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KDYŽ J EZDÍTE SKORO
ČTYŘ ICET LET NA N ĚJAKÉ
M ÍSTO, PAK HO Z Ř EJ M Ě
UŽ J EN TĚ ŽKO DOKÁŽETE
VYN ECHAT Z E SVÉ HO
ŽIVOTA. ALE R U KU NA SR DCE.
VE STAR É TRAM PSKÉ CHATĚ
BYSTE Z E ZASLOUŽ ILÉ HO
ODPOČINKU AN I PŘ ÍRODNÍCH
KRÁS M NOHO N EMĚLI. TAK

SÁZKA
NA JISTOTU
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UVAŽOVAL I MUŽ, KTE R ÉHO
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PÒDORYSY

Může masivní stavba dobﬁe zapadnout do venkovského prostﬁedí? Jak se bude
takov˘ dÛm vyjímat mezi rekreaãními objekty
u pﬁehradní nádrÏe? To, na ãem v toto pﬁípadû
opravdu záleÏí, je dobr˘ projekt. KdyÏ jsme
dorazili na místo, byli jsme pﬁíjemnû pﬁekvapeni. V polostínu letit˘ch stromÛ jsme nalezli
témûﬁ stylov˘ objekt se sedlovou stﬁechou, na
jehoÏ exteriéru se hojnû uplatÀuje dﬁevo. Uvnitﬁ
nás naopak zaujal modernû a neotﬁele ﬁe‰en˘
prostor a majitel, kter˘ dobﬁe vûdûl, proã má
chtít projekt a stavební systém Velox od spoleãnosti Hoffmann.
Do roka a do dne
DÛm byl postaven na místû pﬁízemní dﬁevûné
chaty ze ãtyﬁicát˘ch let. Její pÛvab uÏ nebyl schopen rekonstrukce. Zachováno zÛstalo jenom
kamenné sklepení o v˘mûﬁe asi 15 m2. Bylo
vyspraveno a zaãlenûno do základÛ nového
domu, které tvoﬁí pﬁedev‰ím betonová deska.
Stavût se zaãalo v kvûtnu. V záﬁí uÏ byla stavba,
vybudovaná systémem „ztraceného bednûní“
znaãky Velox, pod stﬁechou. A pﬁesnû za rok
a den od zahájení stavby probûhla kolaudace.
DÛm od firmy Hoffmann shledal investor jako
zvlá‰È vhodn˘ na svaÏit˘ pozemek, nepﬁíli‰ vzdálen˘ od vodní plochy, a to kromû jiného také pro
tuhost monolitické betonové konstrukce.
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PŘÍZEMÍ:

PODKROVÍ:

1. předsíň
2. toaleta
3. obývací pokoj
4. jídelna

5. kuchyň
6. terasa
7. parkovací
stání

1 podesta
2 pokoj pro hosty
3 ložnice
4 pokoj pro hosty

5 koupelna
6 balkon

jsem na to, jaké bude mít dÛm nároky na provoz, údrÏbu a úklid,“ ﬁíká
majitel. Pﬁedev‰ím se mu nelíbí ark˘ﬁe, které povaÏuje za zbyteãnost.
Naproti tomu ostr˘ v˘klenek u Merkuru má svoji logiku. Zakonãuje totiÏ
roh hlavní obytné místnosti v pﬁízemí, jejíÏ osa protíná diagonálnû dÛm
na obdélníkovém pÛdoryse o rozmûrech 8,39 krát 9,20 metru. Díky tomu
vzniká jedin˘ prostor, kter˘ je sv˘m zpÛsobem „vût‰í neÏ dÛm“ — na
délku mûﬁí totiÏ asi 11 metrÛ. „DÛm musí mít nápad,“ prozrazuje majitel
hlavní kritérium, proã si vybral právû typ Merkur.
Dům se přizpůsobuje
Podle majitele bylo potﬁeba projekt, kter˘ ho oslovil sv˘m rafinovan˘m
ﬁe‰ením dispozic, je‰tû ponûkud doladit. V tom se neli‰í od ostatních
zákazníkÛ. Zásahy nebyly zásadní z technického hlediska, ale z uÏitného
jsou pomûrnû v˘razné.

1 Stavba je
citlivě tvarově
ozvláštněna, což
ovšem má svůj
praktický význam
2 Střešní přesah
kryje vstupní část
domu s garážovým
stáním

▲

Dům s dobrým nápadem
Dal‰ím z dÛvodÛ pro v˘bûr typové stavby byla
moÏnost u‰etﬁit díky uÏ hotovému projektu. Ale
hledání toho správného domu nebylo jednoduché. „V typovkách jsem se setkal s kdejakou hrÛzou a obvykle byly domy pﬁíli‰ veliké. Myslel
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3 Stavba svým
vzhledem
i velikostí dobře
zapadá do
rekreační oblasti.
Přitom vnitřek
je překvapivě
prostorný
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te c h n i c k é ú d a j e
dispozice: 4 + 1
zastavěná plocha: 103,59 m2
podlahová plocha: 144,37 m2
(včetně terasy)
technologie stavby: stavebnicový systém
VELOX – vnitřní a vnější nosné stěny
z betonu ve „ztraceném bednění“ ze
štěpkocementových desek (obvodové stěny
s vrstvou stabilizovaného polystyrenu),
vápenocementová omítka 30 mm na
rabicovém pletivu
střecha: tesařský krov na opěrném
ocelovém rámu, betonové tašky, izolace
z minerální plsti, sádrokartonové podhledy
Zádveﬁí a pﬁedsíÀ byly propojeny do jednoho celku a vchodové
dveﬁe posunuty. Tím vzniklo více prostoru, aby toaleta mohla b˘t
zvût‰ena na malou koupelnu se sprchou a z vestavûné skﬁínû vznikla
dal‰í komora. Pﬁedev‰ím v‰ak byl zkosen roh pﬁedsínû, kter˘ pﬁeru‰oval velk˘ prostor ob˘vacího pokoje a ponûkud oddûloval jídelní
kout. Stûny v tupém úhlu jsou osazeny ‰irok˘mi prosklen˘mi dveﬁmi, jimiÏ velikost a ãlenitost prostor v pﬁízemí je‰tû graduje.
Terasa, která je umístûna na hrotitém v˘bûÏku a podle pÛvodního
projektu se zaﬁezává do stﬁechy celou polovinou svého ãtvercového
tvaru, byla zmen‰ena na polovinu. Vznikl tak trojúhelníkov˘ balkon
a dva z podkrovních pokojÛ se zvût‰ily o 2,24 m2. Vzhledem k velké
zahradû by obyvatelé terasu stejnû mnoho nevyuÏili.
Velmi praktické je prodlouÏení pﬁesahu stﬁechy po celé jedné délce
domu. Kryje prostor vchodu, parkovací stání a budoucí zásoby
dﬁeva pro krb. Ten je pÛvodnû plánován pro terasu, ale byl pﬁedûlán
jako interiérov˘, protoÏe venku je mnohem romantiãtûj‰í posedût
u táboráku.
V souãasnosti majitel vyuÏívá svÛj dÛm k rekreaci a sjíÏdí se sem celá
rodina, aby si tu odpoãinula v lÛnû pﬁírody. Ale jak nám muÏ prozradil, stavûl byteln˘ a pohodln˘ dÛm pﬁedev‰ím proto, aby jednou
■
chvíle zaslouÏilého odpoãinku neru‰ily starosti.
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5 Zkosený roh
předsíně odpovídá
celé geometrické
koncepci domu, stejně
jako dlažba
s diagonálním vzorem
6 Celý prostor přízemí
se sbíhá do komfortní
kuchyně

výplně otvorů: dřevěná okna a dveře

ko n t a k t

podlahy: dlažby, celopodlahový koberec

■ 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

topení: elektrická přímotopná tělesa,
teplovzdušný krb s vložkou
cena stavebního sytému VELOX
v roce 2003: 351 920 Kč
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4 V prostorné
koupelně našla místo
masážní vana

