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Základem pro rozvrÏení místností
v rodinném domû je jejich vhodná orientace ke
svûtov˘m stranám. Obecnû platí, Ïe nejãastûji
ob˘vané prostory by mûl architekt pokud moÏno
umístit k jihu. V˘chodním smûrem mohou b˘t
situovány loÏnice nebo kuchynû, západním pak
místa k odpoãinku, mezi nûÏ patfií napfiíklad
relaxaãní prostory ãi knihovny. Na sever mají b˘t
obráceny koupelny a záchody.
Stavbu by autor mûl „usadit“ podobnû, jako kdyÏ
si pfii procházce sednete na volnou louku. Va‰e
záda, která tvofií oporu, jsou vût‰inou otoãena
do svahu. âelem smûfiujete do údolí a sledujete
aktivitu v krajinû pfied sebou. Ve mûstû tomuto
v˘znamu odpovídá tfieba smûr cesty pfied
pozemkem. Klidnou stranu vytváfií napfiíklad
zahrada se stromy.
V souãasné dobû má stále více lidí zájem o zdra-
v˘ Ïivotní styl. S tím úzce souvisí také vzrÛstají-

DŮM JE BYTOST
KAŽDÝ OBYTNÝ PROSTOR V SOBĚ ZAHRNUJE MNOHO

VLASTNOSTÍ VYVĚRAJÍCÍCH Z PODSTATY PŘÍRODY. POSOUZENÍ

KVALITY BYDLENÍ HODNOTÍME NEJENOM PODLE VIDITELNÝCH

FOREM, ALE TAKÉ INTUITIVNĚ NA ZÁKLADĚ PODVĚDOMÝCH

ZKUŠENOSTÍ. UVEDENÉ TVRZENÍ SE POKUSÍM DOLOŽIT NA

PŘÍKLADU KONKRÉTNÍ STAVBY.
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třipohledy
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a oken. Spolu s tím je nutné fie‰it nízkoteplotní
topení v podlahách nebo stûnách. KvÛli zameze-
ní vzniku plísní myslete rovnûÏ na fiízené vûtrá-
ní. Materiály na bázi hlíny zase pfiimûfienû vyrov-
návají vnitfiní vlhkost. Na na‰em trhu jsou jiÏ
dostupné hlinûné omítky. Z nepálen˘ch cihel
mohou b˘t také vnitfiní nenosné pfiíãky.

Význam vstupních prostor
V m˘ch návrzích hraje v˘znamnou

roli velikost a tvar vstupního pro-
storu. Hala, pfiedsíÀ, zádvefií,

foyer, ambit – to v‰e jsou prosto-
ry mající stejnou funkci: vhod-
nû pfieladit vnímání ãlovûka
mezi vnûj‰ím a vnitfiním pro-
storem. Vstup by mûl b˘t pro-
storn ,̆ voln ,̆ ãist ,̆ prosvûtlen˘

a umístûn˘ tak, abyste z nûj svo-
bodnû procházeli do dal‰ích

obytn˘ch prostor.
Dal‰ími dÛleÏit˘mi prvky správnû

vyváÏené stavby jsou její symetrické tvary
a voln˘ nezastavûn˘ stfied dispozice. Osovû

vyváÏen˘ pÛdorys totiÏ pfiiná‰í pocit stability.
Tyto charakteristiky vycházejí z principÛ, jak˘mi
sama pfiíroda formuje ná‰ svût. Pro názorn˘ pfií-
klad si staãí pfiedstavit ptaãí hnízdo, zvífiecí noru
nebo archetypální tvary prapÛvodních lidsk˘ch
obydlí, jako jsou iglú, t˘pí, zemnice nebo jurty.
Pfii plánování vnitfiních dispozic domu byste si
mûli dát pozor na geopatogenní zóny, které se
nacházejí nad styky a zlomy rÛzn˘ch geologic-
k˘ch vrstev a nad podzemními vodními toky.
Zlomy jsou zakresleny pln˘mi ãarami na geolo-
gick˘ch mapách, které jsou bûÏnû k dostání. Za ▼

STAVBA  NESMÍ POSTRÁDAT
TAKOVÁ MÍSTA, KDE SE

MŮŽEME VĚNOVAT SAMI SOBĚ.

47M Ò J  D Ò M   | 5 / 2 0 0 3

cí poptávka po úpravách v bytû i po nov˘ch
domech. âím více pfiírodních materiálÛ pouÏi-
jete, tím zdravûj‰í klima budoucího domova se
vám podafií vytvofiit. 

Energetické úspory
Fyzick˘ pohled na vnitfiní dispozice zahrnuje
také vlastnosti vypl˘vající z tvaru domu. Pro
dobr˘ pocit z prostoru je dÛleÏit˘ vhodn˘ pomûr
mezi pln˘mi stûnami s men‰ím poãtem oken
k severu a zdmi s vût‰ími otvory k jihu. Tím vzni-
ká základní pfiedpoklad pro dobré formování
hmoty stavby. Takové uspofiádání je úãelné pfie-
dev‰ím pro koncepci nízkoenergetick˘ch úspor-
n˘ch domÛ. U nich projektanti poãítají i s ener-
getick˘mi zisky ze sluneãních paprskÛ, jejichÏ
teplo se akumuluje ve stûnách a podlahách.
Mezi hlavní charakteristiky energeticky ‰etrn˘ch
domÛ patfií v˘borná tepelná izolace stûn, stfiech

2 3

4

1 Klidným koutem v domě může být čajovna

2 Pohled na hlavní schodiště, které se stáčí
okolo volného středu domu. Zaoblená
akumulační zeď je v této nízkoenergetické
stavbě postavena z nepálených cihel

3 Nízkoenergetický rodinný domek na
severním okraji pozemku ve středních
Čechách. Autor článku objekt orientoval
prosklenou fasádou směrem k jihu. Ani
v zimě pak nedochází k zastínění stavby
sousedním domem

4 Perspektivní skica znázorňuje vhodně
vyřešené okolí vstupu do domu
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nejdÛleÏitûj‰í opatfiení pokládám umístûní lÛÏek
a pracovních míst zcela mimo linie ‰kodlivého
vyzafiování, a to jiÏ v návrhu dispozice stavby.
Pokud senzitivní ãlovûk pfiedem urãí pomocí vir-
gule riziková místa, jsou následná mûfiení pfií-
stroji o to jednodu‰‰í. 

Atmosféra a nálada
Ná‰ pocit z prostoru ovlivÀuje rovnûÏ intenzita
proudûní vitálních sil. Jsou to éterické pfiírodní
v‰udypfiítomné energie, které u ãlovûka prochá-
zejí takzvan˘mi energetick˘mi meridiány. Stejnû
tak naplÀují prostor okolo nás.
Tfietí pohled je duchovním hodnocením kvality
stavby. Ná‰ Ïivot zahrnuje aktivní ãinnosti

i chvíle odpoãinku, a tomu by
mûly odpovídat i dispozice na‰e-
ho domu. KaÏdá stavba proto
nesmí postrádat i taková místa,
kde se mÛÏeme v klidu vûnovat
sami sobû. Takov˘m prostorem
mÛÏe b˘t tfieba knihovna, rela-
xaãní místnost u sauny nebo
malé zákoutí pro klidné vypití
‰álku ãaje.                                      ■

PŘÍZEMÍ

PATRO
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Zakreslení směrů pohybu životních sil v jednotlivých místnostech. Tuto kvalitu lze
přirovnat k lidské psychice při pohybu v prostoru. Oranžové linie vyznačují místa
aktivního pohybu u vstupů do jednotlivých prostor. Zelené linie vyplňují ty části
místností, kde je člověk spíše v klidu. Obě doplňující se polarity potřebují dostatek
místa na to, aby se mohly harmonicky projevit

Vyznačení směrů linií vyzařování spodní vody.
Postele v ložnicích a pracovní místa jsou
umístěny mimo jejich průběh

kontakty
■ STUDIO ARC

Akad. arch. 
Oldřich Hozman
Laudova 1018, 
163 00 Praha 6
tel./fax: 235 311 622
e-mail: arc@arc.cz
www.arc.cz
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5 Třetí rovina pohledu na duchovní vlastnosti stavby zahrnuje také
oslavu položení základního kamene
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