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59 Kč

2018 leden/únor 
BYT DůM styl zahrada

Kuchyň  nové  
generace
ve které kuchyni  

se u vaření pobavíte?
Na straně  50

5xoriginální    
návštěva 

2,69 €

Výzvy a úskalí  
  dřevěného bydlení 

KuchyňsKé
 odšťavňovače

Zdraví teče  
proudem

Na straně 66

ZahraDa  
se probouzí 

Jak jí můžete  
pomoci?

Na straně 100

Valentinské naladění                                  
na straně  70                                             

Ukládání ve velkém i malém                                
na straně  20                                                           

Sezení na skle
na straně  72

Bydlení v holandské řadovce byt v pánskéM stylu klid v Blízkosti přírody
svěží Mix nábytku Z Druhé ruky život mezi starožitnostmi 

 Tipy na zajímavé domy 
  Čím vytopit dřevostavbu
  O&O: Než začnete stavět
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TEXT VeRoNIKA SLomKoVÁ
FOTO FILIP ŠLAPAL

Na samotě  
u lesa

Za vysněným klidem a životem v blízkosti 
přírody se nemusíte vždy nutně stěhovat 

až na samý okraj města či přímo na 
vesnici. Někdy je totiž možné obojí najít 

přímo v centru menšího města. 
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„Majitelům jsme se díky jejich jasné 
formulaci požadavků trefili do představ 

o vysněném domově hned první 
variantou návrhu.“

 Také v interiéru je jasně patrný 
sklon střechy.

 Veliké okenní plochy ohraničuje antracitový 
hliníkový rám, ladící se střechou domu. 

antracitová střecha určila svými regulemi 
sklonu výslednou podobu celého objektu. 
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Mezi stromy
Uprostřed Milovic leží parcela, na které v loňském roce vyrostl 
jednoduchý jednopodlažní dům. I když jsou jeho majitelé v cen-
tru všeho dění, okolní ruch maloměsta je neruší. Překrývá ho 
totiž příjemné ševelení listů vzrostlých stromů z lesoparku, který 
pozemek obklopuje, a tak si majitelé mohou připadat jako na 
venkově. Atmosféru lesního pozemku se co nejvíce snažili pod-
trhnout architekti z ateliéru Stempel & Tesař. Za tímto prvním 
zásadním předpokladem následovala řada požadavků a místních 
regulativ, které nakonec vyprofilovaly dům do výsledné podoby. 
Dům je koncipován jako jednopodlažní a bezbariérový. Hlavní 
obytný prostor je dostatečně vzdušný, také díky bezprostřední-
mu napojení na zahradu s bazénem. Ložnicová část nabízí svým 
majitelům také šatnu, dvě koupelny a najdeme zde i pokoj pro 

děti a vnoučata. Na obytnou vnitřní část plynule navazuje ven-
kovní kryté stání pro auto a je odtud rovněž přístupný sklad na 
zahradní náčiní a sezónní nábytek, což byl také jeden z požadav-
ků majitelů. 

střecha určuje tvar
Protože místní regulace povolovala pouze šikmou střechu, včetně 
mírného sklonu kolem 30 stupňů, stala se určujícím prvkem 
pro základní proporce celého domu včetně jeho konstrukce. Na 
jednoduché zděné stavbě jsou uloženy sbíjené vazníky a tvar 
střechy se propsal i do interiéru, kde stropy místností kopírují 
sklon vazníků. To dodává celému interiéru, společně s otevřením 
na zahradu, nezaměnitelný charakter, podtržený dominantním 
modřínem na fasádě, který doplňují kontrastní antracitové hliní-
kové okenní rámy a antracitová plechová střecha. 

řez

situace

Půdorys
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architekti použili 
k obložení domu přírodní 

materiál – modřínová prkna. 

„Vše jsme navrhovali tak,  
aby dům splynul s okolními 

vzrostlými stromy.“ 

Dům v kostce
Místo: Milovice
autor: Stempel & Tesař architekti  
– prof. Ing. arch. Ján Stempel,  
Ing. arch. Jan Jakub Tesař
Projekt a realizace: 2015–2017
Plocha pozemku: 840 m2

Zastavěná plocha: 234 m2

užitná plocha: 115 m2
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 Vedle vchodu do domu se nachází samostatný, 
zvenku přístupný vchod do zahradního skladu. 

 Na rovném pozemku mají majitelé dostatek 
místa pro zahradní sezení i venkovní otevřený bazén. 
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