVuT 
praha. do r. 1990 byl zaměstnancem spojprojektu 
praha, dále pracoval jako samostatný projektant. 
V r. 1996 založil projektový ateliér Villa. Věnuje se 
navrhování rodinných domů od studie až po realizaci 
a další projektové činnosti. jeho stavby získaly řadu 
ocenění v soutěži dům roku.

PřÍZeMÍ
1 vstupní hala
2 obývací prostor
3 jídelna
4 kuchyň
5 technická místnost
6 koupelna + wc
7 pracovna
8 šatna
9 chodba
10 garáž
11 terasa
12 krytá terasa

PřÍZeMÍ PaTRo

PaTRo
1 galerie
2 ložnice rodičů
3 šatna
4 pracovna
5 wc
6 koupelna
7 sauna
8 hala – herna
9, 10 dětský pokoj
11, 12 šatna
13, 14 terasa
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