
stavba  návštěva

DŮM MEZI 
MĚSTEM A KRAJINOU
Po bytě a řadovém domku si majitelé přáli bydlet v samostatném domě podle 
vlastních představ. Důvodem byla i výjimečnost pořízené parcely na rozhraní města 
a zemědělské krajiny, která se podle architekta nakonec promítla do celé stavby.
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SLOVO ARCHITEKTA
Navštívený dům podle jeho architekta,  

Martina Náhlovského, maximálně využívá svého 
výsostného postavení. „Vrcholek jižně orientovaného 

svahu poskytuje nádherné výhledy do krajiny, a to jak 
urbanistické, tak zemědělské. Dispozičně standardní 

sestava místností je umístěna do elementárních 
geometrických objemů, jejichž vnější účinek je 

záměrně kamuflován protislunečními 
opatřeními – dynamicky střiženými střešními 

lemy. Dům tak dobře koreluje s místem, 
v němž se stýká lidský svět s přírodním. 

Současně však zbrojí proti současným 
stavebním trendům, neboť se 

až nezvykle otevírá směrem 
k ulici a pokouší se oživit 

místní veřejný prostor.“
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Exteriér i interiér domu je v kombinaci 
bílé barvy a šedých odstínů doplněný 

barvou dřeva, což byl záměr – jde 
o oblíbené barvy majitelů.

Většina osvětlení je zabudována do stropu, což souvisí  
s charakterem stropní konstrukce. Jednotlivá patra jsou totiž  
překlenuta ocelovými nosníky, profilovaným plechem a tenkou  
betonovou vrstvou. Zavěšený podhled byl proto v této sestavě nezbytný.

Nadstandardně 
dlouhá kuchyňská 
linka poskytuje 
notnou úložnou 
kapacitu.



www.dumazahrada.cz  5

Nezvyklá práce s hmotou 
a fasádou vyplynula z daného 

okolí – výjimečné prostředí na rozhraní 
města a zemědělské krajiny. Dům je 
tedy logicky rozpolcený. Na jednu 
stranu je naplněn racionální 
dispozicí s minimem šokujících 
momentů, avšak na druhou stranu 
se nezdráhá parafrázovat krajinné 
křivky prostřednictvím netradičně 
formovaných konstrukcí šikmých oken 
či stínícím lemem,“ říká architekt.

„
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ajitelé chtěli zůstat ve  městě, v  němž do-
posud žili, hledali však klidnější místo. 
Řešení jim poskytnul zakoupený pozemek, 
který nabízí výhledy do  zastavěného údolí 

a na protilehlé zalesněné kopce a  jeho předností je i umístění 
na samotném horizontu.

Výhody parcely jsou však do určité míry vykoupeny její relativ-
ně menší metráží a ne úplně dokonalou orientací ve vztahu ulice-
-slunce. Zatímco standardní domy se staví zády k silnici a čelem 
do  zahrady, zde je uplatněn opačný manévr. „Obytné místnosti 
jdou za sluncem, směrem k jihozápadu. Výsledkem je maximálně 
prosvětlený interiér domu, avšak za  cenu ztráty soukromí,“ po-
pisuje umístění domu jeho architekt, Martin Náhlovský, z archi-
tektonického ateliéru Master design. „Kontakt s ulicí je naprosto 
nevyhnutelný. Samotný dům se tedy nepřetvařuje, neschovává, 
nestraní, je zkrátka sympaticky upřímný a  pokouší se navázat 
přátelský vztah se sousedy i s krajinou, do níž je vsazen.“

POŽADAVKEM BYLO PŘEKVAPENÍ
Při plánování stavby se investoři návrhům ateliéru maximálně 
podvolili. „Korigovalo se jen minimálně a převážně v rámci interi-
érových prací. Samotná koncepce stavby prošla hned napoprvé. 

M ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Autor projektu Master Design, s. r. o., 
 Martin Náhlovský, 
 Jan Jadrníček, 
 Michal Janáč, 
 Irena Vápeníčková

Dodavatel, realizace Kostav, s. r. o.

Zastavěná plocha 218 m2

Podlahová plocha 205 m2

Konstrukce zděná stavba, 
 ocelobetonové stropy

Zateplení 200mm šedý polystyren 
 a minerální vata

Fasáda omítka + dřevěný obklad

Střecha PVC fólie 

Okna hliník, trojsklo

Vnitřní dveře pískované sklo

Podlahy převážně vinylové

Vytápění tepelné čerpadlo vzduch-voda

Energetické parametry nízkoenergetický dům

Návrh zahrady provedl zahradní architekt. 
Přední část přiléhající k cestě je okrasná, 
zadní část, která slouží především dětem, 

tvoří trávník a fóliový bazén. Většinu 
výsadby zastupují stálezelené rostliny.
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Investoři chtěli být pouze překvapeni. A to jsme splnili,“ popi-
suje vývoj událostí architekt. Shoda panovala i při materiálové 
a konstrukční specifikaci, která se podřídila statickým nárokům 
a ekonomickým možnostem majitelů.

Záměrem byl podle Náhlovského dům reagující na své okolí 
a výsledný objekt tak stojí rozkročen mezi dvěma světy – sídel-
ním a krajinným. „Jeho idea je finálně propsána ve vztahu vnitř-
ního a vnějšího uspořádání, přičemž nepravidelná fragmentace 
fasády parafrázuje dramaticky zvlněné kopce, rozevírá se výhle-
dům a uzavírá směrem k horizontu.“

HYBRIDNÍ KABÁTEK DOMU
Křivky stavby jsou tedy jakýmsi odrazem přírodních tvarů. Při bliž-
ším pohledu jsou ale prováděny na ryze elementárních objemech. 
Podle architekta je dům v  tomto ohledu dobře zakamuflovaný. 

Xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx

zdenka
Ovál
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Master design, s. r. o.
Architektonický ateliér Master 
design navrhuje a realizuje 
moderní stavby a jejich interiéry 
od návrhu až po kolaudaci. Díky 
stálému prohlubování znalostí 
a zlepšování postupů se mu daří 
dosahovat mistrovství v designu 
a celý tým spojuje touha vytvářet 
něco hmatatelného a trvalého 
s vyšším smyslem ve formě 
dokonalého domova. Po šesti 
letech na trhu má za sebou ateliér 
už více než 120 staveb na míru 
u nás i v zahraničí.
www.master-design.cz

AUTOŘI

Výsledná realizace je podle  
architekta o něco radikálnější  

než řešení navrhované ateliérem,  
zejména v rámci obývacího pokoje.

zdenka
Zvýraznění
realizace interiéru
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„Když si odmyslíte všechny rozšiřující se a zužující se stíní-
cí linky, zůstane skladba dvou, tří kvádrů nebo ještě přísněji 
řečeno kostka s vypreparovanou garáží.“ Což ovšem není nic 
urážlivého. Vše je podřízeno relativně skromné dispozici – 
garáž pro jedno auto, dětské pokoje s vestavěnými skříněmi, 
malé koupelny, střídmá ložnice... V  domě se neplýtvá ploš-
nými metry a životně nepotřebnými provozy, jako je bazén, 
sauna atd. O co je uvnitř ale komornější, o to kvalitnější má 
vnitřní vybavení a vnější propracování.

Co se vnějšího vzhledu týká, nechtěl architekt žádnou 
umělotinu a stavbu s  typizovanou tváří. Výjimečná lokace 
si nakonec vyžádala nepravidelně deformovaný stínící lem, 
který stavbu pomyslně svazuje a do jisté míry i fyzicky zako-
řeňuje. Výsledné tvary nejsou 100% organické, ale ani 100% 
typické pro klasické stavebnictví, což dokládají i  tvarově 
příbuzné okenní výplně. „Šikmé linky jsou prostou reakcí 
na  okolní krajinné křivky, přičemž vnitřek je upraven už 
v klasickém pravoúhlém režimu. Kombinace rovného s šik-
mým je tak silně zjednodušeným opisem místního vrstev-
nicového systému a  bezprostředně dotčeného ekotonu,“ 
objasňuje Náhlovský.

KLASICKÝ ŘÁD V INTERIÉRU
Vnitřní uspořádání domu zastává klasický systém. Místnosti 
jsou pravoúhlé a metrážně nijak rozdováděné. Propojení ob-
starává přímé schodištěm umístěné v prostoru denní zóny, 
na rozhraní kuchyně a obývacího pokoje, a plošně úsporné 
koridory, které na něj bezprostředně navazují.

Vnější fasády si sice žijí vlastním formálním životem, 
soulad s prostředím je však natolik silný, že nikomu uvnitř 
domu nepřijde divné, že jsou zešikmené i  vybrané části 
oken. A  imunní vůči nim není ani interiér. Šikmá perfora-
ce je tak interiérem spontánně následována, propisuje se 
do tvarů nábytku, jeho uspořádání i barevného řešení. Obojí 
spolu souvisí a celek působí nesmírně přirozeně.

VÍCE PROSTORU, MÉNĚ NÁBYTKU
Ateliér Master design se podílel i  na  vytvoření interiéru. 
„Vypracovali jsme celistvý návrh pro vstupní prostory, pra-
covnu, kuchyň, jídelnu, obývací místnost, dětské pokoje, 
ložnici i koupelny. Výsledná realizace s našimi podklady ale 
plně nekoreluje, zvláště co se týká materiálů a tvarů vybra-
ného nábytku,“ říká architekt. Za nejzdařilejší přitom pova-
žuje koupelny a relativně respektovanou koncepci kuchyně.

Mírný pocit chladu a  nezabydlenosti, který vyvolá-
vá obývací pokoj, je podle Náhlovského do  značné míry 
způsoben pozměněnou konstrukcí schodiště. „Původní 
koncepce operovala s dřevěným schodištěm, které přímo 
navazovalo na záda obývací stěny a posléze i na samotnou 
obývací stěnu. V této vizi nechyběl ani levitující krb od fir-
my Stûv coby černý diamant jednoduše koncipovaného 
prostoru.“ Zde se však majitelé vypravili vlastní cestou – 
více čistější a méně nábytkovou.  �
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JINÝ ÚHEL POHLEDU
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Redakce doplní názor jiného architekta.


