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Lukáš Tesař (32)
Práce: soukromý detektiv (spe-
cializace na ekonomickou krimi-
nalitu a pátrání po zmizelých)
Vzdělání: VŠ - právnické
Povaha: cílevědomý, smysl pro 
zásady, introvertní
Záliby: milovník přírody, cyklistika, 
literatura, fi lm
Podruhé ženatý, 7-letý syn Radek z 
předchozího vztahu

Vzhledem ke své profesi potřebuje v 
domě pracovnu s trezorem a oddělenou 
od bytu. Ženu a přátele rád překvapí 
vlastnoručně připraveným barbecue,  
proto nesmí u domu chybět prostorná 
venkovní terasa. Do obývacího pokoje 
si přeje krb. Obejde se bez soukromé 
vinotéky

Monika Tesařová (26)
Práce: reportérka (televizní zpravoda-
jství, přesah do investigativního oboru
Vzdělání: VŠ - fi lozofi cké
Povaha: Komunikativní, společen-
ská, životní elán
Záliby: fotografování, cyklistika, turis-
tika, lyžování, setkání s přáteli, hudba, 
fi lm
Poprvé vdaná

Do obývacího pokoje si ráda zve 
návštěvy, čemuž by měly odpovídat 
jeho dimenze. V domě nesmí chybět 
úložný prostor na sportovní vybavení. 
Požaduje pracovní kout s knihovnou, 
kde může zpracovávat i natočený ma-
teriál. Jejím snem je vířivá vana.

_životní příběh

Vytíženého soukromého detektiva a mladou televizní re-
portérku svedly dohromady jejich profese. Lukáš právě 
odkrýval sítě vyděračského gangu napojeného na provo-
zovatele heren. Se svou prací zřejmě nebyl sám. Často 
se ocital na place televiznímu štábu. Navíc všudypřítomná 
blondýna s mikrofonem ho nenechá v klidu pátrat.

Monika se Lukášovi pořád drala na mysl. Přestával v ní 
vidět zuřivou senzacechtivou novinářku, nýbrž krásnou 
ženu. Pečlivě prošel svoje tajné složky a přece by pro ni 
něco měl. Něco, co bandě vyděračů pořádně zatopí. Bere 
telefon a vytáčí číslo na její vizitce

Schůzku v zamčeném autě obohatily vzájemné úsměvy. 
Při dalších setkáních se čím dál méně bavili o práci. 

...A pak spousta plánů

Vezmeme se Bud
eme

 mí
t d

ěti

Postavíme si dům

Požadavky

Využití výhledů
Zejména východní, severní (!) a severozápadní stranu. Přednost při 
umisťování na atraktivní stranu má obývací pokoj, ložnice, event. 
koupelna

Pracovna
Aspoň 10 m2, v přízemí s hlavním vstupem mimo byt (ze zádveří), 
myslet na bezpečnost (citlivá data v počítači), obsahuje trezor vhod-
ný i k umístění zbraně, kotvený do betonové konstrukce

Obývací pokoj a kuchyně
Kontinuální obytný prostor navazující na venkovní terasu, umožňuje 
větší návštěvu

Dětské pokoje
2 pokoje pro 3 děti (Lukášův syn + 2 plánované), nesmí být mini-
mální velikosti

Venkovní terasa
Výhodná poloha z hlediska výhledů, pojme jídelní stůl pro 6 osob, 
příp. další 2 křesílka. Výškový rozdíl s terénem není na závadu. 
Vhodné stínění stažitelnou markýzou nebo stavebním objemem.

Pracovní kout / knihovna
Využívá především Monika, uzavíratelný, obsahuje počítač 
(využívají jej i děti)

Koupelna
Stačí jedna v patře. Pojme dvě umyvadla, sprchový kout a vanu. 
Počítat s pozdější instalací vířivé vany aspoň pro 2 osoby.

Úložné prostory
Nezbytný prostor pro sportovní záliby rodiny (každý člen rod-
iny bude mít kolo). Monika je také majitelkou dobře vybaveného 
šatníku. Je vhodné, pokud bude úložný prostor přístupný samostat-
ným vchodem z pozemku.

Balkon nebo lodžie u ložnice
Pro romantická večerní posezení ve dvou. Patří pochopitelně na 
stranu se zajímavými výhledy.

Parkování
Na pozemku musí být stání pro 2 vozidla. Nemusí být krytá. Vhod-
né je počítat s přístřeškem a návazností na úložný prostor.

Stavebníci jsou fanoušci moderní, účelné architektury s co nejmenší dekora-

tivností. Výsledek však nesmí působit chladně a smutně, nýbrž  vytvářet útulné 

prostředí a přispívat k pozitivní náladě svých uživatelů.
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Pozemek
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Stavební pozemek se na chází na pomezí brněnských částí Maloměřice, Židenice (Vinohrady) a Líšeň. Jedná se 
dlouhodobě nezastavěné území - louku, která byla rozhodnutím města převedena a pak prodána jako stavební poze-
mek. V blízkosti objektu se nachází rozestavěný průmyslový objekt. Plánuje se jeho demolice a výstavba bytových domů. 
Přístup umožňuje vozová cesta Pod Hády a navazující zpevněná komunikace s bránou. Komunikaci využívají pěší a 
cyklisté pro rekreaci. Dostupná je občanská vybavenost MČ Líšeň, částečně Maloměřic. Inženýrské sítě zavedou majitelé 
na vlastní náklady. Není dostupný plyn ani kanalizace, je nutné vybudovat domovní čističku odpadních vod. 

Do tohoto místa se investoři přímo zamilovali. 

Nabízí úchvatné výhledy na vrch Hády, přilehlou 

stepní přírodní rezervaci a bývalý lom, částečně i 

městské panorama. Místo je velice klidné, avšak v 

dosahu MHD a do potřebných obchodů a škol také 

není daleko. Parcelu tvoří terénní vlna s dostatkem 

rovného povrchu pro stavbu domu. Svažité okraje 

přirozeně ohraničují soukromý prostor. Snad jedinou 

vadou na kráse jsou všudypřítomné náletové keře, 

které se musí odkopat

Výměra: 955 m2, cca 33,5 x 32 m
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Návrh / autorská zpráva
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_osnova autorské zprávy

Situace / širší vztahy, město, čtvrť, místo, osazení domu 

na pozemku

Architektonický výraz / výtvarný záměr, materiály a 

barvy

Dispoziční řešení / nabídka bytů, jejich počet a velikost, 

forma a systém

Konstrukční systém / modulová síť, konstrukční systém, 

materiálové řešení, TZB

Ekonomická rozvaha / zastavěná plocha, obestavěný 

prostor, celková UP, celková OP, přibližné náklady stavby 

(4.500 Kč / m3 obestavěného prostoru

Situace
Objekt navrhuji na stavební pozemek v k. ú. Židenice ve městě 
Brně. Místo přiléhá k plochám krajinné rekreační zeleně. Nachází 
se v blízkosti frekventovaného tahu Brno - Ochoz. Terénní konfi gu-
race a okolní vzrostlá zeleň jej však zbavuje těchto rušivých vlivů. 
Lokalita je doposud nezastavěná, poměrně dobře napojená na za-
vedenou strukturu sídliště Líšeň.
Podélná strana objektu je osazena rovnoběžně s terénním zlomem. 
Na pozemek se přistupuje z komunikace ze severu, hlavní vstup do 
budovy je však ve východním průčelí.Západní a jižní strana pozem-
ku patří soukromé rekreační zahradě. Na pozemku je dále navrženo 
zapuštěné stání pro dvě osobní auta, s přístupem do suterénu budovy.

Architektonický výraz
Myšlenkou návrhu je průnik dvou přibližně stejně velkých hmot s 
promyšlením vzájemných odlišností. Dispozice prolíná rovnocenně 
oběma bloky. Severní blok díky dřevěnému obkladu a jednoduššímu 
tvarování působí dojmem pevného spojení se zemí a většího 
měřítka. Myšlenkově chrání jižní blok před větrem a chladem, 
podobně jako muž chrání svoji ženu a za tímto účelem si vybírá 
méně pohodlnou pozici na okraji svahu. Západní fasáda dává vyni-
knout odlehčení jižního objemu a vzájemnému prolnutí - dotyku, 
vytvářenému prosklenými plochami, balkonem a vyložením atiky.  
Obě hmoty se ve své rozdílnosti vzájemně doplňují. Díky tomu 
se sklon střechy severního bloku projevuje jako sešikmená stěna 
jižního plochostřechého bloku.
Bloky jsou odlišují materiály fasády. Severní blok je obložen 
dřevem, jižní blok naopak disponuje pocitově chladnou světle 
žlutou omítkou. Sjednocující prvek tvoří nepřerušený okap-
ní chodník s nasypanými valouny. Okenní otvory dotváří 
tmavě šedé rámy a hliníkové žaluzie s viditelnými schránkami.

Dispoziční řešení
Dvě nadzemní podlaží uzavírají pracovní část a byt 4+kk s jednou 
koupelnou a dvěma samostatnými WC. Pracovna je přístupná ze 
zádveří nezávisle na bytu a umožňuje klientovi nerušenou práci s 
možností komunikace s partnery i klienty. K pracovně přiléhá menší 
pracovně-čtenářský kout již přístupný z bytu. Pracovní sekce je ori-
entována na severovýchod a využívá výhledy. 
Společenská zóna bytu halového typu je soustředěna v přízemí. 
Komunikační osa napojující pracovny, WC a schodiště přiléhá k 
obytnému prostoru a odděluje ji pouze náznakově komínové těleso s 
přiznaným cihelným zdivem. Kuchyni je vymezen pocitově oddělený 
prostor doplněný spíží. Hlavní obytný prostor bez příček obsahuje 
pobytovou a jídelní část, přímo navazuje na vekovní, západně ori-
entovanou pobytovou terasu.
Patro je klidovou zónou. Skýtá prostornou koupelnu, WC, dva 
rozdílně velké dětské pokoje a manželskou ložnici s přilehlým 
balkonem.

Dispozice vylučuje tmavá místa v interiéru, a to i ve všech 
komunikačních prostorech. Bylo dbáno na co největší zapojení 
komunikačních os do života v domě, nestávají se tak vyprázdněnými, 
pouze průchozími prostory. Mají také přímou návaznost na ven-
kovní prostory. Nejlepšími výhledy do krajiny se pyšní pracovny, 
koupelna, schodiště, ve velké míře také obývací pokoj a ložnice. 
Suterén je dosažitelný jak zvenku z parkovací plochy, tak z in-
teriéru přímo z obytného prostoru. Dvře u schodiště oddělují 
jeho pouze temperované místnosti od vytápěného prostoru.
Nachází se zde technická místnost s tepelným čerpadlem a zá-
sobníkem teplé vody, dále sklad sportovních potřeb přístupný 
zvenku. Chodba obsahuje vestavěné skříně pro sezónní potřeby.

Konstrukce a technologie
Budova je založena na základových pásech z prostého betonu a 
podkladní betonové desce. Stěny suterénu jsou zděné z keram-
ických bloků, dodatečně zatepleny extrudovaným polystyrenem 
zároveň chránícím hydroizolaci. Strop suterénu tvoří keramické 
vložky typu MIAKO na příhradových nosnících POT. Horní úroveň 
zmonolitněného stropu odpovídá úrovni základové desky nad 
nepodsklepenou částí. Materiálem celé vrchní stavby je dřevo, 
konkrétně rámový stěnový systém “two by four”. Stěny vynáší řada 
sloupků průřezu 50x100 mm opláštěných zevnitř sádrokartonem, 
zvenčí deskami OSB. Celý vnější plášť je zateplen 150 mm silnou 
vrstvou minerální vlny. Dutiny ve stěnách vyplňuje dodatečná te-
pelná izolace a rozvody elektřiny a datové sítě. Rozvody vody a ka-
nalizace vedou v sádrokartonových předstěnách nebo podhledech. 
Stropní konstrukce tvoří trámky 50x250 mm v osových vzdálenos-
tech zpravidla 600 mm, zespodu i zvrchu zaklopeny deskami OSB.
Podlahy jsou z důvodů akustické ochrany voleny těžké plovoucí. 
Samonivelační stěrka obaluje trubky teplovodního podlahového 
vytápění. Plochá střecha je jednoplášťová, se střešním vtokem ve-
deným při vyzděném komínovém tělese. Obsahuje 250 mm tepelné 
izolace. Na hydroizolační PVC fólii spočívá nopová fólie vyplněná 
substrátem pro extenzivní ozelenění. Pultovou střechu vynáší 
dřevěné krokve průřezu 50x200 mm, krytinou je titanzinkový plech. 
Vrchol a okapovou stranu střecha přesahuje o 400 mm, štítové 
stěny ukončují atiky.
Dům je navržen jako nízkonenergetický. Svědčí o tom celkové za-
teplení bez tepelných mostů i použitý systém vytápění, již zmíněné 
tepelné čerpadlo, v soustavě vzduch-vzduch dostačující pro venk-
ovní teploty nad -4 °C. Při větších mrazech řídící systém aktivuje 
elektrokotel, jenž je součástí jednotky TČ. Krb se díky připojenému 
výměníku také může podílet na přípravě topné vody. Teplota topné 
vody v podlahových rozvodech je cca 45 °C.

_ekonomie

Zastavěná plocha :  97,80 m2

Celková užitná plocha: 161,81 m2

Celková obytná plocha: 113,69 m2

Obestavěný prostor: 841,08 m3

Odhadované náklady na stavbu budovy:

  3 800 000 ,- Kč (145 000 €)
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1 Západní pohled | večer
2 Pohled od příjezdové komunikace | dopoledne
3 Jihozápadní pohled | dopoledne
4 Severozápadní pohled | dopoledne
5 Jihovýchodní pohled | ráno
6 Východní pohled | odpoledne

Rovná plocha na svažitém pozemku není vytvořena 
uměle, nýbrž je součástí terénu. Robustní severní blok 
obložený dřevem nepůsobí převýšeně a zastírá souk-
romou část, jejíž západní průčelí odlehčuje celek.

1 2

3

4 5 6
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Kuchyně a jídelní stůl | přízemí Detektivní kancelář | přízemí Obývací pokoj | přízemí

Dětský pokoj | patro Chodba s východem na lodžii | patro Ložnice | patro

Jasné a přehledné minimalistické tvary, nikoliv neútulné | svěží, nepodléhající módě
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Návrh / Půdorysy 1. NP, 2.NP (1:100)
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100 Závětří    3.44 m2

101 Zádveří    3.46 m2

102 Hala    14.95 m2

103 Obývací pokoj  30.55 m2

104 Kuchyně    7.92 m2

105 Spíž     2.31 m2

106 Umývárna    1.21 m2

107 WC     1.51 m2

108 Knihovna    6.12 m2

109 Pracovna   11.64 m2

110 Pobytová terasa  16.51 m2

201 Chodba   14.26 m2

202 Ložnice   20.26 m2

203 Dětský pokoj  19.92 m2

204 Dětský pokoj  17.28 m2

205 Koupelna   8.95 m2

206 WC    1.47 m2

207 Balkon   3.07 m2

Obytná plocha:  56,23 m2

Užitná plocha  79,67 m2

Obytná plocha:  57,46 m2

Užitná plocha  82,14 m2

Půdorys přízemí (obytné a pracovní) Půdorys patra (klidové)

Martin Švec / 2. ročník / AT1 - Úsporné rodinné domky
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Návrh / Půdorys 1. PP (1:100)
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1. NP. 001 Schodiště   2,70 m2

002 Chodba   5,10 m2

003 Technická místnost 10,32 m2

004 Úložný prostor  15,61 m2

005 Vstup z parkingu

Obytná plocha:  56,23 m2

Užitná plocha  79,67 m2

_sklep

Suterénní podlaží je propojeno s dvoumístným 

parkingem (005), umožňuje snadné uložení kol, 

lyží i zahradní techniky

Technická místnost obsahuje jednotku tepelného 

čerpadla vzduch-voda integrovanou s elektro-

kotlem a napojenou na zásobník teplé vody

Půdorys suterénu (technický)

Martin Švec / 2. ročník / AT1 - Úsporné rodinné domky
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Řezy (1:100)
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Příčný řez Podélný řez
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Pohledy (1:100)
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Jižní pohled Severní pohled

Východní pohled Západní pohled

Martin Švec / 2. ročník / AT1 - Úsporné rodinné domky
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1. podlaží (přízemí)

2. podlaží (patro)

Model v měřítku 1:50 je sestaven z různých typů lepenky, PP 

fólie (okna), dřevovláknitých desek Hobra (terén) a doplněn 

papírovými posypy a foliáží. Materiály jsou většinou ponechány 

v přirozené barevnosti nebo je použito vodou ředitelných barev. 

Konstrukce m odelu umožňuje rozkládání po jednotlivých patrech
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_nosná konstrukce

Tzv. two by four je v USA a v Kanadě 

nejpoužívanější dřevěný konstrukční systém 

pro stavbu rodinných domků. Má již více než 

stoletou tradici, do současné doby byl pouze 

zdokonalován. U nás se začíná postupně prosa-

zovat oproti tradičním zděným konstrukcím. Jeho 

velkou výhodou je velmi jednoduché provádění 

vhodné i pro svépomocnou stavbu a nezávis-

lost na těžké technice, protože se nemontuje z 

velkoplošných prefabrikovaných dílců, ale z jed-

notlivých prvků řeziva.

Svislé nosné konstrukce - stěny tvoří řada 

subtilních sloupků průřezu 50x100 mm v osové 

vzdálenosti zpravidla 600 mm. Výplň i celkové 

stužení zajišťuje oboustranný záklop z OSB 

desek. Prostor mezi sloupky vyplňují instalace a 

zateplení, stěna je zateplena také zvenku. 

Stropní trámy - žebírka mají průřez 50x200 mm 

a stejnou osovou vzdálenost jako stěnové sloup-

ky. Krov pultové střechy zde sestává z krokví 

uložených na nosných stěnách. Nejsou zde plné 

vazby.
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Rodinný domek samostatně stojící

Rodinný domek řadový

1. NP.

Přízemí
101 Zádveří
102 Hala
103 WC
104 Kuchyně a jídelna
105 Obývací pokoj
106 Pracovna

Patro
201 Hala
202 Koupelna
203 WC
204 Ložnice
205 Dětský pokoj
206 Dětský pokoj

2. NP.

Dvoupodlažní domek na rovinatém terénu se vstupem z východu.

1. NP.

Přízemí
101 Zádveří
102 Obývací pokoj
103 Kuchyně a jídelna
104 Technická míéstnost
105 WC

Patro
201 Hala
202 Koupelna a WC
203 Ložnice
204 Dětský pokoj

Dvoupodlažní domek na svažitém pozemku s částečně zapuště-
ným nástupním podlažím. Vstup ze západu
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Rodinný domek samostatně stojící

Rodinný domek řadový

_RD v Letovicích u Brna

Architekt
Ing. arch. Martin Krč – Vize Ateliér
krédem společnosti je „trvale udržitelný rozvoj“
Ing. arch. Martin Krč – architekt
PhDr. Vít Dočkal Ph. D. - management
Projekt: 2007, Brno
Realizace: 2009, Letovice

Investor
Soukromá osoba
Situace
Mírně svažitý pozemek, místo pro stavbu rovné
Kompaktní obdélníkový půdorys doplnění o vstupní 
přístřešek
s garážovým stáním
Delší strana s maximálním prosklením orientovaná na jih
Vstup ve východní stěně pod přístřeškem

_Obytný soubor Na Krutci
Divoká Šárka / Praha

Architekt
Ateliér DRNH, Brno
Ing. arch. Petr Valenta
Navrhované objekty: Řadové domy, vily, bytové domy
Další objekty navrhli: Kuba Pilař architekti, ABM architekti,
Rudiš-Rudiš
Projekt: 2004
Realizace: 2005 - 2008

Investor
Metrostav Krutec s. r. o. / developerská výstavba

Situace
Vlastní lokalita – poměrně dramatický terén, západní svah, 
atraktivní výhledy na Prahu
Představované domy – mírný svah, vstup ze západu
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