ROZHOVOR

KOMFORT JE

NEMÍT STAROSTI

Jakub Roskovec a Radovan Schaufler – spolužáci z pražské Fakulty
architektury, kteří v roce 1994 založili jeden z nejvýraznějších architektonických
ateliérů u nás. Převážnou většinu práce této kanceláře představují rodinné
domy, které duo sympatických architektů nejen projektuje, ale pro své klienty
rovněž realizuje. V rozbouřených vodách českého stavebnictví plného nástrah
tak klientovi nabízejí oázu bezstarostné realizace jejich budoucího domova.
Ondřej Krejčí

Zaujalo mě, že je mezi vámi osmiletý věkový rozdíl, přesto jste
spolužáci z Fakulty…
Radovan: Studoval jsem stavební průmyslovku a poté jsem neměl ambice pokračovat na vysoké škole, takže jsem absolvoval
dvouletou vojenskou službu. Jenže pak se mi to všechno nějak
rozleželo v hlavě a začal jsem o architektuře víc uvažovat. Takže
jsem v sedmadvaceti nastoupil denní studium. S Jakubem jsme se
potkali hned na přijímačkách, i když kolega si mě prý nepamatuje
(smích). Každopádně v průběhu studia jsme se víc poznali a zjistili jsme, že máme na věci podobný názor, takže tehdy se začala
rodit naše budoucí spolupráce.
Ateliér jste založili hned po škole?
Radovan: Školu jsme absolvovali v roce 1993 a ateliér jsme založili přibližně rok poté.
Trochu netypické je i to, že navržené domy rovněž realizujete…
Jakub: To souvisí s našimi začátky, kdy jsme realizovali několik
navržených interiérů. Naučili jsme se, že projekt musí být navržený nejen z hlediska estetiky, ale musí také provozně fungovat, musí být realizovatelný. Viděli jsme spoustu projektů, které
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ustrnuly řekněme v akademické rovině, ale když dojde na jejich
realizaci, nastane problém – původní záměr je nerealizovatelný, začnou se dělat úpravy, kompromisy a myšlenka, která byla
na počátku, se vytratí, respektive nevyzní tak, jak vyznít měla.
Radovan: Musíte domyslet třeba trasy instalací, protože jinak se
vám v dispozici projeví kastlíky, šachty, různé patvary, se kterými
třeba architekt na začátku nepočítal. Proto uvažujeme při návrhu
již od počátku s těmito detaily, které ve výsledku ovlivní celou
stavbu.
Takže od interiéru to byla přirozená geneze ke složitějšímu zadání, jakým rodinný dům určitě je. Do domu nesmí pršet, zatékat,
musí v něm být teplo, nesmí v něm kondenzovat vlhkost a to vše
závisí na detailním promyšlení a zpracování projektu. Technické
zkušenosti jsou pro úspěšnou realizaci nesmírně důležité.
Máte vlastní stavební firmu?
Radovan: Ne, stavbu řešíme prostřednictvím subdodávek.
Za roky praxe máme už osvědčené dodavatele, se kterými spolupracujeme přibližně od roku 2001.
Jakub: Samozřejmě se skladba firem v průběhu času trochu mění,
záleží také na typu zakázky.

FOTO TOMÁŠ ŽELEZNÝ
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Rodinný dům Lánov, okres Trutnov

Předpokládám, že vaše osobní účast je na stavbách
asi výrazně častější, než tomu u projektantů bývá.
Radovan: Určitě, na stavbě jsme prakticky denně. Nejde ale jen o přítomnost na stavbě, realizace domů zahrnuje samozřejmě i objednávání
materiálů, korigování dodavatelů, což jsou činnosti, které si řídíme sami. Takže vstanete v pět,
jdete na půldruhé hodiny do kanceláře, v sedm
jste na stavbě a v šest večer zpátky v kanceláři…
Je mi líto vašeho osobního života…
Jakub: V pohodě, já zvládám i odvézt děti
do školy (smích).
Radovan: A já už máme děti velké, takže jsem v klidu (smích).
Jakub: Takto vypjatý režim samozřejmě nepanuje pořád, ale když
se dům realizuje, je to náročné období.
Je těžké klienta přesvědčit, aby si nechal dům i zrealizovat?
Předpokládám, a doufám, že se vás nedotknu, že nebudete
v tvrdé konkurenci založené na „podstřelených“ cenách
nejlevnějším hráčem…
Radovan: Nejlevnější asi nejsme, jenže klient je v podstatě bez
starostí, zaručíme mu maximální servis.

42 DŮM&ZAHRADA

Jakub: Když pak investorovi podložíte, proč je cena taková
a taková, dojde mu, že vlastně nemá smysl hledat jiné řešení.
V kontextu komplexních služeb se rozhodně nepohybujeme
v nadsazených částkách.
Radovan: Do „našich“ domů se klient může po předání okamžitě
nastěhovat. Sbalí kufry, knížky a může bydlet, žádné dodělávky.
Jakub: Když někdo investuje pět, sedm milionů do domu, nechá si
udělat nabídky i jinde a víme ze zpětné vazby od klientů, že naše
nabídky jsou srovnatelné s konkurenčními firmami.
Radovan: Naše domy jsou navíc dost vyhraněné a vyhraněná
je i klientela. Naši investoři jsou inteligentní, poučení, nechají

Rodinný dům Praha 9, Klánovice
FOTO ONDŘEJ POLÁK
Rodinný dům
Praha 10, Malešice

„SAMOZŘEJMĚ, ŽE
ENERGETICKOU STRÁNKU
NAŠICH PROJEKTŮ
BEDLIVĚ SLEDUJEME
A SNAŽÍME SE NAVRHOVAT
CO NEJÚSPORNĚJŠÍ
DOMY, ALE NETLAČÍME
KLIENTA DO PASIVNÍCH
ČI TAKZVANÝCH
NULOVÝCH DOMŮ.“
si vysvětlit, proč je něco tak a tak, proč něco stojí tolik a tolik
a nechtějí za každou cenu škrtat rozpočet, protože jsou si vědomi
toho, že by ve výsledku uškodili celé stavbě.
Navíc – a to hlavně – klientské reference máme kladné, nestalo
se nám, že by nám někdo nadával. To je pro nás nejcennější reklama, lidé si přečtou příběh domu, dozví se, že projekt i realizace
byly bezproblémové, osloví nás…
Můžete posoudit stav trhu jako projektanti i dodavatelé – myslíte, že
už se stabilizoval po ekonomické krizi?
Radovan: Stabilizoval v jaké smyslu?

Ve smyslu zvýšení poptávky.
Radovan: Trochu ano. Nevrátili jsme se do roku 2008, to už se
asi nestane – poklesla hlavně projekční činnost, nicméně zase se
více stavby realizují. Když už někdo jde do projektu, chce dům
dotáhnout do konce.
Jakub: Větší objem zakázek bychom ani nezvládali, respektive
bychom museli změnit způsob naší práce. Zakládáme si na tom,
že s každým domem žijeme, věnujeme mu osobně velké množství
času a energie.
Radovan: Jsme garanti projektu – když dáte projekt jiné firmě,
první co vám nabídne, jsou změny.
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Rodinný dům Mníšek pod Brdy

Rodinný dům Ořech

Rodinný dům Černošice

FOTO ONDŘEJ POLÁK A ARCHIV AUTORŮ

Jakub: Vždycky se dá dům realizovat „jinak“, ale je otázka, zda
změny zásadně neovlivní myšlenku stavby.
Radovan: Firmy se snaží vyhnout například kombinacím technologií, případně chtějí „vyřadit“ technologie, které nemají zvládnuté.
Jakub: Dívají se na věc svým pohledem, záběrem, schopnostmi
a výsledek už je tolik nezajímá.

Jakub: To je ale podle mě omezenost rozhledu – když projektant řekne: Já umím tuhle technologii, tak vám v ní navrhnu
dům. Ale je to pro klienta to nejlepší řešení? Je to nejlepší pro
dané místo?
Když projektujeme dům, snažíme se najít nejvýhodnější řešení pro investora i danou lokalitu,
nechceme svojí omezeností omezovat zákazníka.
Radovan: V řadě projektů technologie kombinujeme. Souvisí
to s architekturou domu – design a technologie jsou jako spojité nádoby. Například pokud
máte požadavek na větší plochu
přízemí, ale menší ustupující patro, přímo se nabízí řešit patro
jako lehčí nástavbu.

„ZAKLÁDÁME SI NA TOM, ŽE
S KAŽDÝM DOMEM ŽIJEME,
VĚNUJEME MU OSOBNĚ VELKÉ
MNOŽSTVÍ ČASU A ENERGIE.“

U technologií se chvíli zastavme.
Z jakého materiálu domy obvykle
navrhujete?
Radovan: Často používáme škvárobetonové tvárnice, ale neznamená to,
že pracujeme jen s touto technologií.
Obvykle kombinujeme několik principů, například zahradní průčelí navrhujeme hodně prosklené,
otevřené, tam přicházejí na řadu nosné prvky z oceli nebo dřeva,
případně navrhujeme celý dům jako dřevostavbu.
To je poměrně zvláštní – „dřevaři“ jsou většinou dost vyhranění
vůči „cihlařům“, a naopak. Každá skupina projektantů si „jede“
svůj materiál.
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Ptám se skoro každého architekta, zeptám se i vás – Vy a nulové
domy. Jaký je váš názor na přísné normy Evropské unie?
Jakub: Problém je, že nulová spotřeba vlastně nemá s nulou co
společného, je to trochu marketingový tah a administrativní zá-

Rodinný dům Mstišov

SCHAUFLER-ROSKOVEC, s.r.o.
▲ ▲ ▲ ▲

Architektonická kancelář sídlící v Praze.
Nabízí komplexní služby svým klientům, které zahrnují:
poradenství při výběru pozemku
vypracování kompletní projektové dokumentace
zajištění potřebných povolení pro realizaci stavby
realizaci stavby na klíč
www.schaufler-roskovec.cz

Rodinný dům Neratovice

ležitost. Pokud má být „téměř nulový“ dům vlastně energeticky
náročnější než pasivní, protože to umožní legislativa jednotlivých
členských států Unie, postrádá trochu nařízení význam.
Radovan: Zásadní aspekt je i počáteční investice do zařízení,
které dům k nulové spotřebě přiblíží, respektive jejich rentabilita. A v neposlední řadě musíme uvažovat nad ekologickou
zátěží v globálním měřítku při výrobě těchto zařízení a při jejich
následné likvidaci.
Jakub: Samozřejmě, že energetickou stránku našich projektů
bedlivě sledujeme a snažíme se navrhovat co nejúspornější
domy, ale netlačíme klienta do pasivních či takzvaných nulových domů.
Radovan: Vezměte si i údržbu technických zařízení pro energeticky šetrné budovy. Celý problém je nejen o penězích, ale i o čase,
který musíte věnovat například čištění filtrů.
Jakub: Komfort je nemít starosti. A údržba domu jsou starosti.
Prohlížíme si fotografie rodinných domů, které Radovan
Schaufler s Jakubem Roskovcem realizovali, a narážíme na přízemní dům v Přestavlkách, o kterém Jakub mluví jako o nejlevnějším realizovaném domě.

„VIDĚLI JSME SPOUSTU PROJEKTŮ,
KTERÉ USTRNULY ŘEKNĚME
V AKADEMICKÉ ROVINĚ, ALE KDYŽ
DOJDE NA JEJICH REALIZACI,
NASTANE PROBLÉM.“
Nejlevnější dům znamená v konkrétních číslech kolik?
Jakub: Myslím, že to bylo kolem 2,5 milionu korun. Ale investor
se na realizaci domu docela významně podílel svépomocí a hlavně se dům realizoval v době, kdy bylo pětiprocentní DPH. Když
dnes máte DPH 15 %, tedy 10% rozdíl, s cenou domu vám to zamává poměrně výrazně.
To je myslím také jeden z důvodů, proč poptávka po nových
domech opadla, protože lidé se snažili rychle stavět před zvýšením sazby daně z přidané hodnoty.
Ještě k cenám – zaznamenal jsem, že klienti mají
většinou dost naivní představy o tom, kolik jejich budoucí
dům bude stát…
Jakub: Musí věřit projektantovi. Díky množství realizací vím,
kolik metrů čtvereční se asi dá postavit za určitou částku. Je to
prostá matematika. A nemůžu klientovi slibovat, že dům postaví za dvě třetiny nákladů, když to prostě není pravda. Nejde jen
o dům samotný, ale i o „to“, co se děje kolem domu – přípojky,
garáž, oplocení, terasy – to jsou prvky, které nejsou zadarmo,
ale dům bez nich nefunguje. I na to je třeba při plánování rozpočtu pamatovat. 
■
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