
NÁVŠTĚVA

POKRAČOVÁNÍ 

 PŘÍBĚHU
Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční 
architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými 
novostavbami. Nedávno se dočkal přístavby, která rozšířila obytnou plochu domu.

Text: Monika Smekalová     Foto: Jiří Ernest
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 K
dyž se před deseti lety investor s  manželkou rozhodl 
pro stavbu rodinného domu, měl o něm velice přesnou 
představu, protože je sám architekt, i když s jiným zamě-
řením. Manželé věděli, jak by dům měl být veliký, kolik 
by měl stát, měli rozmyšlené funkční využití místností, 

a hlavně nechtěli klasický zděný dům. Doba výstavby, technolo-
gie mokrých procesů a zejména vlastní zkušenost s kvalitou zed-
nických prací – to byly hlavní důvody, proč se investor zajímal 
o jiné konstrukční systémy. V úvahu připadaly montované domy, 
pak se však manželé setkali s realizacemi architektonické kance-
láře Radovana Schauflera a Jakuba Roskovce, kteří rádi využíva-
jí technologii suchého zdění. Zároveň jim vyhovoval jednoduchý 
a účelný styl jejich domů, který však rozhodně nepůsobí chladně.

STĚHOVÁNÍ ZA PŮL ROKU
Mezi další speciality kanceláře architektů Schauflera a Roskovce 
patří, že obvykle dům nejen projektují, ale i realizují v provedení 
na  klíč – tedy ve  stavu k  nastěhování. Neopomitelnou výhodou 
systému dodávky na klíč je, že investoři všechno řeší s jedním part-
nerem, který je zodpovědný za vše. Projekt, který přesně splňoval 

Stěny z škvárobetonových 
tvárnic jsou bez omítek, 
pouze nabílené

Kuchyňský kout  
se nachází pod galerií

přízemí
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zadané požadavky a garantovaný termín a cenu investory přesvědčily, že našli to, co hledali. 
Po nezbytné přípravné fázi a získání stavebního povolení trvala vlastní stavba jen pět měsíců 
včetně úpravy okolí a oplocení – a manželé se mohli stěhovat. Konstrukce ze škvárobetono-
vých tvárnic splnila jejich očekávání – přesnost a rychlost práce, minimum mokrých procesů. 

NA KLÍČ
„Původní zadání obsahovalo běžné požadavky na rodinný dům -  společný obytný prostor s ku-
chyní a jídelnou, v přízemí pokoj pro hosta, dva dětské pokoje, ložnice, pracovna nebo pra-
covní místo v rámci hlavního obytného prostoru,“ popisuje architekt Jakub Roskovec. Velká 
pozornost byla věnována umístění domu na pozemek a jeho orientaci vůči světovým stranám. 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Autor:    SCHAUFLER-ROSKOVEC, s.r.o 
Radovan Schaufler (1959) 
Jakub Roskovec (1967)

Spolužáci z Fakulty architektury ČVUT 
spolupracují od roku 1993. V roce 2001 založili 
kancelář SCHAUFLER-ROSKOVEC, s.r.o.  
Na řadě projektů se spolu s nimi podílí také 
architekt Jan Ratiborský. Navrhují rodinné  
domy od studie po realizaci, obchodní stavby, 
občanské stavby, rekonstrukce, rozsáhlé  
stavební úpravy i interiéry. Získali ocenění 
v soutěžích Národní technická knihovna  
v Praze (2001) a Janáčkovo kulturní  
centrum v Brně (2003). 
www.schaufler-roskovec.cz

Projektant SCHAUFLER-ROSKOVEC, 
 s.r.o.

Dodavatel SCHAUFLER-ROSKOVEC, 
 s.r.o.

Návrh interiéru SCHAUFLER-ROSKOVEC, 
 s.r.o.

Plocha pozemku 1300 m2

Zastavěná plocha 180,4 m2 
 (původní dům 120,1 m2 
 + přístavba 60,3 m2)

Užitná plocha 178,6 m2

 (původní dům 133,6 m2 
 + přístavba 45 m2)

Konstrukční systém zděný stěnový systém, 
 přístavba dřevostavba

Střešní krytina vlnitá bitumenová krytina, 
 přístavba asfaltové pásy 

Fasáda větraná dvouplášťová 
 fasáda, desky Cetris

Zateplení minerální vlna 120 mm, 
 přístavba 180 mm

Okna dřevěná europrofil 68 mm

Vnitřní dveře atypické dřevěné, 
 na celou výšku místnosti

Podlahy 1.NP průmyslová 
 mozaika dub, 
 2.NP desky OSB, 
 přístavba desky OSB

Vytápění plynový kotel, 
 teplovodní radiátory

Třída energetické 
náročnosti C

patro



NÁVŠTĚVA

Skutečná cena tohoto domu není redakci známa. Ta samozřejmě závisí 
na konkrétních dodavatelích, detailech provedení a vybavení. Redakce 
nabízí odborný odhad nákladů na výstavbu vycházející z dostupných 
informací o tomto domě a databáze objektů s podobnou technologií. 
Odhad ceny domu: kolem 6,5 mil. Kč jako celek

KOLIK TO STOJÍ
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Šedomodrá barva fasády 
se objevuje i v interiéru 
na vestavných skříních
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Atypický je prostor obývacího pokoje s  výškou přes 
obě podlaží. Schodiště vede na  galerii, na  kterou na-
vazuje chodba, z  ní jsou přístupné všechny místnosti 
horního podlaží: dva dětské pokoje, koupelna a ložnice. 
Realizace domu na klíč zahrnovala i veškeré nemobil-
ní vybavení interiéru včetně vestavného nábytku nebo 
atypických dveří, které architekti navrhli v  souladu 
s představami majitelů. Dům byl mimo jiné publikován 
v časopise DŮM&ZAHRADA v roce 2006. Nutno říci, že 
při porovnání s jinými realizacemi z té doby a ze součas-
nosti je znát architektonický cit a předvídavost autorů.

VÍCE PROSTORU
S postupem času a růstem potomků pocítili manželé po-
třebu většího životního prostoru, s požadavkem na pří-
stavbu se logicky obrátili opět na architekty Schauflera 
a Roskovce: „Poměrně dlouho (respektive s přestávka-
mi) vznikal názor na velikost a náplň přístavby, vlastní 
stavební realizace proběhla od  září do  půlky ledna,“ 
vzpomíná Jakub Roskovec. „V  přístavbě je velký za-
hradní sklad, dvě obytné místnosti a  další koupelna. 
Jedna místnost může sloužit jako pokoj pro hosty, 
druhá místnost funguje jako herna pro děti, ale může 
být třeba i samostatnou kanceláří. Přístavba má samo-
statný vstup, ale je s domem propojena přes původní 
pokoj pro hosty.“ Vytápění přístavby je bez problémů 
napojeno na  stávající rozvody včetně původního kot-
le. „Přístavba je po tepelné stránce mírně lepší než pů-
vodní dům z r. 2004, ale i ten je velmi dobrý. Nicméně 
energetické parametry projektu nehrály důležitější roli 
nad rámec běžné úspornosti a technických požadavků 
na výstavbu,“ shrnuje architekt Roskovec.  �

Na domu je sympatické, že není poznat, že vznikal postupně, 
jakoby na etapy. Majitelé určitě udělali správně, že se obrátili 
na architekty původního konceptu. Objekt tak nepůsobí jako 
přístavba se stávajícím rodinným domem, ale jako kompaktní 
hmota, kde není poznat, že její jednotlivé části od sebe 
odděluje 10 let. Projevuje se zde i nadčasovost původního 
architektonického řešení, dům tak i dnes působí stále moderně. 
Zahrada navíc získala intimní charakter vzhledem k odclonění 
pohledu na vedlejší parcelu.  

Ing. arch. Petr Jambor, www.casua.cz

JINÝ ÚHEL POHLEDU

Přečnívající ložnicová 
část tvoří kryté 
parkovací stání

Chodba v patře je 
na severní straně domu

�


