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Srdcem domu je točité
schodiště, které obepíná chodba.
Vhodné umístění komunikačních
prostorů umožňuje pozdější
snadné úpravy

jedenprostor
třipohledy

ZMĚNA ZÁKLAD ŽIVOTA

SPRÁVNÝ DŮM JE „BYTOSTÍ“, KTERÁ REAGUJE NA MĚNÍCÍ SE

POŽADAVKY SVÝCH OBYVATEL. POKUD MŮŽE BÝT VNITŘNĚ

UPRAVOVÁN PODLE KONKRÉTNÍCH POTŘEB RODINY, STÁVÁ

SE TOTIŽ ŽIVÝM ORGANISMEM. NEMUSÍTE SE VŠAK POUŠTĚT

DO ROZSÁHLÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV. STAČÍ, KDYŽ SE

NEBOJÍTE REALIZACE NOVÝCH MYŠLENEK.
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▼

Na možnosti budoucích zmûn je
tfieba myslet jiÏ pfii plánování domu. DÛleÏité je
navrhnout takové základní dispoziãní uspofiádání,
které poÏadovanou variabilitu vÛbec dovolí.
V˘sledkem by mûly b˘t co nejmen‰í stavební úpravy.
Pfiedstavené fie‰ení splÀuje zmínûn˘ poÏadavek tím,
Ïe má ve stfiední ãásti dispozice vhodnû umístûné
schodi‰tû a centrální chodbu. Z tohoto prostoru se
vstupuje do jednotliv˘ch místností a dal‰ích podla-
Ïí domu. âlenové rodiny se tak vzájemnû neru‰í.
Takové základní uspofiádání pak podporuje snadné
zmûny ve vyuÏití celého patra.

Domácí pracovna
Úprava dispozice pfiízemí umoÏÀuje umístûní
domácí pracovny s poãítaãi. V této variantû pfiedpo-
kládám, Ïe jí budou vyuÏívat dûti, které mají svoje
pokoje v prvním patfie a nemûly by mít technická
zafiízení v loÏnicích. Chodba se schodi‰tûm je proto
je‰tû navíc oddûlena dvefimi od vstupní ãásti, aby se
ãlenové rodiny vzájemnû neru‰ili. Zázemím pracov-
ny je samostatné WC pfiístupné z chodby. Zb˘vají-
cí vût‰í ãást pfiízemí rodinného domu zahrnuje hlav-
ní obytn˘ prostor s jídelnou a navazující kuchyní.

Kuchyň, kde je
jídelní stůl součástí

linky, umožňuje
zvětšit navazující

obytný prostor 

S POKOJEM PRO HOSTA

S GARSONIÉROU PRO SYNA

1. jídelna
2. kuchyň
3.WC
4. spíž
5. vstupní zádveří
6. šatna
7.WC pro kancelář
8. hala se schodištěm
9. domácí kancelář

10. obytný prostor
11. terasa

1. jídelní stůl
2. kuchyň
3. spíž
4. šatní skříň
5. vstupní zádveří
6. koupelna
7.WC
8. hala se schodištěm
9. pokoj pro hosta

10. ložnice
11. obytný prostor
12. terasa

1. jídelní stůl
2. kuchyň
3. spíž
4. chodba
5. šatna
6. vstupní zádveří
7.WC a sprcha
8. garsoniéra
9. chodba se schodištěm

10. obytný prostor
11. terasa
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Z chodby je pfiístupná spíÏ a ze vstupního zádvefií
také WC, které mohou vyuÏívat i hosté.
DÛleÏité je, Ïe se úpravami nemûní hlavní nosné
stûny a Ïe zÛstávají zachovaná okna a hlavní vstup
do domu.

Pokoj pro hosta a ložnice
Potfieba umístûní pokoje pro hosta je dosti ãastá.
Zobrazen˘ návrh ukazuje moÏnost jeho situování
v rámci pfiízemí rodinného domu. Místnost je pfií-
stupná ze spoleãné chodby. Host mÛÏe vyuÏívat

samostatné WC a koupelnu. Sociální zafiízení slouÏí také pro loÏnici rodiãÛ,
která je v této variantû umístûná za pokojem pro hosta. Takové uspofiádání
patra se tak stává plnohodnotn˘m obytn˘m prostorem, kter˘ mÛÏe samostat-
nû vyuÏívat jedna generace. PartnerÛm slouÏí místnost pro náv‰tûvu pfiíleÏi-
tostnû i jako pracovna.

Garsoniéra pro syna
NavrÏené fie‰ení umoÏÀuje souÏití dvou generací. Ze spoleãné chodby u vstu-
pu se vchází pfiímo do garsoniéry. Ostatní ãásti domu jsou dispoziãnû oddûle-
ny. UmoÏnilo to pfiestavûní zaoblené sádrokartonové pfiíãky oddûlující scho-
di‰tû a pokoj. Ke garsoniéfie patfií vlastní sociální zafiízení a kuchyÀsk˘ kout.
Byla zvût‰ena ‰atna vedle zádvefií a posunuta prosklená pfiíãka mezi chodbou
a obytn˘m prostorem s kuchyní. Spoleãná mÛÏe b˘t také spíÏ, která je samo-
statnû pfiístupná z chodby. Obytn˘ prostor rodiãÛ má i v této variantû dosta-
teãn˘ prostor, protoÏe jídelní stÛl navazuje pfiímo na kuchyÀskou linku.

Vlastnosti prostoru
Na uveden˘ch pfiíkladech jsou vidût moÏnosti promûny jednoho prostoru.
T˘kají se praktick˘ch návodÛ, jak pfiizpÛsobit pfiíãky a místnosti, aby dobfie
slouÏily k bydlení. Ke zmûnám ale v tomto pfiípadû dochází pouze ve fyzické
rovinû reprezentované posuny pfiíãek.
ZpÛsob, jak na nás pÛsobí materiální svût, je dÛleÏitá vlastnost prostoru.
Není v‰ak jediná. Tvary domÛ mají také svoje skryté vlastnosti. To je naznaãe-
no jiÏ nyní skrze zaoblen˘ obvodov˘ tvar domu.
Pfií‰tí mûsíc vás seznámíme s vlastnostmi krajiny a také s tím, podle jak˘ch kri-
térií byste si mûli vybírat pozemek pro stavbu rodinného domu.

kontakty
■ Studio ARC

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

Ložnice rodičů
je součástí
uspořádání
patra s pokojem 
pro hosta

Pohled do veselé
koupelny mladé
rodiny 

■
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