DŮM ROKU 2021 – ČESKÉ DOMY DO 150 m 2

D01

Autoři: Ing. arch. Hynek Holiš, Ing. arch. Šárka Holišová Šochová
Zastavěná/užitná plocha: 103/177 m²
Dům nahradil zchátralý objekt
v řadové zástavbě a nápaditě
využívá výškového rozdílu mezi
vstupem z ulice a zahradou.
Směrem do ulice má dvě
podlaží, do zahrady je třípodlažní.
V přízemí se nachází garáž, zázemí
a samostatný ateliér průhledný
od hlavního vstupu až do zahrady,
v prvním patře je společný obývací
prostor, ve druhém patře ložnice.
Moderní stavba dobře zapadla mezi
domy se sedlovými střechami.

Přízemí

2. patro

1. patro

Více v MD 1/2020

D02

Autor: Ing. arch. Tomáš Bindr
Zastavěná/užitná plocha: 97/320 m²
Protáhlá obdélníková stavba je
orientována kolmo k severnímu svahu.
Cesta od vstupu na pozemek vede
přes terasu s bazénem do společné
obývací části, haly a pracovny. Z haly
lze sejít otevřeným schodištěm
do chladnější části domu, do suterénu,
kde jsou umístěny ložnice. Celý dům
byl promyšleně navržen s ohledem
na ideální orientaci ke světovým
stranám a co nejkrásnější výhledy.

Přízemí

Suterén

Více v MD 3/2020

D03

Dodavatel: Wienerberger s.r.o.
Zastavěná/užitná plocha: 77/147 m²
Jednoduchý zděný dům se sedlovou
střechou se vyznačuje úsporností
ve všech směrech – nabízí výhodný
poměr užitné hodnoty a ceny a nízké
provozní náklady. Většinu přízemí
zaujímá společná obývací část, přes
kterou se prochází do pracovny.
Podkroví je využíváno jako privátní
ložnicová zóna se čtyřmi pokoji.
Automobil parkuje v krytém stání přímo
navazujícím na dům.

Patro

Více v MD 4/2020
Přízemí
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D04

Autor: Ing. Arch. Jiří Vincenc
Zastavěná/užitná plocha: 149/110 m² + terasy a garáž. stání
Uspořádání domu vycházející
z tvaru písmene L maximálně
využívá malý pozemek. U vjezdu
se nachází zádveří a kryté
parkovací stání, obytné místnosti
jsou orientovány do zadní části
pozemku s terasou a bazénem.
Dispozice je přehledně lineárně
uspořádána: obývací pokoj –
kuchyň – dětské pokoje – ložnice
– šatna a koupelna. Jednoduchý
úsporný dům poskytuje maximální
komfort.

Přízemí

Více v MD 5/2020

D05

Dodavatel: Wienerberger s.r.o.
Zastavěná/užitná plocha: 148/110 m²
Bezbariérový zděný dům splňuje
požadavky na bydlení s nízkou
pořizovací investicí a nízkými
provozními náklady. Obdélníková
dispozice je rozdělena na společný
obývací prostor v jižním štítu
domu, střední komunikační část
se zázemím a ložnicovou část se 3
pokoji. Celkový vzhled je moderní
verzí tradiční venkovské stavby se
sedlovou střechou.
Přízemí

Více v MD 6/2020

D06

Autor: Ing. Josef Vostracký, dodavatel: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
Zastavěná/užitná plocha: 143/168 m²
Zakřivený tvar domu vznikl
přizpůsobením tvaru pozemku
a snahou maximálně využít
slunnou polohu a panoramatické
výhledy. Všechny obytné místnosti
jsou orientovány na terasu, která
obíhá dům od jihu k západu
a je zakončena krytým sezením
napojeným na společný obývací
prostor. Svažitý pozemek umožnil
vybudovat i relaxační prostory
v suterénu s přímým výstupem
do zahrady.

Přízemí

Suterén

Více v MD 7/2020
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D07

Autoři: MgA. Maja Horecká Nalevanková, MgA. Patrik Zamazal
Zastavěná/užitná plocha: 134/165 m²
Energeticky úsporná
bezbariérová dřevostavba
stojí na lapidární obdélníkové
dispozici. Ta se odvíjí od zádveří
přes dětskou zónu až
po prosklenou obývací část,
zakončenou prostornou krytou
terasou. Dům je orientován
po vrstevnici v mírném svahu,
takže téměř všechny obytné
místnosti těží ze slunné orientace
a hezkého výhledu.

Více v MD 7/2020

D08

Autoři: Ing. arch. Martin Kareš, MBA, PhD., Ing. arch. Robert Rais, MBA, PhD.
Zastavěná/užitná plocha: 148/245 m²
Cílem projektu inteligentního domu
byl maximální komfort a harmonie
se zahradou. Do ulice je stavba
uzavřená, směrem do zahrady
naopak velkoplošně prosklená.
Standardně je rozvržena na společný
obývací prostor v přízemí a ložnice
v patře, obě podlaží využívají kryté
rohové terasy. Obytný prostor
komunikuje přes bazén s objektem
letní kuchyně a relaxační zónou
zahrady.

Více v MD 9/2020

D09

Patro

Přízemí

Dodavatel: Wienerberger s.r.o., Jostra cz
Zastavěná/užitná plocha: 139/104 m²
Dům byl realizován v rámci programu
Wienerberger e4, jedná se o upravený
typový bungalov Oliver od firmy Jostra.
Téměř čtvercová dispozice je uvnitř
uspořádána do tvaru L a rozdělena
na společný obývací prostor, zázemí (se
vstupní částí) a ložnice. Nejoblíbenější
částí domu je ta venku – chráněná, zčásti
krytá terasa. Energeticky úsporná stavba
s valbovou střechou přináší vyvážený
poměr finančních nákladů a obytného
komfortu.

Více v MD 9/2020
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D10

Autor: Ing. arch. MgA. Michal Valert
Zastavěná/užitná plocha: 112/151 m²
Na minimalistickém půdorysu,
připomínajícím čtyřlístek, architekt
vytvořil velmi účelné a zajímavě členité
bydlení plné originálních detailů.
Přízemí se společnou obývací částí
je velkoplošně prosklené a otevřené
do zahrady, horní ložnicové podlaží
je kompaktní, jen s několika okny
navrženými přesně podle výhledů. Obě
podlaží propojuje jídelna s vysokým
stropem, který vytváří unikátní
atmosféru.

Více v MD 10/2020

D11

Patro

Přízemí

Autor: Ing. arch. David Kazický
Zastavěná/užitná plocha: 118/196 m²
Hlavní a velmi originální ozdobou
jednoduché úsporné dřevostavby
je skleník umístěný v podkroví, pod
akrylátovou střechou s unikátní
ocelovou nosnou konstrukcí. Je
přístupný po venkovním schodišti,
trvale odvětraný, prospívá rostlinám
a navíc výborně tepelně izoluje dům.
V přízemí se nachází moderní účelné
bezbariérové bydlení pro dvě osoby.

Více v MD 10/2020

D12

Přízemí

Dodavatelé: Sruby Rajec, s. r. o., BRAMAC střešní systémy spol. s r. o.
Zastavěná/užitná plocha: 112/112 m²
Kanadský srub z masivní kulatiny
izolovaný ovčím rounem naplnil
představy majitelů o zdravém bydlení
v maximálním sepětí s přírodou.
Je rozdělen na společnou – denní
zónu v přízemí a ložnice v podkroví.
Realizace stavby se musela přizpůsobit
přirozeným vlastnostem dřeva,
po dvouletém vysychání a sedání je
stavba stabilní a poskytuje příjemné
bydlení vonící dřevem.

Více v MD 10/2020
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