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         Bez 
starostí

Městská část na východním 
okraji Prahy je obklopena 

lesy a již v době jejího 
založení v 19. století zde 
bylo plánováno „bydlení 

v zeleni“. Charakter 
příměstské rezidenční čtvrti 
si uchovává dodnes – i když  
je součástí hlavního města, 

byla a je považována za 
„dobrou adresu“.

text: Monika 
Smekalová

Foto: Ondřej Polák
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 M
ladí manželé zde koupili poze-
mek se záměrem postavit rodin-
ný dům. Líbí se jim jednoduchý, 
funkční architektonický styl, 
avšak vzdálený studenému mini-

malismu. Proto je oslovily realizace ateliéru 
Schaufler–Roskovec, které odpovídaly jejich 
představám. Vyhovovala jim i  možnost rea-
lizace celé stavby na  klíč, kterou architekti 
Radovan Schaufler a  Jakub Roskovec svým 
klientům nabízejí. 

Zadání stavby nebylo výjimečné – dům pro 
čtyřčlennou rodinu, s pracovnou, která může 
být využita jako pokoj pro hosty, garáž pro dvě 
auta. Paní majitelka při úvodním rozhovoru 
s architekty zmínila, že by si přála, aby alespoň 
v  jedné místnosti vznikl dostatečný prostor, 
kde by se na  zem pohodlně natáhl dvoumet-
rový člověk a ještě mohl rozpažit: „Měli jsme 
zkušenost z bytu, že když chtěl manžel udělat 
pár kliků, nebo já si protáhnout záda, tak jsme 
museli na  chodbu a  i  tam jsme se otloukali. 
Architekti pak přišli s návrhem místnosti na-
víc, které říkáme tělocvična. Já ji vnímám jako 
rezervu. Nejen že se tam dá cvičit, ale mám 
tam třeba šicí stroj a kdyby se jeden ze synů 
rozhodl hrát na bicí, tak se tam vejdou.“

Středně velký, rovinatý pozemek nabízel 
různé možnosti, ovšem ne příliš vzhledné 
bezprostřední okolí si vynutilo takové řešení, 
které by zajistilo soukromí na  zahradě. Dům 
je na pozemku osazen tak, že prostor zahrady 
získal charakter polouzavřeného atria. Zadní 
strana domu je co nejblíže k hranici pozemku, 
hlavní jihozápadní průčelí se vysokými okny 
otevírá do zahrady. 

ZPĚTNÁ VAZbA
Investoři se rozhodli pro dodávku domu 
na  klíč, která pro ně představovala nejpoho-
dlnější variantu. Architekti připravili projekt 
včetně podrobného položkového rozpočtu, 
z něj vyplynula celková cena stavby, která byla 
samozřejmě dodržena. Radovan Schaufler 
a  Jakub Roskovec dlouhodobě spolupracují 
s  vyzkoušenými subdodavateli a  řemeslníky, 
jejich práci koordinují a kontrolují. Znamená 
to být téměř denně na  stavbě, ale je to jedi-

1    Půdorys domu a jeho osazení na pozemek bylo 
zvoleno tak, aby odstínil nepříliš vzhledné okolí 
a vznikl soukromý prostor na zahradě

2    Podhledový líc betonové stropní desky 
koresponduje s šedou barvou cementotřískových 
desek na fasádě

3    V architektonické studii byly nakresleny tři 
stromy před domem z uliční strany, majitelé 
tento záměr dodrželi i při realizaci

1

2

3
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zÁKladní údaJe

autor:    schaufler–roskovec, s.r.o.
radovan schaufler (1959), Jakub roskovec (1967), 
spolupráce: Jan ratiborský (1973)

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).

Projektant Schaufler–Roskovec, s.r.o.

návrh a realizace 
zahrady Firma Rosa

dodavatel Schaufler–Roskovec, s.r.o.

Plocha pozemku 790 m2

zastavěná plocha 183 m2

užitná plocha 176 m2

Konstrukční systém obvodové stěny ze škvárobetonových tvárnic 
 suchého zdění bez vnitřních omítek, strop 
 přízemí Žb monolitická deska s pohledovým 
 spodním lícem, konstrukce patra dřevěná

střechy hlavní střecha s inverzní skladbou, s izolační 
 fólií PVC a s tepelnou izolací z extrudovaného 
 polystyrenu, zatíženo kačírkem

 střecha patra, terasy a carportu 
 z modifikovaných asfaltových pásů 

Fasáda cementotřískové desky a smrkové lamely, 
 obojí bez povrchové úpravy

zateplení minerální vlna 12 cm

okna dřevěná euro

Vnitřní dveře atypická výroba, přes celou výšku místnosti

Podlahy dubová průmyslová mozaika

svítidla LTS, variabilní systém s třífázovou 
 stropní lištou

Vytápění plynový kotel, teplovodní radiátory

ostatní venkovní zastřešená terasa, 
 carport pro dvě osobní vozidla, sklad, 
 pro zalévání zahrady se využívá původní 
 studna na pozemku

ný způsob, jak garantovat kvalitu provedení. Pro 
investory to představuje velkou výhodu – mají jed-
noho partnera od návrhu až po konečnou realizaci 
s jistotou, že profesionální čest nedovolí architek-
tům cokoliv z  jejich vlastního návrhu ošidit. Pro 
architekty je cenná zpětná vazba pro projekční čin-
nost, v praxi si ověří realizovatelnost všech detailů.

I  majitelé potvrzují spokojenost se zvoleným 
způsobem realizace: „Sice v průběhu stavby došlo 
k časovému skluzu, ale nás to netrápilo. Všechno 
měla ,na triku‘ kancelář pánů architektů. My jsme 
se na stavbu jeli podívat jen o víkendu, jako na vý-
let, abychom viděli, jak ,nám to roste‘. I  záruční 
servis byl poskytován velmi ochotně. Tyto informa-
ce jsem dostala už před stavbou od  klientů pánů 

Schauflera a Roskovce, když jsem sháněla referen-
ce, a  kladná očekávání se naplnila. Vždy když se 
někdo ptá, tak pěju chválu. Lidé namítají, že takto 
stavět je drahý způsob, já ale věřím, že pro nás to 
byl jediný možný. Na počátku se nám cena skuteč-
ně zdála vysoká, ale na konci jsem věděla, že jaký-
koliv jiný způsob by nás určitě vyšel dráž.“

PATROVÝ, NebO PŘíZeMNí?
Architekti na začátku navrhli dva koncepty, dvou-
podlažní a přízemní dům. Investoři i architekti se 
shodli, že varianta lépe splňující zadání bude jed-
nopodlažní dům s dřevěnou nástavbou tělocvičny. 
Celý objekt s krytou terasou a garáží má půdorys 
ve tvaru L, který odděluje zahradu od okolí. Nalevo 

přízemí

patro
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Jedno rameno půdorysu 
tvoří obytná část, druhé 
krytá terasa a garáž
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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: 6,2 milionu kč

KoliK to stoJí

schodiště a chodba v přízemí jsou osvětlené denním 
světlem díky podlaze z kovových roštů

Část koupelny je obložena mozaikou, více se dočtete 
v rubrice inspirujte se na straně 102
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od vstupní haly se nachází hlavní obytný prostor s jídelnou a kuchy-
ní, prosklená posuvná stěna propojuje interiér s  terasou. Napravo 
od vstupu jsou podél vnitřní chodby řazeny: pracovna, dva propoje-
né dětské pokoje, ložnice spojená s šatnou. K severní podélné stěně 
domu jsou orientovány servisní místnosti – dvě koupelny, technická 
místnost a  schody do  horní tělocvičny. Část podlahy tělocvičny je 
z ocelových roštů, chodba v přízemí je tak osvětlena denním světlem.

JAk A Z čeHO
Oblíbeným stavebním materiálem architektů Schauflera a Roskovce 
jsou škvárobetonové tvárnice suchého zdění. K jejich výhodám patří 
dobrá tepelněakumulační schopnost. Je to materiál cenově výhod-
ný, také díky rychlému způsobu zdění bez použití malty nebo lepi-
del. Elektrické rozvody je možné vést dutinami v tvárnicích. Povrch 
má strukturu, místo vnitřních omítek jej lze opatřit pouze sádrovou 
stěrkou a vymalovat. Architekti navrhli ponechat líc železobetonové 
stropní desky jako pohledový a investorům se kontrast betonového 
podhledu a dřevěné podlahy zalíbil. Fasáda s větranou vzduchovou 
mezerou je zateplena minerální vlnou. Vnější plášť je tvořen kombina-
cí cementotřískové desky a vodorovné smrkové lamely bez povrcho-
vé úpravy, takže základní barevnost exteriéru i interiéru je obdobná.

Podle požadavků investorů byl dům dokončen včetně vybavení in-
teriérů tak, aby se mohli rovnou stěhovat. Architekti navrhli zařízení 
koupelen, kuchyňskou linku, veškerý vestavěný nábytek a po odsou-
hlasení s majiteli nechali vše realizovat u osvědčených dodavatelů. 
Moderní kuchyňská linka v červeném a bílém laku odpovídá funkč-
nímu stylu domu. Barevné řešení koupelen v  kombinaci bílé, šedé 
a černé je také v souladu s celkovou barevností. 

V SOukROMí
Vzhledem k půdorysu domu a jeho osazení na pozemek zůstala volná 
plocha pro zahradu relativně malá. Paní majitelka popisuje: „Z osmi-
setmetrového pozemku zbylo jen asi 300 m2 plochy ,v  celku‘. Měla 
jsem představu o velmi jednoduchém řešení, které by sloužilo hlavně 

sportu a hrám našich dětí. To se také nakonec i realizovalo. S výbě-
rem rostlin poradil zahradník. A zase jsme měli šťastnou ruku při vý-
běru dodavatele. Dotáhli do konce jak návrh osazení a závlahy, tak 
i následnou realizaci. A také bez zaváhání.“

Stavebníci byli spokojeni s průběhem výstavby a stejně tak se jim 
zamlouvá i výsledek. „Samozřejmě, že se najdou i věci, které by se 
daly zlepšit, ale jsou to maličkosti. Podle mne se vyskytnou vždy, pro-
tože člověk nikdy nedokáže postihnout při plánování stavby všechny 
okolnosti jeho budoucího života. Tak jak děti rostou a mění se potře-
by rodiny, mění se i požadavky na dům. Věřím ale, že ten náš je bude 
uspokojovat ještě hodně dlouho,“ vysvětluje paní majitelka.  ■

Stavební firmy a technický dozore, podívejte se! 
Jde to, aby pohledový betonový strop vypadal 
hezky a měl daný spárořez. Jde to, dotáhnout 
každý detail fasády a přiznaných konstrukčních 
prvků. Myslet již od základů na tyto detaily, 
protože jedině tak výsledný efekt působí přirozeně 
a rozpočítání polí sloupů, oken a okenic je 
pravidelné. Jde to, aby podlaha procházela 
celým domem bez dilatačních lišt a prahů. Jde to 

slícovat vše do sebe tak, že navazující prvky není potřeba lištovat, velká 
okna nepopraskají, dřevěná fasáda si udrží svoji původní barvu a plechové 
obklady nejsou zvlněné…

A víte proč? Protože se investor nebál a nedal na samozvané radily 
ve stavebnictví, jejichž zkušenosti se stavbou zamrzly v minulém století, 
a pro které je „atyp“ sprosté slovo. Investor důvěřoval svým architektům, 
protože věděl, že oni tady totiž nejsou proto, aby na svých investorech 
vydělávali, ale aby položili své životy za dobrou architekturu.

Ing. arch. klanc Tomáš, www.klanc.cz

Jiný úhel Pohledu

Prosklenému pavilonu 
na ploché střeše říkají 

majitelé „tělocvična“, ale 
je to víceúčelová místnost


