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fAsádNí obKlAdy,
které klamou tělem
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N ávš t ě v
ú ž a s n ýc h
domů

s architektem
po tEpliCKu
oKNA A prosKlENé stěNy domu

roDinné Domy návštěva

Obložení fasády horního podlaží v podobě
dřevěných latí na nosném roštu trochu
připomíná proutěný košík – je lehké, vzdušné
a transparentní. Plynule přechází v balkonové
zábradlí a střešní atiku a posuvné stínicí panely
se v něm napohled ztrácejí

Dům bez z ábr an
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rodinné domy návšTěva

Holandsko je mimo jiné známé tím, že lidé hodně žijí venku, v oknech nemají
záclony a všude je vidět. Také majitelé nového domu v jedné z pražských čtvrtí,
česko-holandský manželský pár, si přáli domov plný světla a volných průhledů.
TexT: JiTk a Pálková | FoTo: Zdeněk HelFerT
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rodinné domy NáVŠTěVA

Z ulice je k hlavní hmotě domu připojen
„servisní“ blok s hlavním vstupem a zázemím.
Je odlišen hladkou bílou omítkou

V

ybrali si velký pozemek
s jižní orientací a hezkým
výhledem do rovinaté krajiny
a oslovili architektonický
ateliér T a K, který znali.
„Navrhnout rodinný dům
považuji za jeden z nejobtížnějších úkolů,“
říká Marek Tichý, spoluautor návrhu.
„Architekt a stavebník si musí dobře rozumět
a důvěřovat, je to velmi intimní záležitost.
Proto pracujeme s těmi klienty, které již
známe. Výhodou zahraničních klientů je to,
že respektují profesionalitu a příliš nezasahují
do odborné práce.“
Z přání majitelů mít nadstandardní,
komfortní a otevřený dům vzešla
dvoupodlažní obdélníková stavba
s jednoduchými, ale působivými výrazovými
prostředky, které ji odlehčují a činí
transparentní: velkým prosklením, hladkou
bílou omítkou a obkladem z dřevěných
latí s distančními mezerami. „Záměrně
jsme se omezili jen na tři materiály, a to
jak v exteriéru, tak v interiéru. Hlavní roli
v domě hrají volné průhledy všemi směry.
Architekturu tvoří základní hmota a hra
světla a stínu, která se stále mění,“ pokračuje
architekt. „Obklad z dřevěných latí propouští
světlo, vytváří dynamickou perforovanou
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strukturu podobnou koši. Tento plášť nám
umožnil navrhnout řadu originálních detailů,
které přispívají k čistotě architektonického
výrazu. Například balkonové zábradlí
a posuvné okenice, které splývají s plochou
obkladu a neporušují jednolitost fasády.“

V patře se nachází dětský pokoj a dvě velké
komfortní ložnice s širokoúhlým výhledem
a příjemnou stinnou lodžií. Dům je plně
podsklepen, v suterénu jsou umístěny skladové
prostory a domácí fitness.

Souhra obdélníků

Podobně jako ve sportu nebo v hudbě,
i v architektuře se za subtilními prvky
a zdánlivou lehkostí a jednoduchostí
skrývá promyšlenost a značná technická
obtížnost. Zkušenější oko může na této
stavbě vypozorovat snahu jak stavebníka,
tak architekta o velkorysý přístup bez
kompromisů, odvahu jít na maximum
možností. Široké prosklené plochy
s dlouhými překlady a přesahy stropních
desek si vyžádaly železobetonovou konstrukci
kombinovanou s ocelovými sloupky. Horní
podlaží na jižní a západní straně přesahuje
přes přízemí, vytváří příjemně zastíněné
„zápraží“ a v létě zabraňuje přehřívání
interiéru. Tento komfortní „detail“ si vyžádal
promyšlený návrh tepelné izolace tak, aby
byly eliminovány tepelné mosty. Náročné
na projekt i provedení bylo i bezrámové
zasklení velkoformátovými izolačními trojskly
a další zdánlivě nenápadné prvky, které
posouvají standard bydlení na vyšší úroveň.

Jednoduchá obdélníková stavba je umístěna
při severní hranici pozemku tak, aby
na jižní straně zůstalo co nejvíce volné
plochy pro rekreační zahradu. Dispoziční
rozvrh odpovídá současným standardům
– v přízemí společná obývací část, vstup
a garáž, v patře soukromá zóna s ložnicemi.
Zázemí, hlavní vstup, šatna a technická
místnost jsou v přízemí „přidány“ k hlavní
dvoupodlažní hmotě domu, takže navenek
působí jako nízká přístavba. Téměř celé
přízemí zaujímá společná obývací část –
obývací pokoj a kuchyňská zóna s jídelnou
připomínají dvě spojité nádoby, které mohou
být kdykoliv vzájemně odděleny nebo spojeny
posuvnou stěnou. Toto řešení skvěle odpovídá
společenskému životnímu stylu rodiny.
Jižní a západní fasáda, plně prosklené
s bezrámovým zasklením, otevírají
panoramatický výhled na širé okolí a vytvářejí
dojem, že jste nedílnou součástí dění venku.

Náročná lehkost architektury

můJ dům 10 · 2017

Výtvarný princip interiéru je
založen na kombinaci bílé omítky
a přírodního dřeva, světla a stínu
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rodInné domy návštěva

Přesah horního podlaží a lehké voálové závěsy
zvládnou hlavní obývací prostor dostatečně
zastínit a vytvořit příjemně rozptýlené světlo.
Terasa s křesílky navozuje atmosféru posezení
na pláži s výhledem na širý oceán

Kuchyňská část je od obývacího pokoje
oddělena posuvnými dveřmi a stěnou
vyrobenou z týchž profilů jako obklad fasády.
Interiér domu se tak propojuje a sjednocuje
s exteriérem
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První a druhé podlaží spojuje otevřené
schodiště s ušlechtile tvarovaným zábradlím,
zhotovené podle návrhu architektů.
Charakter domu dotvářejí originální
výtvarná díla

inzerce

Koupelna rodičů je propojena posuvnými
dveřmi s šatnou a vybavena na míru vyrobeným
nábytkem z lakovaných mdf desek. Krásný
estetický prvek představují radiátory z nerez oceli

rodinné domy návštěva
t ec h n i c k é Ú da j e
Zastavěná plocha: 280 m2
Užitná plocha: 402 m2

chodba

WC

šatna

Konstrukce: betonové základové pasy a základová deska, nosná konstrukce železobetonový
skelet, ocelové sloupky, vnější kontaktní zateplení min. vlna, fasáda zčásti omítnuta, zčásti
provětrávaný dřevěný obklad na nosném roštu

koupelna

WC

šatna

koupelna

pokoj

ložnice

pokoj

balkon

Patro

WC

šatna

Vytápění: ústřední teplovodní podlahové,
plynový kotel. Dům je ovládán systémem inteligentní domácnosti

technická místnost
vstupní hala

kuchyň

chodba

au to ř i

jídelna

obývací pokoj

garáž

terasa

terasa

Přízemí

strojovna

sklad

prádelna

Výplně otvorů: velkoformátové prosklené
plochy z izolačních trojskel – pevně bezrámově
zasklené, posuvné a otevíravé, dveře bezfalcové z lakovaných MDF desek a atypické vyrobené na míru – skleněné a dřevěné posuvné,
okenice atypické posuvné na manuální pohon
– výroba na míru

sauna
koupelna

chodba
odpočívárna

fitness

techn. místnost

Suterén

obytné prostory I zázemí

Ing. arch. Marek Tichý (1971)
Autorizovaný architekt, vystudoval střední
odbornou školu Václava Hollara, fakultu architektury ČVUT Praha a Ecole d´Architecture
de Nantes ve Francii. Od r. 2002 je partnerem
architektonické kanceláře T a K Architects,
zabývá se všemi obory projektování, pedagogickou, publikační a výzkumnou činností.
K významným realizacím patří areál Obecního
dvora v Praze na Starém Městě, pražské hotely
Celetná a Pachtův palác, rekonstrukce Volmanovy vily v Čelákovicích, revitalizace a nová
vilová výstavba v přilehlém parku, rekonstrukce Werichovy vily, Knihovna Václava Havla
a další významné rekonstrukce historických
celků.
Ing. arch. Jana Přibylová (1981)
Vystudovala bilingvní česko-španělské gymnázium, Fakultu architektury ČVUT Praha
a Bellas Artes Universidad Politécnica de
Valencia, od r. 2007 je architektem v kanceláři
T a K Architects.
Kontakt: T a K Architects, s. r. o.
Hollarovo nám. 1, Praha 3
www.tak2002.cz

Ve druhém podlaží je
do fasády zapuštěna
lodžie. Skleněné zábradlí
a prosklená stěna
poskytují nerušený výhled
z pokoje ven a narušují
velkou masivní hmotu
dřevěného kvádru
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