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Na návšteve    

Bez plota

Popovičky, malú dedinku kúsok 
za Prahou, ešte nepoznačila maso-
vá developérska výstavba. Jej ma-
lebnosť pred pár rokmi učarovala 

aj budúcemu investorovi s rodinou. Na konci 
dediny kúpili veľkorysý, mierne zvlnený po-
zemok. Susednú parcelu neskôr odporučili 

svojim známym. Predsa len, niet nad dob-
rých susedov. S časovým odstupom dvoch 
rokov tu vyrástli tvarovo podobné domy. 
Tak sa javia aspoň z diaľky. Zjednodušene 
by sa ich forma dala prirovnať ku piktogra-
mu domu – hranol so sedlovou strechou. Až 
keď podídete bližšie, zistíte, že každý je iný. 

Sympatické na nich je aj to, ako spolu doká-
žu po „bratsky“ vychádzať. Bez plota. 

2008
Starší z nich spoznáte podľa dreveného ob-

kladu na fasáde. Keď investori začali premýšľať 
nad stavbou, nechceli žiadnu veľkolepú archi-

TieTo dva domy nepaTria do skupiny Tých, čo do okolia silou-mocou 
poTrebujú vypiskovať svoj proTesTsong. naopak. svoje zdravé 
sebavedomie demonšTrujú na Tom, ako nenúTene zapadli do prosTredia. 
akoby Tu sTáli odjakživa. 
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Veľké posuvné presklenie býva 
v teplých dňoch skoro stále naplno 
otvorené. 

Majú výhľad jeden na druhého a zároveň 
do spoločnej záhrady. Nepotrebovali sa 

od seba dištancovať plotom, čo prispieva 
k harmónii bezprostredného okolia. 
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Priečelie stavby pripomína piktogram domu 
– hranol so sedlovou strechou. Strecha má 
prudký sklon a je bez previsov. Fasáda je 
z vodorovne položených lát zo smrekového, 
na tmavo namoreného dreva. 
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tektúru, mali sa použiť štandardné materiály aj 
postupy. Chceli však návrh zveriť niekomu skú-
senému, kto dokáže využiť potenciál prostre-
dia a zároveň sem navrhnúť niečo úplne priro-
dzené a dôveryhodné. Čo sa nebude detinsky 
prekrikovať s okolím, ale naopak do neho čo 
najharmonickejšie zapadne.

V čase, keď hľadali architekta, médiami 
prebehla správa o ocenenom rodinnom 
dome, ktorý navrhol Ján Stempel. Po niekoľ-
kých stretnutiach s autorom projektu padlo 
definitívne rozhodnutie. Architekt sem navr-
hol tvarovo nekomplikovaný koncept, pri-
čom sedlová strecha je jasný odkaz na reš-

Autor návrhu: ing. arch. ján stempel
stempel & Tesař architekti
www.stempel.cz

Spolupráca:  ing. aleš herold 

Výmera pozemku:  995 m2

Zastavaná plocha:  89 m2

Úžitková plocha:  134 m2

Realizácia:  2006 – 2008

Obvodové steny:  duté betónové 
 tvárnice, parotesná zábrana – 16 cm 

hrubá sklená vata, fasáda obložená 
smrekovým drevom

Stropná doska:  polomontovaná 
keramicko-betónová

Okná:  drevené s izolačným dvojsklom

Strecha:  betónová škridla

Vykurovanie: kondenzačný plynový 
kotol

Návrh záhrady:  lucie vogelová

www.terraflorida.cz

info o dome

Denná zóna je situovaná na juh 
a vďaka veľkým preskleniam na prízemí 
sprostredkováva nerušený výhľad 
na prirodzene formovanú záhradu, ktorú 
navrhla Lucie Vogelová. 

„Môžete Bývať v najkrajšoM doMe, ale keď váM ho 
kazí výhľad do okolia v duchu podnikateľského 

Baroka, neBude to nikdy ono.“

Asymetria okien narúša a zároveň ozvláštňuje 
jednoduchý koncept tejto architektúry. 

Dom na prvý pohľad nepôsobí veľkolepo 
a megalomansky, interiér je však priestranný 

a maximálne účelne využitý. 
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pekt k tradícii. Dom je postavený z dutých 
betónových tvárnic, ktoré zostali v inte-
riéri na prízemí viditeľné. Tento zaujímavý 
efekt však nie každý návštevník pochopil: 
„Niektorí známi nám hovoria, že až omiet-
neme steny, bude naše bývanie naozaj pek-
né,“ usmieva sa majiteľ. 

Nielen riešenie vonkajšieho obalu sa pri-
dŕžalo jednoduchosti, rovnaký kľúč po-
užil Stempel aj pri dispozičnom radení. 
Približne tretinu zo šírky obdĺžnikového pô-
dorysu zaberá vstupné, úložné, hygienické 

Prízemie
1 – vstupná predsieň
2 – technická miestnosť 
3 – chodba so šatníkom
4 – toaleta
5 – komora
6 – kuchyňa
7 – jedáleň 
8 – obývačka 
9 – pracovný kút

Poschodie
1 – rodičovská spálňa
2 – šatník
3 – šatník
4 – kúpeľňa
5 – detská izba

Pri realizácii sa nepostupovalo u nás 
štandardným spôsobom – najskôr dom, 

potom v pomalých krokoch záhrada. 
Exteriér sa realizoval za chodu, ešte počas 

výstavby. 
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Schodisko s kovovou konštrukciou 
s viditeľnými zvarmi je výrazný estetický 

akcent otvoreného prízemia. Body za vizuálnu 
odľahčenosť mu pridali aj svetlo z dvoch 

zvislých okien na medziposchodí. 
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a technické zázemie. Ostatnú časť obsadil 
denný otvorený monopriestor orientovaný 
na juh. Otvorený nielen horizontálne, ale aj 
vertikálne cez dve podlažia. Táto zóna vedie 
aj aktívny dialóg s pozemkom vďaka veľkým 
preskleniam. Keďže je orientovaná na juh, 
prísun slnečných lúčov dovnútra regulu-
je pergola nad susediacou terasou aj inte-
riérové žalúzie. Priečku oddeľujúcu obytnú 
časť od prevádzkovej využil autor návrhu 
na zakomponovanie knižnice. Vizuálny ak-
cent tohto denného monopriestoru a zá-

Moderné zariadenie interiéru je akýsi štýlový 
protipól k vonkajšiemu obalu domu, ktorý 
inklinuje k tradičnosti. Priame prepojenie 
terasy a kuchynsko-jedálenskej časti je 
z hľadiska „logistiky“ veľmi účelné. 

Z neomietnutej štruktúry 
betónových tvárnic 

a kovového schodiska možno 
vyčítať nadčasové náznaky 

industriálnosti. 
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roveň optický predel medzi kuchynsko-je-
dálenskou časťou a obývačkou je oceľové 
schodisko. Poschodie je štandardne konci-
pované na súkromie domácich. Okrem rodi-
čovskej spálne so šatníkom a kúpeľňou sa tu 
nachádza priestranná detská izba, ktorú by 
v budúcnosti nebol problém predeliť. 

Deliacu čiaru medzi servisnou a obytnou 
časťou prízemia tvorí na mieru vyrobená 
knižnica. Jednotlivé moduly so šírkou 
90 cm vnášajú do miestnosti pravidelnosť 
a poriadok. Rovnaký symetrický princíp sa 
zopakoval aj v na mieru vyrobenej kuchynskej 
linke. 

Jediný farebný „úlet“ 
v dome je priestranná 

kúpeľňa na poschodí so 
zapustenou vaňou. 



958/2014
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Autor návrhu: ing. arch. ján stempel
stempel & Tesař architekti
www.stempel.cz

Spolupráca:  ing. aleš herold 

Výmera pozemku:  1 120 m2

Zastavaná plocha:  116 m2

Úžitková plocha:  149 m2

Realizácia:  2008 – 2010

Obvodové steny:  tvarovky 
porotherm 24 p+d, 16 cm izolácia, 

3 cm odvetraná vzduchová medzera, 
12 cm hrubý tehlový múr

Stropná doska:  keramické tvarovky 
na keramických nosníkoch

Okná:  drevené s izolačným dvojsklom, 
strešné velux

Strešná krytina:  bridlica

Vykurovanie: kondenzačný plynový 
kotol

Návrh záhrady:  lucie vogelová

www.terraflorida.cz 

info o dome

Objemovo sú oba domy podobné, no pri 
bližšom pohľade zistíte, že každý je originál. 
A každý z nich zvolil na fasádu iný, no pocitovo 
príjemný materiál. Odvetraná fasáda nie je z lepených klinker 

pásov, ale poctivo vymurovaná z tehál. 
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2010
„Druhorodený“ s tehličkovou fasádou po-

chádza z rovnakej autorskej dielne a skvelo 
dopĺňa svojho staršieho brata. Stempel po-
užil rovnako prostú a zrozumiteľnú archi-
tektúru s obdĺžnikovým pôdorysom a sed-
lovou strechou. Originálne nuansy sa však, 
samozrejme, nájdu. Ťažiskom tohto návrhu 
sa stala os, ktorá na prízemí vytvorila dva 
priestory – kryté átrium z troch strán obko-
lesené interiérom. Tento originálny nápad 
so zapustenou terasou má mnoho výhod. 
Poskytuje maximálne súkromie, dokonalú 

Dom so zapustenou terasou trochu pripomína 
klasickú stodolu. Majitelia sú vášniví kartári, 
stôl v átriu sa využíva hlavne na tento účel. 
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Legenda pôdorysu
Prízemie  
 1 – predsieň
 2 – technická miestnosť
 3 – WC
 4 – komora
 5 – sklad
 6 – kuchyňa
 7 – jedáleň
 8 – obývačka 
 9 – pracovňa
10 – átrium

Poschodie
1 – chodba, galéria
2 – detská izba
3 – kúpeľňa
4 – WC
5 – šatník
6 – spálňa

Jedáleň ponúka vizuálne 
pôsobivú perspektívu 

na všetky smery. 

„soM zástanca toho, 
že každú stavBu treBa 

projektovať pre 
dané Miesto a klienta. 
snažil soM sa o akýsi 

archetypálny Manifest 
proti Masovej zástavBe 

typizovanýMi doMaMi, 
ktoré devastujú naše 

dediny.“
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ochranu pred vrtochmi počasia a zároveň 
nenarúša celistvosť architektúry. No vráť-
me sa dnu. Dispozícia stavila na maximálnu 
účelnosť s minimom hluchých komunikač-
ných spojníc. Do zbytočne nepremrštenej 
zastavanej plochy 116 m2 sa podarilo vtes-
nať všetko potrebné, čo štvorčlenná rodina 
na komfortný život v dome potrebuje.

Vstupný filter so servisným zázemím navr-
hol tentoraz architekt na plnú šírku pôdory-
su. Zo zádveria sa potom vstupuje do hlav-
ného obytného priestoru s tradičným 
radením kuchyňa, jedáleň, obývačka. Srdce 
domu je jedáleň, z jednej strany prepojená 
s átriom, z druhej veľkým presklením so zá-
hradou. Ako malý bonus sa tu ponúka aj vý-
hľad do neba, ktorý sprostredkúvajú strešné 
okná pod hrebeňom strechy. V zadnej čas-
ti prízemia je za vstavanou skriňou ukrytá 
ešte aj pracovňa. Schodisko do podkrovia 
sa tvári komornejšie, je zakomponované 

Podlaha v hlavnom dennom monopriestore 
je z exotického merbau. Uprostred knižnice sa 
nachádzajú dvere vedúce do pracovne. 

Priestor pod schodiskom využili ako 
odkladaciu miestnosť. Zapustené átrium 

nepôsobí vďaka preskleným plochám 
stiesnene. Ponúka výhľad nielen do záhrady 

a jedálne, ale aj do pracovne.



100 8/2014

do bloku medzi átriom a zádverím. Galéria 
na poschodí sa pasovala do dvojúlohy spoj-
nice a zároveň hranice medzi rodičovskou 
a detskou časťou. Spoločnú majú kúpeľňu 
a samostatnú toaletu. 

V dobrom zmysle slova je až zarážajúce, 
ako sa týmto dvom domom podarilo pri-
rodzene zapadnúť do kontextu prostredia. 
Na nič sa nehrajú, nikomu nič nepotrebujú 
dokazovať. Vďaka architektovi našli vzácnu 
vyrovnanosť. A tú prenášajú aj na svojich 
obyvateľov. Robia všetko v mene praktic-
kosti a dobrého bývania. 

Denisa SLANČOVÁ, Adela MOTYKOVÁ
Foto: Ivan NEMEC

Z jedného okna jedálne 
majú majitelia voľný výhľad 
do priestrannej záhrady aj 
na suseda. 

Architekt Stempel zvykne klientom pred 
návrhom zadať malú domácu úlohu, kde 
načrtnú svoje predstavy o novom bývaní, o ich 
záujmoch a životnom štýle. Títo si priali bývať 
čo najviac otvorene. 
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