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Zimní zahrada 
jako srdce domu
Moderní dům plný elegance a jednoduchých geometrických tvarů na první 
pohled nepůsobí mimořádně. Řeknete si – běžný pěkný jednopodlažní dům 
s příjemnou zahradou a bazénem. Jenže tento dům je zajímavější, než 
na první pohled vypadá...

Text: Sabína Zavarská     Foto: Ing. Petr Košťál
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odinný dům v Pardubicích 
navrhli architekti 
z architektonického 
ateliéru ROSA – 

ARCHITEKT s.r.o. 
Za architektonickým návrhem stojí 
Ing. arch. Michal Rosa, interiéry má 
na svědomí Ing. arch. Martina Rosová. 
Investorem stavby je soukromá osoba. 
Pozemek, na kterém dům stojí, je 
poměrně úzký a rovinatý, příjezd je 
z východní strany. Prostředí neposkytuje 

žádné zvláštní výhledy, navíc okolí bude 
hustě zastavěné, a tak se architekti 
rozhodli otevřít ho jen směrem 
do soukromé zahrady. Ta se nachází 
na západní straně domu. 

POHODA PRO ČTYŘI  
ČLENY RODINY
Budoucí majitelé si přáli pohodlný 
přízemní dům pro čtyřčlennou rodinu 
s garáží pro dvě auta a dostatkem úložných 
prostorů na sportovní vybavení. Mezi 

požadavky budoucích obyvatel domu, 
které architekti plně akceptovali, bylo 
vytvoření prostoru pro velkou zálibu – 
pěstování interiérové zeleně. Právě tento 
motiv inspiroval architekty ke konečnému 
řešení a vytvoření speciálního prostoru.

SPECIÁLNÍ PROSTOR  
NESLOUŽÍ JEN ROSTLINÁM
Sofistikovaná geometrie a minimalismus, 
kontrastní barvy uprostřed tohoto 
domu změkčují speciální prostor, který 

R



www.dumazahrada.cz  11

proniká do celého interiéru. Je jím zimní 
zahrada. Zimní zahrada je dnes skvělým 
místem nejen na zazimování a pěstování 
rostlin, ale i jako estetický doplněk 
domu, kus přírody, který potěší zrak 
a umožní obyvatelům příjemně relaxovat, 
kdykoliv to potřebují. V takové zahradě 
se dá nejen posedět a oddechnout si, 
ale je také velmi přínosným nápadem 
přispívajícím k prosvětlení objektu 
i udržení tepla. Jisté je jedno: zimní 
zahrada dává domu úplně nový rozměr.

Zimní zahrada je vizuálně propojená s obytnou místností, stala se srdcem domu 
a díky světlíku také zdrojem světla pro přilehlou kuchyni. Zeleň je řešená formou 
vertikální zahrady. Zajímavostí, které je dobré si všimnout, je fakt, že zimní zahrada 
leží na průhledové ose, která vede domem od vstupu až do zahrady. Tato osa směřuje 
z východu na západ a architektonicky dělí dům na dvě hmoty a zároveň i dispozičně 
na dvě provozní části.
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JAKÁ JE DISPOZICE?
Vstup do domu se nachází přesně 
na předělové ose mezi denní 
a noční nebo společenskou 
a soukromou částí domu. 
Po pravé straně od vchodu 
do domu je umístěna garáž 
s technickými místnostmi, dále 
následuje kuchyně s jídelním 
stolem postupně přecházející 
do obývací místnosti s krbem. 
Z této největší obytné místnosti je 
krásný pohled na zimní zahradu. 
Ta je pokračováním předělové 
osy. Můžete se do ní dostat také ze 
zádveří a haly. Na zimní zahradu 
navazuje exteriérová krytá terasa 
s grilem a posezením a samotná 
zahrada s plavací vířivkou pro 
celoroční využití. Velmi praktickou 
součástí terasy je i úložný prostor 
na potřebné vybavení.

Kromě speciality v podobě zimní zahrady upoutá interiér i dalšími zajímavými detaily.  
Jeho charakteristickým prvkem je čistota a elegance minimalismu. Díky skleněným 
posuvným dveřím je prostor vzdušný a světlý. Velmi efektně a svěže působí  
do šedo-bílo-černé kombinace zasazená tyrkysová barva v podobě některých 
doplňků a sedací soupravy v obývacím prostoru. Celý prostor zjemňuje světlé  
dřevo. Kontrastní a střízlivá kombinace bílé, různých odstínů šedé, černé a béžové  
je použita v celém domě. V jedné z koupelen je osvěžená růžovou lesklou stěnou.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Projektant architektonický návrh: Michal 
 Rosa, interiéry: Martina Rosová, 
 stavební část: Ing. Petr Košťál, 
 statika: Ing. Hynek Stiehl, 
 požární řešení: Ing. Vít Zinga, 
 elektroinstalace: Ing. Pavel Rus, 
 ZT/UT/VZD: T-FESTING s.r.o. 
 Trutnov

Dodavatel Mikostav

Návrh zahrady venkovní zahrada: Svobodné 
 zahrady Klus, /Ekogren,
 vertikální zahrada: Čarokvěty

Zastavěná plocha 347 m2

Užitná plocha 283 m2

Obvodová konstrukce zděná z keramických tvárnic 
 tl. 300 mm, nosná konstrukce 
 střechy monolitický železobeton

Zateplení kontaktní zateplovací 
 systém 200 mm

Fasáda přírodní brazilská břidlice

Střecha difuzní fólie 

Okna hliníková okna s trojsklem

Vnitřní dveře Sapeli se skrytou zárubní

Podlahy velkoformátová dlažba, 
 v ložnicové části vinil

Vytápění zdrojem tepla pro podlahové 
 topení je tepelné čerpadlo 
 vzduch-voda, dům je vybaven 
 řízeným větráním s rekuperací

Energetická náročnost třída A

AUTOŘI
Ing. arch. Michal Rosa 

(1975), absolvent FA VUT 
Brno, a Ing. arch. 

Martina Rosová (1985) 
Fsv ČVUT Praha. 

V roce 2008 založili 
vlastní architektonickou 

a projekční kancelář 
ROSA-ARCHITEKT s.r.o. 

Zaměřují se na rodinné 
domy, veřejné i obytné 

stavby a interiéry. 
www.rosa-architekt.cz
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SOUKROMÍ  
PODÉL JIŽNÍ FASÁDY
Po levé straně od vstupu do domu 
se nachází klidová část určená pro 
soukromí obyvatel domu a noční 
spánek. Kromě hygienického 
zázemí je tu ložnice rodičů a dva 
dětské pokoje, pracovna, která 
se dá využít jako pokoj pro hosty, 
pracovna a šatna. Všechny ložnice 
jsou umístěné podél jižní fasády 
tak, aby zajišťovaly co největší 
soukromí obyvatel domu. Na severu 
je zmíněná garáž, technické 
místnosti a hlouběji, směrem 
do zahrady pak obytná místnost.

VE PROSPĚCH  
SOUKROMÍ A SLUNÍČKA
Zimní zahrada není jediným 
momentem, který využívá působení 
slunce na osvětlení a teplo 
interiéru. Obě hlavní hmoty domu, 

Bungalov je poměrně velký, ale díky obkladu a práci 
hmot nakonec vypadá hmota subtilněji. Pomáhají 
nepochybně i velké prosklené plochy.
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které jsou rozdělené osou se zimní 
zahradou, jsou umístěné tak, aby 
měly možnost načerpat co nejvíc 
pozitiv ze slunce. Šikovným trikem, 
kterým vnesli architekti jižní slunce 
a teplo i do největšího obytného 
prostoru je jeho mírné vysunutí 
oproti hmotě klidové části domu. 
Prostor před přímým sluncem, 
které by mohlo být nepříjemné, 
chrání krytá terasa.

ZAJÍMAVÁ TECHNICKÁ 
SPECIFIKA
„Dům je vybavený inteligentní 
elektroinstalací, řízeným větráním 
s rekuperací tepla, chlazením 
obytných místností a tepelným 
čerpadlem. Akustika hlavní obytné 
místnosti, chodeb a koupelen je 
řešená napínanými podhledy,“ 
charakterizují další technické 
vymoženosti tvůrci projektu.  �

Dispozičně je dům velkorysý 
a pečlivě promyšlený. Najdete 
zde všechno, co čtyřčlenná 
rodina potřebuje, včetně 
přiměřeně velkého zázemí 
a dostatku úložných prostor. 
A navrch se sem vešla i vnitřní 
zahrada. Jediné, co musím 
zmínit jako lehké postesknutí, 
je: „Tomu domu by slušela větší zahrada nebo spíš 
víc volného prostoru kolem“.

Nejvíc se mi zalíbila velmi příjemná kombinace 
materiálů a barev. Základní spíše chladné tóny bílé 
a šedé jsou zatepleny použitím dřeva a rozsvíceny 
výraznými barvami. Dřevo je použito v přiměřeném 
množství, tak že na první pohled upoutá pozornost 
a pohladí po duši. A když mluvím o barvách, 
nemyslím jen tyrkysovou a růžovou, ale i zelenou 
plochu vnitřní zahrady. Ve stejném duchu je 
pojatý i exteriér – šedobílý základ domu a dlažeb 
doplněný plochou dřevěné terasy a zelenými 
trávníky a barevně oživený záhony.

Koukněte se na fotografii autorů a zjistíte, že by 
barevně do interiéru přesně zapadli i oni. Evidentně 
navrhovali s velkou chutí, dům promysleli 
do posledního puntíku, a proto se práce povedla.
Ing. arch. Michaela Kuželová, www.atelier322.cz

JINÝ ÚHEL POHLEDU


