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na pozvání dodavatele

SPOČÍVÁ V PODUŠKÁCH

JISKŘÍCÍHO SNĚHU AŽ

U SAMÉHO HŘEBENE KOPCE.

SHLÍŽÍ DO ÚDOLÍ A SLUNCE

ZLATÍ JEJ Í BĚLOSTNÉ TĚLO. ABY

NEDOŠLO K OMYLU, NEMÁME

NA MYSLI OLYMPSKOU

KRASAVICI, ALE ŽÁDANÝ TYP

RODINNÝCH DOMŮ OD

SPOLEČNOSTI HOFFMANN.

I TAK NÁS OVŠEM MŮŽE

AFRODITE TEPLE OBEJMOUT.

JSME TOTIŽ POZVÁNI DOVNITŘ.

V HŘEJIVÉ NÁRUČI

AFRODITE
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Stavba, která skýtá domov
pûtiãlenné rodinû, se nezdá b˘t napohled nijak
zvlá‰È rozloÏitá. KdyÏ nás pak vlídní a pohostin-
ní obyvatelé domu provázejí spolu se zástupcem
firmy Hoffmann interiérem, odhalujeme se za-
ujetím, jak inteligentnû je prostor ãlenûn a prak-
ticky uspofiádán. Právû v obrovské variabilitû
fie‰ení vnitfiních dispozic spoãívá jedna z velk˘ch
pfiedností stavebního systému Velox, z nûhoÏ je
dÛm vybudován. MoÏnosti upravit typov˘ pro-
jekt podle vlastních pfiání vyuÏívá valná vût‰ina
zákazníkÛ firmy Hoffmann.

Jedna z osobitých variací 
Dfiíve neÏ se budeme vûnovat technologii, ukojme
svou zvûdavost prohlídkou toho, ãemu dala vznik.
Severov˘chodní a jihozápadní kfiídlo objektu
s pÛdorysem do písmene „L“ chrání ãásteãnû
zastfie‰enou terasu dláÏdûnou kamenem. K ní se
obrací tváfi domu se ãtvefiicí dvoukfiídl˘ch fran-
couzsk˘ch oken. Tfii patfií ob˘vacímu pokoji
a jedno ústí do pracovny pána domu. Kámen a pro-
sklené plochy na náslunné stranû akumulují v zimû
pro dÛm teplo. Av‰ak horké letní slunce se dovnitfi
pfies dostateãné stfie‰ní pfiesahy nedostane.
Interiér severov˘chodního kfiídla tvofií jeden velk˘
prostor. Jen kuchyÀ je oddûlena stûnou od ob˘va-
cí ãásti, ale zas je s ní propojena jídelním koutem.
Tento spoleãensk˘ trakt má dva v˘chody do chod-
by, z níÏ jsou pfiístupné pokoje jihozápadního
kfiídla. Tam je situována pracovna, loÏnice hostí,
toaleta a velká koupelna, kterou je‰tû obohatí
sauna. Naproti zádvefií stoupají schody do pod-
kroví s loÏnicí rodiãÛ, ‰atnou, koupelnou a dvûma
pokoji, které na pfiání dûtí propojily dvefie.

Dřevostavba z monolitického betonu
Investor poloÏil základy domu na skálu jako
onen prozírav˘ muÏ z biblického pfiirovnání.
DvougaráÏ a sklepení v suterénu si vyÏádaly sluÏ-
by bagru s pneumatickou sbíjeãkou. Stejnû pro-
zíravû pak stavebník zvolil i to, jak a z ãeho pfií-
bytek postaví. „Sledovali jsme specializované
ãasopisy, a tam se nám zalíbil tento typ domu,“
vysvûtluje stavebník volbu spoleãnosti
Hoffmann. DÛleÏitou roli v rozhodování hrála
právû i dÛmyslná, pÛvodem rakouská stavební
technologie VELOX. Chrudimská firma dodala

PŮDORYSY

1. zádveří
2. chodba
3. jídelna a kuchyň

4. obývací pokoj
5. terasa
6. pracovna

7. pokoj hostů
8. koupelna
9. sauna

10. toaleta
11. hala
12. ložnice

13. šatna
14. dětský pokoj
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1 Dům se rozevírá
terasou k jihovýchodu 

2 Velkolepý výhled
z pracovny do
podhorské krajiny si
vyžádal umístění okna

3 Oknem kuchyně
s českou linkou vchází
do jídelny ranní slunce 

▼

PŘÍZEMÍ

PODKROVÍ
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individuálnû upraven˘ typov˘ projekt a stavebni-
ci systému VELOX – materiál na obvodové
a vnitfiní nosné stûny vãetnû stropÛ. Její odborní-
ci také za‰kolili místní stavafie, ktefií jinak zakáz-
ku realizovali vãetnû subdodávek. Av‰ak okna,
dvefie, koupelny a ostatní vûci, které ovlivÀují
estetiku domu, si obstarávali majitelé radûji
sami.
Postup prací sledujeme na podrobné rodinné
fotodokumentaci, ke které nám podává zasvûce-
n˘ v˘klad reprezentant firmy Hoffmann. Zaujalo
nás, jak málo mechanismÛ a zafiízení je pfiitom
potfieba, i rychlost, s jakou dÛm roste. Ze ‰tûp-
kocementov˘ch desek na bázi dfieva se pfiipraví
bednûní stûn a stropÛ, které se vyplní betonem.
Po jeho vytvrdnutí se desky stávají trvalou sou-
ãástí svisl˘ch i vodorovn˘ch konstrukcí – „ztra-
cen˘m bednûním“. V˘sledkem je stavba z mono-
litického betonu a dfieva.

Bohyně do nepohody
Materiálové sloÏení dává stûnám a stropÛm
pozoruhodn˘ soubor vlastností, které lze shr-
nout pod pojem ‰etrnost. Subtilní, ale pevné
stûny ‰etfií podlahovou plochu, snadná manipu-
lace a montáÏ techniku a tím i peníze, uÏité
suroviny pak teplo i Ïivotní prostfiedí. Hmota
stûn systému Velox je v‰ak známa pfiedev‰ím
v˘teãn˘mi izolaãními vlastnostmi. Beton vyniká
svou schopností akumulovat tepelnou energii.
Zevnitfi ho zateplují desky silné jen natolik, aby
se jádro stûny ohfiívalo a mohlo také nahromadû-
né teplo vyzafiovat zpût do místnosti. Pfied chla-
dem ãi vedrem zvenãí ho chrání desky ze dfieva
s vrstvou polystyrenu. Proto i za parného léta
zÛstává uvnitfi pfiíjemn˘ chládek.
Vlastnosti systému dobfie ilustruje velká úspora
nákladÛ na vytápûní. „Roãnû spotfiebujeme v na‰í
pûtiãlenné domácnosti plyn asi za 25 tisíc korun,“
fiíká majitel horské Afrodite o ‰esti pokojích
a suterénu. U tak objemného domu, kter˘ navíc
stojí na kopci v tûsném sousedství Krkono‰
v nadmofiské v˘‰ce 500 metrÛ, je to skvûl˘ v˘sle-
dek. Mraziv˘ den za okny tak mÛÏe b˘t z proslu-
nûného a vyhfiátého pokoje jen krásn .̆

kontakty
■ Hoffmann, spol. s r. o.

Štěpánkova 97
573 01 Chrudim
tel./fax: 469 620 569
tel.: 469 620 568
e-mail: 
velox@hoffmann.cz
www.hoffmann.cz

na pozvání  dodavatele

Dispozice: 6 + 1

Zastavěná plocha: 180,9 m2

Technologie stavby: stavební
systém VELOX – obvodové 
a vnitřní nosné stěny z betonu ve
„ztraceném bednění“ ze
štěpkocementových desek
(obvodové stěny s vrstvou
stabilizovaného polystyrenu),
vápenocementová omítka 30 mm
na rabicovém pletivu, pískovcový
sokl; přizdívky v podkroví
sádrokartonové a zděné

Podlahy: laminátová krytina, dlažby

Střecha: tesařský krov na 
opěrném ocelovém rámu, 
betonové tašky, izolace 
z minerální plsti, sádrokartonové
podhledy

Výplně otvorů: dřevěná okna
a dveře

Topení: kombinovaný plynový kotel,
otopná tělesa; v koupelnách také
podlahové vytápění

Cena: systém VELOX s montáží
v době realizace 690 tisíc, celkové
náklady asi 5 milionů korun (z toho
suterén 1 milion korun)

technické údaje
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4 Kmen
v ložnici skrývá
pilíř ocelového
rámu, který
podpírá krov

5 Koupelna
dorostu
v podkroví 
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