
stavba  návštěva
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Dům s otevřenou 
náručí

V rubrice návštěv jsme už představili 
řadu domů se zvláštními názvy, tentokrát 

vítejte v Domě s otevřenou náručí.

Text: Marie Krausová     Foto: Robert Žákovič
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Jídelní stůl se světlou dřevěnou 
deskou má jedinou podnož, doplňují 
ho samonosné trubkové čalouněné 
židle s područkami.

Majitelé jsou velmi 
spokojení s osvětlením 

interiéru a exteriéru, které  
do celého domu navrhl 
a realizoval světlonoš 

Hynek Medřický. Všechna 
svítidla mají stmívače 

a zásadním způsobem se 
podílejí na útulnosti 
a pozitivním pocitu 

z bydlení.
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ak dům přišel ke zvláštnímu 
jménu a tvaru písmene U, 
vysvětluje architekt Luděk 
Štumpf z ateliéru KAAMA: 
„Tvarem jsme reagovali 

na atypický a nepravidelný lichoběžníkový 
tvar pozemku. Hmotu domu jsme co 
nejvíce přiblížili k západní, severní 
a východní hranici. Takové řešení vymezilo 
na jižní straně intimnější pobytovou 
zahradu pohledově odcloněnou od okolní 
vilové zástavby.“  Důvodů pro „účko“ však 
bylo víc. Dům se tím jako náruč otevírá 
k jihu atraktivními výhledy na rozsáhlou 
rekreační zeleň podél údolí potoka 
Rokytky a je důkazem, že i v moderní 
stavbě lze uplatnit inspiraci tradičními 
venkovskými statky. V nich byl středem 
dění dvůr, zatímco jednotlivé objekty stály 
okolo při hranici pozemku.

ODDĚLENÍ FUNKCÍ 
Dům si nechal postavit pár s třemi 
dospělými dětmi. Vzhledem k bohatým 
zkušenostem s bydlením a zařizováním 
interiérů (stěhovali se a rekonstruovali 
už mnohokrát), preferovali u této 

AUTOŘI
KAAMA 
Ing. arch. Karel Mrázek
Ing. arch. Luděk Štumpf
Architektonický ateliér KAAMA založil 
Ing. arch. Karel Mrázek už v roce 1988, 
jako společnost s r. o. funguje 
od roku 2001. Ateliér má široké rozpětí 
působnosti od navrhování soukromého 
bydlení přes soubory bytových domů, 
administrativní budovy po urbanistické 
projekty či územní plány. Jako generální 
projektant ateliér také zajišťuje kompletní 
projektovou dokumentaci včetně vyřízení 
potřebných povolení. Ing. arch. Luděk 
Štumpf je absolventem Fakulty architektury 
ČVUT v Praze a s týmem ateliéru KAAMA 
spolupracuje od roku 2005. 
www.kaama.cz

J
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novostavby praktičnost, světlo, 
prostornost a jednoduchost interiérů, 
hodně úložných míst, použití 
přírodních a snadno udržovatelných 
materiálů, velkou garáž, wellness 
a hlavně soukromí. Architektonická 
forma proto jasně vymezuje 
jednotlivé funkční a provozní části 
domu. Polozapuštěný suterén 
budovu vyvyšuje nad okolní terén. 
Požadovaným výhledům do zeleného 
údolí tak nic nebrání, dokonce ani živý 
plot podél ulice.

Kuchyně je v modré a šedé barvě 
a ve vysokém lesku. Na podlaze leží béžová 
velkoformátová dlažba.
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JIŽNÍ SVĚTLO
V podzemním podlaží našla 
místo prostorná trojgaráž pro 
auta, kola a terénní čyřkolku, 
vešlo se sem také technické 
zázemí, dílna a sklad. Se vstupní 
halou v prvním podlaží suterén 
propojuje vnitřní dvouramenné 
schodiště. V dominantní hmotě 
prvního nadzemního podlaží 
je umístěna hlavní obytná část 
domu. Ve středu se nachází 
hlavní vstup s halou, na kterou 
navazují prádelna a sušárna, 
WC, šatna, spíž průchozí 
do kuchyně a velký obývací 
pokoj s jídelnou. 

Obklady a vestavěný nábytek 
na zakázku je z afrického 

dřeva ovangkol. Majitelé dbali 
na jednotnost materiálů,  

barev i výběr dýh.

suterén

přízemí

patro
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Architekti architektonický ateliér KAAMA 
 Ing. arch. Karel Mrázek 
 Ing. arch. Luděk Štumpf

Projektant 
technické části Ing. Stanislav Šembera

Dodavatel LK Development

Návrh interiéru investoři

Návrh a realizace 
osvětlení Hynek Medřický, Artemide

Zastavěná plocha 260 m2 + 100 m2 plocha vjezdu

Užitná plocha 442 m2

Obvodová konstrukce základová železobetonová deska 
 a betonové základové pasy, 
 železobetonové stropní desky a stěny 
 v kombinaci s keramickým zdivem, 
 vnitřní podpory z ocelových sloupků

Zateplení kontaktní zateplovací systém

Fasáda omítka Baumit

Střecha jednoplášťová plochá střecha; 
 fólie a kačírek 

Okna s hliníkovými rámy, předokenní 
 žaluzie na elektrický pohon

Vnitřní dveře dřevěné falcové

Podlahy keramika, teakové dřevo

Vytápění tepelné čerpadlo vzduch/voda, 
 podlahové vytápění, krb s krbovou 
 vložkou, nucené větrání s rekuperací

Ložnice majitelů v druhém 
podlaží s průhledem 
do koupelny. Velká okna stíní 
venkovní hliníkové žaluzie 
na elektrické ovládání.

Nerezové 
zábradlí vyrobené 

na zakázku
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Obytné prostory podlaží propojuje 
se zahradou částečně krytá terasa. Jižní 
fasády domu do zahrady jsou maximálně 
prosklené a výrazně orámované 
přesahující stropní deskou podlahy 
druhého nadzemního podlaží a střechy. 
Nejedná se pouze o výtvarný prvek, 
stropní přesah vytvořil krytý prostor pro 
venkovní sezení a zároveň stíní velká okna.

POSILOVNA S VYHLÍDKOU
Obytná místnost zahrnuje kuchyni, jídelnu 
a odpočinkovou část. Za ní se vstupuje 
do domácího wellness ve východním 
křídle. Kromě vířivky majitelé tráví dost 
času v moderně vybavené tělocvičně 
a posilovně. Netradiční sousedství 
tělocvičny a obývacího pokoje jim velice 
vyhovuje a libují si, jaký odtud mají 
pěkný výhled. Ranní cvičení prý o to více 
revitalizuje tělo i ducha.

PRO DĚTI A KAMARÁDY
Na opačné straně domu v západním 
křídle se nachází samostatná obytná 
část pro návštěvy dospělých potomků 

či hostů. Zahrnuje dvě ložnice, oddělenou 
šatnu, koupelnu a kuchyňku. Střešní 
nástavba v druhém podlaží slouží jako 
soukromá zóna majitelů. Její největší 
výhodou je klid. Zařízení je střídmé, 

avšak dostačující: ložnice, šatna, 
koupelna a pracovna. Ze všech místností 
se dá vejít na střešní terasu.  �

Wellness s vířivkou 
ve východním křídle v přízemí

Hlavní vstup a sjezd 
do garáže. Fasáda 

domu kombinuje dva 
materiály s odstíny 

šedé: světlejší 
hliníkový obklad 

a tmavší probarvenou 
omítku.
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