DŮM ROKU 2021 – ČESKÉ DOMY NAD 150 m 2

N01

Autoři: Ateliér Master Design
Zastavěná/užitná plocha: 209/232 m²
Dvoupodlažní zděný dům
zakončuje starší městskou
řadovou zástavbu. Obytné prostory
jsou orientovány na terasu
a do zahrady – společná obývací
část v přízemí a ložnice v patře.
Do ulice dům zůstává uzavřený,
vede tam jen okno z kuchyně
a zázemí. Předsazená boční stěna
a kolmo přistavěná garáž pomáhají
maximálně chránit soukromí.

Patro

Přízemí

Více v MD 1/2020

N02

Autor: Aleš Gadlina
Zastavěná/užitná plocha: 278/436 m²
Velkoryse řešený, plně podsklepený dům
v mírně svažitém pozemku je moderní
variací na klasickou architekturu. Vnitřní
jádro tvoří otevřené kruhové schodiště,
které spojuje obývací část s ložnicemi
v patře a vede i do suterénu s bohatým
zázemím pro relaxaci. Kompozici uzavírá
prosklený objekt zastřešeného bazénu,
který je propojen se zahradou i se
společným obývacím prostorem v přízemí.

Patro

GSPublisherEngine 0.0.100.100

Přízemí

GSPublisherEngine 0.0.100.100

Suterén

Více v MD 3/2020
GSPublisherEngine 0.0.100.100

N03

Autor: Ing. arch. Petr Dobrovolný
Zastavěná/užitná plocha: 835/1210 m²
Dům je jádrem promyšlené
kompozice bydlení, terasy,
letní kuchyně, vodní plochy
a zahrady. Přízemí se skládá
ze společné obývací části,
komunikačního jádra a zóny
wellness s vnitřním bazénem,
patro je rozděleno na ložnici
rodičů a pokoje dětí. Velkorysý
koncept se pojí se špičkovými
technologiemi a materiály.

Patro

Více v MD 4/2020
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N04

Autoři: Ing. arch. Radek Lizna, Ing. arch. Tereza Liznová
Zastavěná/užitná plocha: 270/200 m²
Návrh energeticky úsporné
dřevostavby využívá výhody slunné
parcely s krásným výhledem. Ten
dominuje celému obývacímu
prostoru v přízemí i ložnicím
v podkroví. Atraktivním prvkem je
krytá terasa, která obíhá přízemí ze
dvou stran. U hlavního vstupu do
domu plní funkci zápraží, na jižní
straně se rozšiřuje a vytváří velký
venkovní obývací pokoj.

Patro

Více v MD 4/2020
Přízemí

N05

Autoři: Ing. arch. Martin Bartoš, Ing. arch. Dana Bartošová
Zastavěná/užitná plocha: 262/214 m²
Přízemní nepodsklepený dům
uspořádaný do tvaru písmene U tvoří
tři funkční trakty: vstupní (s garáží,
hlavním vchodem a dětskými
pokoji), ústřední obývací prostor
a ložnicová část s hlavní ložnicí,
zázemím a samostatnou garsonkou.
Všechny části komunikují přes malé
atrium s terasou, které poskytuje
dokonalé soukromí. Kvalitu bydlení
zvyšuje originální, na míru vyrobené
vybavení interiéru.

P
S

Přízemí

Více v MD 4/2020

N06

Autor: Ing. arch. Tereza Čudová Ajmová
Zastavěná/užitná plocha: 230/302 m²
Řešení domu ve svažité parcele
se přizpůsobuje členitému terénu
se starými stromy. Ve spodní části
pozemku se nachází hlavní vstup
do domu a dvě ložnicová podlaží,
propojená otevřeným schodištěm
s hlavním obývacím prostorem. Ten
využívá klidovou a chráněnou zadní
část parcely a velkým proskleným
nárožím se propojuje se stinnou
terasou.

Přízemí

Suterén

Více v MD 5/2020
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N07

Autor: Ing. arch. Pavol Pokorný
Zastavěná/užitná plocha: 310/320 m²
Energeticky pasivní dům je zcela
orientován do jižní části zahrady
s jezírkem, založeným v terénním
násypu. Plně prosklenou společnou
obývací část lemuje velká krytá
terasa, která se rozléhá téměř podél
celého průčelí. S horizontálním
objektem v hladké bílé omítce
kontrastuje dvoupodlažní vertikála
obložená dřevem – zde jsou
umístěny ložnice.

Patro

Více v MD 5/2020
Přízemí

N08

Autoři: Ing. arch. Martin Náhlovský a kolektiv architektů z ateliéru Master Design
Zastavěná/užitná plocha: 176/251 m²
Vila v Beskydech svými liniemi reaguje
na siluetu kopce v jejím pozadí.
S okolní přírodou je spjat jak exteriér,
tak interiér domu, uspořádaný kolem
centrálního schodiště s galerií.
V přízemí se standardně nachází
denní zóna s pracovnou a zázemím,
v patře ložnice. Velké prosklení
vtahuje přírodu dovnitř a proměňuje ji
v nedílnou součást bydlení.

Patro

Více v MD 6/2020

N09

Přízemí

Autor: Aleš Gadlina
Zastavěná/užitná plocha: 240/319 m²
Třípodlažní dům rafinovaně využívá
polohy v prudkém svahu. Suterén
– v úrovni ulice – skrývá zázemí
a byt pro návštěvy. Přízemí leží
nad úrovní ulice, obývací prostor
i terasa mají panoramatický
výhled a zároveň soukromí.
V nejvyšším podlaží se
nacházejí ložnice. Jednotlivé
hmoty domu jsou navzájem
pootočeny tak, aby co nejlépe
zhodnotily oslunění i výhledy
do okolí.

Patro

Suterén
GSPublisherEngine 0.0.100.100

Přízemí

Více v MD 6/2020
GSPublisherEngine 0.0.100.100

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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N10

Autoři: Ateliér Allion
Zastavěná/užitná plocha: 374/319 m²
Rozlehlá energeticky úsporná
dřevostavba se skládá ze tří
funkčních zón, které se spojují
v ústřední hale. Jedná se o celek
zázemí s garáží, ložnicovou část
a společný obývací prostor.
Každá z nich je přímo propojena
se zahradou a má vlastní krytou
terasu. Velké prosklené plochy
jsou navrženy s ohledem na krásné
výhledy a energetické úspory.

Přízemí

Více v MD 7/2020

N11

Autor: Ing. Josef Vostracký
Zastavěná/užitná plocha: 237/188 m²
Těžištěm bezbariérového pasivního
domu je krytá terasa, která probíhá
po celé délce jižního průčelí
orientovaného do zahrady a je
vybavena stolováním a venkovní
kuchyní. Do zahrady směřují
velké prosklené plochy, za nimiž
se ukrývají ložnice i společný
obývací prostor. Atypický půdorys
zakončuje pokoj pro rodiče či
návštěvy s vlastním vchodem
a příslušenstvím.

Více v MD 9/2020

N12

Přízemí

Autor: Ing. arch. Daniel Labuzík
Zastavěná/užitná plocha: 375/335 m²
Rozlehlý bezbariérový dům
byl navržen pro setkávání
širší rodiny rozložené do více
generací. Proto je ústředním
motivem obývací část s velkou
jídelnou a krytou terasou. Na
ni volně navazují další zóny
s ohledem na soukromí, mají
vlastní terasy a výstupy ven.
Velké prosklení a použité
přírodní materiály plní sen
majitelů o autentickém
propojení s přírodou.
Více v MD 9/2020
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N13

Autoři: Ing. arch. Martin Hlaváček, Lenka Hlaváčková Schubertová
Zastavěná/užitná plocha: 266/180 m²
Dominantou velkorysé bezbariérové
stavby je terasa s bazénem,
zakomponovaná do svahu s krásným
výhledem. Okolo ní se „točí“
uspořádání celého domu, přímo sem
vedou velká francouzská okna jak
z obývacího prostoru, tak z ložnice
a z koupelny. Podstatnou součástí
kvality bydlení je i zahrada a vybavení
interiéru domu, obojí navržené
na míru do posledního detailu.
Přízemí

Více v MD 11/2020

N14

Autor: Adam Lenc
Zastavěná/užitná plocha: 161/155 m²
Úzký rohový pozemek s prudkým
sklonem k severu nabídl možnost
jednoduchého obdélníkového
domu. Suterén v úrovni ulice
obsahuje zázemí, obývací
prostory se nacházejí v patře. Jsou
orientovány na jih a na západ, kde
se nachází společná obývací část
a velká krytá terasa. Díky vyvýšené
poloze nad komunikací má dům
soukromí a z kuchyně a jídelny
i krásný výhled do krajiny.

Přízemí

Více v MD 11/2020

N15

Autor: Ing. arch. Miroslav Gebas
Zastavěná/užitná plocha: 170/216 m²
Návrh domu se přizpůsobuje
atypickému tvaru a velké
svažitosti pozemku. Dispozice ve
tvaru písmene L je rozdělena na
prosklenou společnou obývací
část, vstupní halu a uzavřenou
ložnicovou část s podsklepením.
Všechny obytné místnosti
využívají panoramatický výhled
do kraje a přímý výstup na
terasu. Zkosené prvky dodávají
pravoúhlé stavbě dynamiku.

Přízemí

Více v MD 11/2020
Suterén
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N16

Autor: Ing. Michal Wollráb, dodavatel: Wienerberger s.r.o.
Zastavěná/užitná plocha: 151/114 m²
Energeticky úsporný
bezbariérový bungalov s nízkou
sedlovou střechou, postavený
z cihel a obložený cihelnými
pásky, spojuje tradiční a moderní
stavitelství. Dispozice je zcela
soudobá – ze zádveří se
prochází přes ložnicovou část
do společného obývacího
prostoru, který se přes krytou
terasu propojuje se zadní,
klidovou částí zahrady.
Přízemí

Více v MD 11/2020

N17

Autoři: Ing. arch. Tomáš Russe, Ing. Lukáš Návara, dodavatel: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
Zastavěná/užitná plocha: 250/349 m²
Podstatou atypického lomeného
tvaru domu je snaha získat
soukromí a maximálně využít
panoramatický výhled na město.
U vstupu na pozemek se nachází
garáž, vstupní hala a zázemí,
společný obývací prostor
i ložnice v patře jsou orientovány
na opačnou stranu do zahrady
a do krajiny. Čistý geometrický
tvar, hladké fasády a velkoplošné
prosklení vytvářejí dojem vzdušné,
subtilní až levitující architektury.
Více v MD 12/2020

N18

Patro

Přízemí

Dodavatel: Kontio
Zastavěná/užitná plocha: 210/280 m²
Stavba vznikla zvětšením
typového projektu tak, aby mohla
sloužit jako vícegenerační. Proto
je v přízemí vedle společného
obývacího prostoru samostatný
pokoj navíc, v podkroví 4 pokoje.
Montovaná stavebnice z hranolů
z jednoleté finské borovice se
vyznačuje unikátními vlastnostmi,
především dobře tepelně izoluje
a udržuje zdravé vnitřní klima
s optimální vzdušnou vlhkostí.

Podkroví

Více v MD 12/2020
Přízemí
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N19

Dodavatel: Hoffmann spol. s r.o. Chrudim
Zastavěná/užitná plocha: 210/165 m²
Projekt energeticky úsporného
domu s monolitickým
konstrukčním systémem vznikl
úpravou typového domu Irida.
Oblíbený bungalov s uspořádáním
do L a krytou terasou ve vnitřním
rohu je přehledně rozdělen
na denní a ložnicovou část
a rozšířením o garáž a technickou
místnost v centru dispozice získal
další dimenzi.
Přízemí

Více v MD 12/2020

N20

Autoři: Ateliér Tector – Ing. arch. Jiří Trávníček, Ing. Martin Němeček, Ph.D.
Zastavěná/užitná plocha: 166/274 m²

N21

Energeticky pasivní dům vznikl jako
součást většího developerského
projektu, s ohledem na individuální
přání majitelů. Řešení bylo ovlivněno
i složitými podmínkami zakládání ve
svahu. Hlavní vstup vede shora, přes
ložnicové podlaží se prochází do
přízemí, které je zčásti zapuštěno do
terénu. Zde se v hlavním obývacím
prostoru otevírá výhled na jih a výstup
na terasu a k bazénu.

Přízemí

Více v MD 12/2020

Suterén

,
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~

Autoři: Ateliér Kreatier – Ing. arch. Barbora Jozová, Ing. arch. Vladislava Zikešová
Zastavěná/užitná plocha: 250/254 m²
Vše, co je v domě nejdůležitější, se
obrací do zahrady a k bazénu. V přízemí
je to společný obývací prostor,
v patře ložnice s velkorysou relaxační
koupelnou a širokou lodžií. Integrální
součástí dispozice je i velká krytá
rohová terasa. Energeticky pasivní
dům s nadstandardním technickým
vybavením a inteligentním řízením
domácnosti nabízí soukromí a maximální
komfort bydlení.

Patro

Přízemí

Více v MD 12/2020
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