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Bydlení v prudkém svahu bez bariér 

Někdy dostanou architekti zadání, které je skutečným oříškem.  
Tak tomu bylo i v případě tohoto domu v Trutnově.

Dům si objednal manželský pár, jehož děti 
již žijí samostatně. „Prodali starší větší dům 
a  chtěli něco nového, vzdušného, co možná 
nejblíže k centru Trutnova. Rozhodli se vytvo-
řit ideální dům pro svou životní situaci,“ popi-
suje architektka Martina Rosová. 

Vstup do domu z patra výtahem
Svažitý terén, který byl k  dispozici, však 

není pro stavbu domu zrovna ideální, přede-
vším ne, když má jít o  bezbariérové bydlení.  
Přesně takové zadání investoři pro architekty 
měli. A  nejen to. Jejich dalším přáním bylo, 
aby ze všech místností byl vstup do zahrady. 
Obytná část zahrady pak měla být v  rovině. 
Budoucí majitelé domu také chtěli, aby v něm 
byl dostatek úložného prostoru pro sportovní 
vybavení a možnost garážování dvou aut.  

„Řešení, které jsme našli, pracuje se vstu-
pem do  domu z  druhého nadzemního pod-
laží,“ uvádí autor architektonického návrhu  
Ing.  arch. Michal Rosa. V  něm se nachází zá-
dveří, šatna a garáž, která zároveň slouží jako 
sklad sportovního vybavení, zahradního ná-
bytku a nářadí. 

„Garáž má pásové okno, které navazuje 
na  prosklení obývacího pokoje. Je to z  toho 
důvodu, aby tento prostor bylo možno v bu-
doucnu případně využít i jinak,“ popisuje dále 
Michal Rosa. Do obytného prostoru se sjíždí ze 
vstupního podlaží výtahem, který má i záložní 
zdroj, aby jeho provoz nemohl být za žádných 
okolností ohrožen výpadkem.

„Dlouho jsme diskutovali o  schodech, ale 
došli jsme k závěru, že nechceme v domě pro-
stor, který jeden z uživatelů domu nikdy nepo-
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Krkonošská příroda

Značnou část krkonošské tundry nad 
hranicí lesa tvoří louky, které jsou 
střídány porosty borovice kleč, což je 
nízký jehličnan, který spíše připomí-
ná keř. Svými kořeny zpevňuje svahy. 
Na  těch pak mohou růst nejrůznější 
traviny. V prostředí Krkonoš je to ze-
jména smilka tuhá. Její listy jsou sku-
tečně tuhé, téměř jako štětiny nebo 
vousy. Jde o  nesmírně odolnou rost-
linu, která roste v  rozložitých trsech 
a  je možné se s  ní setkat ve  vyšších 
polohách téměř po celé Evropě.

Na horských loukách lze zase spa-
třit motýla huňatce žlutopásného. 
Žije pouze zde, v  Krkonoších. S  roz-
taženými křídly měří jen kolem dvou 
centimetrů. Pokud jej ve volné příro-
dě potkáte, můžete si blahopřát, pro-
tože tenhle nenápadný krasavec patří 
mezi ohrožené druhy. 

Neméně vzácný je i kulík hnědý. Je 
to pták velký zhruba jako kos. Kdysi 
byl v našich nejvyšších horách doma, 
ale dnes u nás bohužel hnízdí jen vel-
mi zřídka, vždy v nejvyšších polohách 
nad 1500 metrů. Díky svéráznému 
rozmnožování je kulík pozoruhod-
ný druh. Samička je větší a  pestřeji 
zbarvená než sameček a  po  nakla-
dení vajíček do  hnízda o  ně už nijak 
nepečuje. O  vylíhlé potomky se pak 
stará  sameček. Samička se přesune 
k dalšímu samečkovi, kterého posadí 
na další snůšku. 

www.krnap.cz / Facebook: KRNAP

Pokračování seriálu o krkonšské tundře za týden. 

KULÍK

užije, nikdy tam nemůže vstoupit a nemůže ho 
ani uklidit,“ uvádí spoluautorka návrhu archi-
tektka Martina Rosová. 

S výhledem na město z pohovky
V obytném prostoru se pak velkou proskle-

nou stěnou otvírá překrásný pohled na město, 
který je obzvláště večer opravdu impozantní. 
Majitelům domu se nabízí pohled na  kostel 
a další historické domy, které se večer rozzáří 
a vytváří úplně jiný obraz než přes den. 

Díky prosklené stěně je také celý prostor 
od brzkého rána do západu slunce maximálně 
prosvětlen. Ke  stěně přiléhá dřevěný úložný 
prostor, který může sloužit i jako široká lavice. 
Doplněná polštáři a  dekou přímo vybízí k  le-
nošení doma v teple a zároveň v přírodě, která 
je oddělena jen sklem. 

Interiér do  zahrady v  podstatě volně pře-
chází a  obyvatelé domu si ji tak plně užijí 
i  v  zimě, kdy se nedá sedět přímo na  terase. 
Lavici doplňuje moderní krb. Pohled do zimní 
zasněžené zahrady v kombinaci s krbem tvoří 
dokonalou kulisu domácí pohodě třeba s kni-
hou v ruce. 

V tomtéž podlaží jako hlavní obytný prostor 
se zároveň nacházejí dvě ložnice, které jsou 
od  něho oddělené šatnou. Obě mají zároveň 
přístup na  velkou prosklenou terasu. Kromě 
toho se zde nachází ještě toaleta s koupelnou 
a  technická místnost. Pokud jde o  vytápění, 
dům je vybaven řízeným větráním, rekuperací 
tepla a tepelným čerpadlem. 

Kvalita a jednoduchost interiéru
„Návrh interiéru stojí na  kvalitních materi-

álech a  jednoduchosti řešení. Snažili jsme se 
však dosáhnout i určité míry útulnosti. V tom-
to případě nám k tomu posloužila kvalitní čes-

ká dřevěná podlaha. Dominantou obývacího 
pokoje je pak otočný krb. Myšlenka umístit krb 
na osu obývacího pokoje před prosklenou stě-
nu tak, aby byl součástí výhledu, byla již v mojí 
architektonické studii, ale manželka Martina 
přišla s  myšlenkou pódia, které celý dojem 
umocnilo,“ popisuje Michal Rosa.

Dům musí majiteli vyhovovat
A jak přijali navržené architektonické řešení 

budoucí majitelé? „Projekt tohoto domu měl 
relativně hladký průběh ve  všech fázích. Ro-
zuměli jsme si jak v návrhu exteriérů, tak v ná-
vrhu interiérů. Nicméně my nikdy nikoho ne-
přemlouváme ani do ničeho nenutíme. Věříme 
tomu, že aby byl klient ve svém domě šťastný, 
musí si být jistý, musí mu vyhovovat. Proto vy-
světlujeme, nabízíme alternativy a v naprosté 
většině případů dojdeme k optimálnímu řeše-
ní. Je to sice pracnější, ale jistě to stojí za to,“ 
uvádí architektka Martina Rosová. 

Seznamte se s huňatcem,
smilkou a kulíkem
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Partner pro vaše zahrady
Chcete mít brzy na jaře svoji čerstvou zeleninu. Pro pěstování je nejvhodnější skleník a období, kdy si ho pořídit 
právě nastává. Podzim je ideálním obdobím k vybudování nového skleníku. Základ skleníku má čas dobře sednout, 
v klidu vyřešíte i skleníkové záhony. Skleník tak máme včas připraven na jarní výsev, a výsadbu sazenic. 
Rozhodnutí o tom, zda a jaký skleník si pořídit není jednoduché. Pro pořízení skleníku si především vyberte 
spolehlivého dodavatele, nejlépe přímo výrobce. Společnost LIMES a jejich obchodní partneři Vám jistě velmi 
dobře a rádi pomůžou s výběrem skleníku.

Skleníky Primus – užitek i prestiž Skleníky Variant – osvědčená kvalita Skleníky Hobby – výnos i úspora

LIMES Litomyšl s.r.o.  Němčice 160,  56118 Němčice u Litomyšle
tel: 461 614 582, 461 618 580  fax: 461 618 588   e-mail: limes@limes.cz
VOLEJTE, PIŠTE, NAVŠTIVTE NÁS!  www.limes.cz

Stavbu obklopuje prostorná zahrada, v níž 
zaujme krásné koupací jezírko. Na  jeho místě 
byl původně plánován bazén, nakonec se však 
majitelé rozhodli zvolit přirozenější řešení. 

Jezírko přímo navazuje na venkovní zastře-
šenou terasu a vede přes něj efektní dřevěná 
lávka. Lemováno je bílými oblázky v kombina-
ci s většími kameny a působí tak trochu zeno-

zajímavý dům
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	plocha pozemku  ...................... 775 m2

	zastavěná plocha ..................... 170 m2

	užitná plocha  ............................. 230 m2
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vě. Vodní prvek v těsné blízkosti domu a ven-
kovního sezení je záležitostí jak praktickou,  
tak estetickou. 

Majitelé ho jistě ocení zejména v  horkých 
letních dnech, ale jeho krásu si užijí i za deště, 
v zimě až voda zamrzne, nebo když bude láv-
ka pokryta sněhem. Proměnlivou krásu přírody 
mají obyvatelé domu doslova na dosah.      
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použité materiály
v exteriéru
		bílá silikonová omítka
	přírodní kámen – břidlice
	hliníkový plech PREFALZ ALU

Cílem bylo, aby dům byl v podstatě 
dvoubarevný. Všechny kovové části 
(střešní krytina, rámy oken, gará-
žová vrata, venkovní sloupy) mají 
jeden odstín RAL a ve velmi podob-
ném odstínu byl dodán i kámen.

INZERCE 1001113448_A


