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POKUD SE CHCI PŘIBLÍŽIT K IDEÁLU OBYTNÉHO PROSTORU, PŘEDSTAVÍM SI DŮM S VNITŘNÍ

ZAHRADOU. PODVĚDOMĚ VNÍMÁM ARCHETYPÁLNÍ TVAR HNÍZDA. UVNITŘ JE DUTÉ, PO OBVODĚ

VYPLNĚNÉ. STEJNĚ JAKO STAVBA S ATRIEM UPROSTŘED PŮDORYSU.

S VNIT¤NÍ ZAHRADOU
Promûny domu



53M Ò J  D Ò M   | 9 / 2 0 0 4

1. VARIANTA

ZTVÁRNùNÍ DOMU S VNIT¤NÍ ZAHRADOU 
JE INSPIROVÁNO ZENOV¯MI ZAHRADAMI

Základem dispoziãního uspofiádání
pfiedstaveného pfiízemního rodinného domu
je prstenec obytn˘ch místností okolo volného
stfiedu  zahrady.
DÛm je pfiedstaven ve tfiech variantách vnitfiní
dispozice. 1. dÛm pro ‰estiãlennou rodinu
s domácími kanceláfiemi a tûlocviãnou.2. DÛm
pro rodiãe, 2 dûti a prarodiãe s dílnou. 3. DÛm
pro rodiãe, vdanou dceru s dítûtem, jednoho
prarodiãe. Souãástí objektu je ateliér. Druhá
a tfietí verze návrhu je pfiitom koncipována jako
vícegeneraãní s vlastními boãními vstupy. Vol-
nost v uspofiádání a samostatné vchody do
pokojÛ umoÏÀuje okrouhlá chodba okolo
vnitfiní zahrady. Stûna mezi chodbou a atriem je
prosklená. Do domu tak vniká svûtlo jak z vnitfi-
ní, tak z vnûj‰í strany.

Inspirace zenem

Návrh domu respektuje základní pravidla
feng-‰uej. Jedním z nich je napfiíklad dÛraz na
velk˘ a dobfie vypadající vstup do domu. A to
jak pfied vstupem do domu, tak uvnitfi ve vstup-
ní hale, z níÏ mÛÏete vnímat krásu vnitfiní
zahrady. Volnost a lehkost stfiedu domu je dal-
‰ím dÛleÏit˘m kritériem. Ideálem je vnitfiní
nezastfie‰ené atrium (dvÛr). V tomto pfiípadû je
jeho ztvárnûní inspirováno japonsk˘mi zeno-
v˘mi zahradami.
KaÏd˘m prostorem proudí vitální Ïivotní ener-
gie. U ãlovûka si jí mÛÏeme pfiirovnat k prou-
dûní sil v energetick˘ch meridiánech, které
známe z akupunktury. Ve vztahu k proudûní
a rozprostírání Ïivotních sil je v tomto domû
pfiimûfienû navrÏena dispozice a vhodnû umís-
Èován nábytek. Pohybu vitálních sil byla vûno-
vána pozornost pfii návrzích míst, kde se pracu-
je s tekoucí vodou. Voda na sebe pfiirozenû tuto
sílu (takzvanou pránu) váÏe. Odchází–li nebo
protéká-li v‰ak ve vût‰ím mnoÏství nûkter˘mi
místy v domû (WC, koupelny, kuchynû), mÛÏe
s sebou vitální energii ãásteãnû strhávat. Proto

1. vstup na zahradu

2. koupelna manželů

3. ložnice manželů

4. šatna

5. prádelna + WC

6. pracovna muže

7. pokoj syna

8. koupelna synů

9. šatna synů

10. pokoj syna

11. hlavní vstup

12. hlavní vstupní hala

13. vnitřní chodba

14. pokoj pomocnice

v domácnosti 

15. kotelna  

16. tělocvična

17. sauna

18. boční vchod

19. relaxační hala

21. WC dcery + pro návštěvy

22. koupelna dcery

23. pokoj dcery

24. domácí pracovna ženy 

25. spíž

26. kuchyně

27. jídelna

28. venkovní terasa

29. krb

30. obývací pokoj 

31. dětská herna

32. pokoj mladší dcery

33. vnitřní zahrada

VARIANTA PŘÍZEMNÍHO DOMU PRO ŠESTIČLENNOU RODINU

S DOMÁCÍMI KANCELÁŘEMI A TĚLOCVIČNOU

Pohled na jižní fasádu

přízemního domu se

zatravněnou plochou střechou
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jsou koupelny, kuchynû, prádelna a kotelna
navrÏeny do „apsid“, které ãásteãnû vystupují
z obrysu celé stavby. 

Energetické úspory

Koncepce stavby v sobû zahrnuje prvky sakrál-
ní geometrie. Je dobré v kaÏdém návrhu stavby
vytvofiit harmonii a fiád. Ostatnû ne jinak je
tomu i v pfiírodû. Nejãastûj‰ím principem je
harmonick˘ pomûr zlatého fiezu a symetrie.
Rozmístûní nábytku a tvorbu základní dispozi-
ce ovlivnil prÛbûh geopatogenních zón. Ve‰ke-
rá mûfiení musejí b˘t provedena pfied zapoãe-
tím projektov˘ch prací, aby bylo moÏné dÛm
vhodnû pfiizpÛsobit. Mûfií se prÛbûh zemsk˘ch
zlomÛ, stykÛ hornin, spodní vody, doplÀkovû
i takzvané Hartmannovy a Curryho linie, které
vyznaãují místa rezonancí mezi kosmickou
a zemskou energií.

2. VARIANTA

1. vstup na zahradu

2. koupelna + wc manželů

3. manželská ložnice

4. šatna

5. kuchyně prarodičů

6. jídelna prarodičů

7. obytný prostor prarodičů

8. koupelna prarodičů

9. šatna prarodičů

10. ložnice prarodičů

11. hlavní vstup

12. hlavní vstupní hala

13. vnitřní chodby

14. šatna

15. kotelna

16. dílna

17. wc pro hosty a dílnu

18. boční vchod 

19. zádveří

21. šatna dítěte

22. koupelna dítěte

23. ložnice dítěte

24. pracovna dítěte

25. spíž

26. kuchyně rodičů a dětí

27. jídelna rodičů a dětí

28. venkovní terasa

29. krb

30. obytný prostor 

31. dětský pokoj

32. vnitřní zahrada

33. fontána

VARIANTA PŘÍZEMNÍHO DOMU PRO PRARODIČE

A RODIČE SE DVĚMA DĚTMI A DÍLNOU

1 Vyzdívání hrázděné konstrukce domu nepálenými

cihlami. Z vnější strany domu bude vyzdívka uzavřena

zateplením a omítkou, z vnitřní strany budou hliněné

omítky se stěnovým topením

2 Hliněná stěna po dokončení. Povrchy a vyzdívky

z nepálené hlíny mají velmi dobré vlastnosti pro

zdraví člověka. Nepálená hlína dobře absorbuje

a pozvolna vydává vzdušnou vlhkost. Je to přírodní

recyklovatelný materiál bez chemických přísad

KONCEPCE STAVBY
V SOBù ZAHRNUJE
PRVKY SAKRÁLNÍ
GEOMETRIE 
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3. VARIANTA

1. dětský pokoj syna 

vdané dcery

2. koupelna syna 

vdané dcery

3. vstup vdané dcery

4. šatna

5. ložnice vdané dcery

6. koupelna vdané dcery

7. obytný prostor

8. kuchyně a jídelna 

vdané dcery

9. keramická dílna

10. kotelna

11. ateliér

12. koupelna a WC prarodiče

13. vstup prarodiče

14. zádveří

15. vnitřní chodba

16. kuchyně a jídelna prarodiče¨

17. obytný prostor prarodiče

18. ložnice prarodiče

19. spíž

21. kuchyně rodiče

22. jídelna rodiče

23. venkovní terasa

24. krb

25. obývací prostor rodičů

26. ložnice rodičů

27. manželská koupelna

a šatna

28. hlavní vstupní hala

29. fontána

30. vnitřní zahrada

VARIANTA PŘÍZEMNÍHO DOMU PRO RODIČE

S JEDNÍM ŽENATÝM DÍTĚTEM S VLASTNÍM

DÍTĚTEM A JEDNOHO PRARODIČE

Stavba má plochou zatravnûnou stfiechu. Krás-
nû tak splyne s okolní krajinou. Plocha zelenû
zabraná stavbou je tedy nahrazena.
Nízkoteplotní vytápûní stûn a podlah je sou-
ãástí celkové koncepce úspor energií potfieb-
n˘ch pro vytápûní tohoto domu. V kaÏdé obyt-
né místnosti je stûnové vytápûní, v chodbách
a v koupelnách je vytápûní podlahové. Pfii pou-
Ïití nízkoteplotního vytápûní dochází neje-
nom k úsporám energie, ale i k v˘znamnému
zlep‰ení pfiirozeného teplotního komfortu.
Zateplení je v tlou‰Èce 30 centimetrÛ provede-
no ekologick˘mi materiály, slámou, dfievní
vatou a koudelí z konopí.

Rajská zahrada vašeho nitra

Pfiimûfiené provûtrávání domu je v dobfie zaizo-
lovaném domû nutností. V tomto domû mají

V KAÎDÉ OBYTNÉ
MÍSTNOSTI JE
STùNOVÉ VYTÁPùNÍ,
V KOUPELNÁCH JE
TOPENÍ PODLAHOVÉ
3 Nízkoenergetický dům na obrázku má

provětrávanou dřevěnou fasádu. Zatravněné střechy

dobře izolují, udržují v krajině přirozenou vlhkost

a propoují esteticky dům s okolní přírodou

4 V omítkách z nepálené hlíny lze vytvářet krásné

ornamenty a zaoblené niky. Takové přírodní povrchy

a prvky působí dobře na psychickou pohodu v domě
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v‰echna okna takzvanou „mikroventilaci“, kdy
se mezi rámem a kfiídlem okna vytvofií malá
mezera, kterou vniká ãerstv˘ vzduch do domu.
Mírn˘ podtlak vytváfií nesly‰itelné nízkootáã-
kové ventilátory umístûné v koupelnách a WC.
DÛm je koncipován jako dfievostavba s hrázdû-
nou konstrukcí, která je vyzdívaná nepálen˘mi
cihlami. Stromy na fiezivo pro konstrukci toho-
to domu byly káceny ve vhodné dny podle tra-
diãních znalostí mûsíãních fází. Tento pfiístup
ke zpracování dfieva zvy‰uje jeho uÏitnou hod-
notu. Dfievo se nekroutí, dobfie se su‰í, je pev-
nûj‰í a dlouhodobû nevykazuje Ïádné zmûny.
V pfiízemní stavbû se ãlovûk cítí správnû propo-
jen s vnûj‰ím svûtem a s okolní zahradou. Poda-
fií-li se vám navíc realizovat dÛm s vnitfiní
zahradou, vytvofiíte si tak prostor, kde se bude-
te moci v klidu vûnovat sami sobû. Atrium
pfiedstavuje vnitfiní svût. Je to rajská zahrada
va‰eho nitra. ■

■ Akad. arch. Oldřich Hozman, Studio ARC
Laudova 1018, 163 00 Praha 6
tel./fax: 235 311 622, e-mail: arc@arc.cz, www.arc.cz

KONTAKT

SAKRÁLNÍ GEOMETRIE A GEOPATOGENNÍ ZÓNY

Půdorys domu

s vyznačením

sakrální geometrie

Sakrální

geometrie

Vyzařování nad

spodní vodou

Hartmannovy

linie

Curryho 

linie

Průběh geopatogenních zón a přizpůsobení

dispozice a rozmístění nábytku tak, aby místa

dlouhodobého pobytu neležela v exponovaných

zónách a kříženích

5 Podélný řez domem a vnitřní zahradou. Všimněte si

fontány v pravé části objektu 

6 Ornament v omítce z nepálené hlíny připomíná

dokonalý tvar spirály. Tento dekorativní prvek

pomáhá vytvářet pozitivní vibrace prostoru
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