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Architektonické řešení

Novostavba rodinného domu na místě odstraněné stavby je vklíněna mezi skály a řeku Chrudimku.

Koncept rodinného domu ovlivnil úzký pozemek při výletní cestě - těsně nad úrovní stoleté vody.

Místo je až magické - na pokraji zaniklých pískovcových lomů ve Škrovádě s neúnavně šumící řekou

a zvlněnou přírodou pří výjezdu z města.

Genia loci si byl zadavatel vědom. Diskuse nad domem a zrání toho, jaký dům bude, se vedly

pozvolna několik let. Výsledkem je rodinný dům provázaný s přírodou v úzkém kontaktu s přilehlou

cestou, zahradou a řekou.

Rodinný dům byl navržen se dvěma byty pro majitele, jeho rodiče a navazující hostinskou částí:

v přízemí s barem a třemi pokoji v patře.

Koncepčně se jedná o „dřevěný“ viklan umístěný na dvou přibližně rovnoběžných kamenných

stěnách, pod kterým je umístěn bar s výhledem na skály.

V hloubi domu je situováno zázemí a privátní část s bytem otevřeným do zahrady.

V horní části jsou pokoje s výhledem na okolní přírodu a byt majitele orientovaný do privátní části

zahrady. Pečlivě volené průhledy a výhledy z domu úzce střeží soukromí obyvatel.

Tvarové napětí a nepravoúhlost domu vzešla z tvaru pozemku a jeho stoupání. Přiznané betonové

stropy v patře plynule stoupají a pomáhají vzdušnosti pokojů. Podobně i dvojí úroveň podlah

v přízemí umožňující úzkou provázanost s okolím.

Zvolené přírodní materiály prolínající se do interiéru by měly postupně stárnout a naplňovat chtěnou

symbiózu domu s okolím.

Konstrukční řešení

Konstrukce domu je stěnová z keramických tvárnic s prefabrikovanými stropy v kombinaci

s ocelovými skrytými průvlaky a sloupy.

Přízemí je přizděné pískovcem z místního lomu, který se zachránil z původní stavby. Provětrávaná

fasáda patra je z nehoblovaných modřínových prken stejně jako i ostatní pochozí paluby. Prosklené

výplně otvorů jsou v rámech z plastových profilů v odstínu RAL 7016.

Topení je podlahové napojené na plynový kondenzační kotel.

Stavba byla cíleně vedena s přiznáním mnohých konstrukcí a s ohledem na zadavatelem vymezený

rozsah investice.

Stavba je v provozu již rok a s velkou jistotou naplňuje při zadání vytknuté cíle.

Výhodou byla i dobrá volba dodavatele stavby, který radostně a s pečlivostí dílo vyhotovil.
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