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Ve znamení
rovn˘ch linií 1

2

HLEDÁTE DOMOV PRO POČETNĚJŠÍ RODINU? NIJAK OKÁZALÁ

STAVBA, ROVNÉ PRAVOÚHLÉ LINIE, DOSTATEK PROSTORU,

PRAKTICKÁ TERASA, SKVĚLÉ TERMOIZOLAČNÍ VLASTNOSTI

STAVEBNÍHO SYSTÉMU VELOX A NEKONEČNÁ VARIABILITA ÚPRAV –

TO JE DŮM FORTUNA OD CHRUDIMSKÉ FIRMY HOFFMANN. 
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Na tuhle návštěvu jsem se
moc tû‰ila. DÛvod mého nad‰ení byl prost˘ –
koneãnû jsem se mohla seznámit s Fortunou
v takfika základní verzi, bez vût‰ích dispoziã-
ních úprav. A pfiedev‰ím jsem chtûla pfiijít na
to, proã je tento typov˘ dÛm u vefiejnosti dlou-
hodobû tak oblíben .̆

Fortuna je šťastná volba
Firma Hoffmann pÛsobí na na‰em trhu jiÏ
fiadu let. V souãasnosti vyuÏívá bezchybnû pro-
pracovanou technologii v˘roby stavebního
systému Velox na principu ztraceného bednû-
ní. Tímto systémem se dá postavit témûfi v‰e –
od rodinn˘ch domkÛ a bytové zástavby, pfies
jakékoli obãanské objekty aÏ po protihlukové
bariéry. Firma nabízí také celou ‰kálu typov˘ch
projektÛ domÛ. Ale kdyÏ se na trhu objevila
její Fortuna, okamÏitû si získala srdce spousty
nad‰en˘ch zákazníkÛ. âím si právû ona naklo-
nila své skalní fanou‰ky?
I námi nav‰tívení majitelé domu vyprávûjí, Ïe je
projekt okouzlil prakticky hned. Firmy
Hoffmann si v‰imli na jednom praÏském vele-
trhu. Dívali se následnû také po jin˘ch projek-
tech, ale Ïádn˘ z nich pro nû nebyl „tak dobr˘“.
Fortuna je oslovila sv˘m prostorem, dispoziã-
ním fie‰ením i variabilitou projektu. DÛm totiÏ
snese i v˘raznûj‰í zmûny poÏadované jeho
budoucími majiteli.
Osobnû se domnívám, Ïe tento dÛm je pfiesnû
tím, po ãem mladé rodiny tak touÏí. Hodí se
témûfi do kaÏdé krajiny. Své okolí nijak nepro-
vokuje a pfiitom je nepfiehlédnuteln .̆ Navenek
nevypadá robustnû, i kdyÏ se pod jeho stfie-
chou skr˘vá mnoho prostoru pro pohodln˘
Ïivot poãetnûj‰í rodiny. V pfiízemí najdete

obytnou zónu zahrnující prosvûtlen˘ ob˘vací
pokoj s voln˘m prÛchodem do kuchynû
a jídelního koutu. Navíc pfiízemí Fortuny
zahrnuje i pokoj pro hosty, pracovnu, sociální
zafiízení a garáÏ. V patfie se pak nachází v‰e
potfiebné k zaji‰tûní soukromí kaÏdého jednot-
livce: dva dûtské pokoje, loÏnice a hlavní kou-
pelna. Záchod je oddûlen .̆ 
Dal‰ím faktorem ovlivÀujícím v˘bûr „ideální-
ho“ domu je bezesporu energetická úspornost.
O skvûl˘ch tepelnûizolaãních vlastnostech
systému Velox není pochyb, o úspofie energie
ostatnû hovofií i samotní majitelé jiÏ stojících
domÛ firmy Hoffmann.

Dům splnil očekávání
Investorovo nad‰ení bylo nevídané. Cel˘ prÛ-
bûh stavby podrobnû monitoroval a zazname-
nával do rodinného archivu. Stavba trvala cel-
kem osm mûsícÛ, ale pfies zimu nûjakou dobu
musela stát. Kdo uÏ stavûl, dobfie ví, jak je tûÏké
narazit na dobrou stavební firmu, která by plnû
vyhovûla v‰em va‰im poÏadavkÛm. I v tomto
ohledu mûl ná‰ investor ‰tûstí.
DÛleÏit˘m kritériem v˘bûru byla zku‰enost sta-
vební firmy se systémem Velox. K realizaci pro-
jektu si nakonec vybral firmu Tostaf, která mûla
v té dobû jiÏ fiadu zku‰eností se systémy ztrace-
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1 K domu vede betonová
zámková dlažba, 
po níž zajedete přímo
na kryté garážové stání

2 Součástí domu je
prostorná nezastřešená
terasa, na niž lze vstoupit
jak z obývacího pokoje, 
tak i z pracovny

3 Schodiště má decentní
osvětlení zabudované ve
stěně. Také protiskluzové
lišty jsou nejen účelné, 
ale i dekorativní

4 Kuchyň v zelenkavé barvě
odděluje od jídelního 
koutu praktický bar 
s bodovými světly

5 Krb po obou stranách
zdobí originální osvětlené
výklenky s vystavenými
předměty, dřevo na krbové
římse barevně ladí 
s okolní malbou

▼
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ného bednûní. Podle spokojen˘ch pohledÛ
nám bylo jasné, Ïe cíl stavební firmy – vÏdy
v daném termínu provést kvalitnû a bezproblé-
movû zakázku – se naplnil.
Dílo v‰ak dosud není úplnû dokonáno.
Zahrada u domu bude na pilné ruce ãlenÛ
rodiny ãekat aÏ do jara. V levé ãásti pozemku
plánují je‰tû altánek s posezením, ale realizace
této stavby Ïije zatím jen v pfiedstavách majite-
lÛ. Celá rodina je v‰ak s dosavadním v˘sled-
kem naprosto spokojená. Pozemek, kter˘ si
manÏelé vybrali, je úzce spjat˘ s okolní pfiíro-
dou a zaruãuje jim naprosté soukromí, po kte-
rém po v‰ech peripetiích s pfiedchozím bydle-
ním tolik touÏili.

Dispozice byla zachována
I pfiítomn˘ zástupce firmy Hoffmann neskr˘val
radost z toho, Ïe se investofii rozhodli pro
pÛvodní návrh domu, kdy ponechali rovné
linie pfiekladÛ jak v interiéru, tak i v exteriéru
(zejména u terasy). 
A opravdu, zmûny byly jen minimální. U reali-
zovan˘ch domÛ Fortuna se jiÏ stalo tradicí, Ïe
hobby místnost v patfie nahradila prosvûtlená
galerie. K jejímu roz‰ífiení pfiispûlo také
nestandardnû fie‰ené schodi‰tû, které plynule
pfiechází do patra. Dal‰í nepatrnou zmûnou je
prodlouÏení stfií‰ky nad garáÏov˘m stáním.

Myslelo se na detaily
Za pov‰imnutí rozhodnû stojí zpÛsob vytápûní
domu. To je zabezpeãeno tepeln˘m ãerpadlem
systému zemû–voda, kde je pro získávání tepla
vyuÏíván plo‰n˘ zemní kolektor. Jako druh˘
zdroj tepla je v rozlehlém ob˘vacím pokoji
umístûn krb. Z nûj vedou horkovzdu‰né rozvo-
dy k vytápûní v‰ech horních místností, tedy
pfiedev‰ím dûtsk˘ch pokojÛ a loÏnice.
DÛm vyuÏívá i de‰Èovou vodu – ta je rozvádûna
samostatn˘m rozvodem a nachází uplatnûní
napfiíklad na splachování.
Dal‰ím zajímav˘m prvkem domu jsou elektric-
ky ovládané pfiedokenní Ïaluzie. V‰echny se
dají stáhnout najednou centrálním vypínaãem,
ale mÛÏete je ovládat i jednotlivû, kaÏdou
zvlá‰È. Narazíte na nû ve v‰ech spodních míst-
nostech domu kromû garáÏe a koupelny.
Hlavní smysl tûchto Ïaluzií spoãívá v posílení
tepelné izolace, ale slouÏí i jako pomyslná
první zábrana pfied vniknutím zlodûjÛ.
Majitelka domu se nám svûfiila, Ïe se díky cent-
rálnû ovládan˘m Ïaluziím cítí doma mnohem
bezpeãnûji a klidnûji. Tady je tfieba zdÛraznit,
Ïe pfiípadní zájemci o pfiedokenní Ïaluzie by
mûli na tento fakt myslet je‰tû pfied montáÏí
domu. Je totiÏ potfieba udûlat jistou pfiípravu
nutnou k jejich instalaci.

Vše v jedné linii
Oba manÏelé jsou právem py‰ní na sladûní jed-
notliv˘ch prvkÛ interiéru s domem jako tako-
v˘m. Tím, Ïe zachovali rovné linie stropÛ
a prÛchodÛ domu, snaÏili se vtisknout v‰em
zafiizovacím pfiedmûtÛm stejn˘ styl, kter˘
dokonale koresponduje s vnitfiními prostory.
Napfiíklad volba okenních rámÛ nebyla vÛbec
náhodná: mfiíÏky v oknech jsou navrÏeny
s ohledem na design vnitfiních dvefií. V interié-
ru se protkává kombinace buku s matn˘m
kovem a dojem doplÀuje mléãné sklo. V‰e je
vytvofieno do pravého úhlu, pfiesnû jako
v základním návrhu Fortuny. DÛraz na detaily
se projevil i pfii v˘bûru vypínaãÛ. Také ony ctí
pravoúhlé linie domu.                                           ■

Kontakty najdete na stranách 204–207
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Dodavatel: Hoffmann, spol. s r. o.

Dispozice: 6 + 1

Zastavěná plocha: 166 m2

Obytná plocha: 164,5 m2

Konstrukce: stavební systém Velox

Podlahy: plovoucí laminátové

Výplň otvorů: plastová okna 

Vytápění: tepelné čerpadlo, krb +
horkovzdušné vytápění horního patra 

Cena: od 4 200 000 Kč (navštívený dům 
4 800 000 Kč včetně žaluzií)

TECHNICKÉ ÚDAJE

PŮDORYSY
PŘÍZEMÍ

1. zádveří
2. hala
3. obývací pokoj

4. kuchyň
5. jídelna
6. spíž
7. pracovna

8. pokoj pro hosty
9. koupelna

10. WC
11. garáž

PODKROVÍ
1. galerie
2. dětský pokoj
3. dětský pokoj

4. ložnice
5. šatna
6. WC
7. koupelna

6

6 Fialová barva v podkrovní
koupelně je trochu netradiční
volbou, ale rozhodně
nepůsobí studeným dojmem
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8. komora
9. hobby místnost

(zde rozšířená
galerie)


