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ANOTACE PROJEKTU
Projekt venkovského rodinného domu leží v horské oblasti na severu České Republiky v CHKO Jizerské hory.
Okolní zástavba je rozvolněná a převážně situována do údolních částí. Lokalita nabádá k zachování tradičního 
přístupu k architektuře a jejího začlenění do krajiny. Řešený pozemek je svažitý směrem k jihu s převýšením až 5 m. 
Okolí řešené parcely je malebná horská oblast s mnoha loukami, hlubokými lesy, jezery a potůčky.
Idea konceptu byla tvořena s ohledem na tyto přírodní krásy. 
Stavba se v moderním pojetí přizpůsobuje svému okolí, jehož se stává jakoby přirozenou součástí. Při návrhu byl 
kladen velký důraz na okolní tradiční, venkovskou zástavbu vyznačující se nízkopodlažní, podélně orientova-
nou dispozicí a dělení užitných prostorů na společenskou a soukromou část. Oba provozy se střetávají v pros-
torné vstupní chodbě. Soukromá část zahrnuje dětské pokoje, ložnici rodičů, šatny, příslušné koupelny. Tento prostor 
je řešen ve dvou výškových úrovní. Společenská část je přístupná přes hlavní schodiště a nachází se ve spodní části 
objektu. Obsahuje prostory pro společenský život.  Celý projekt je sjednocen myšlenkou plynulého pohybu, vyzačující 
se půdorysně křížením cest jednotlivých provozů a vertikálně otevřením prostoru přes dvě patra. Celým projektem se 
prolíná myšlenka interpretace tradic v novodobém duchu. 

ANNOTATION 
The project of a rural family house is situated in a mountainous area in the north of the Czech Republic in the Jizer-
ské Mountains Protected Landscape Area. The surrounding area is loose and predominantly situated in the valley. Site 
requires maintaining a traditional approach to architecture and its integration into the landscape. The land is solved 
sloping towards the south with an altitude of up to 5 m. Surrounding the parcel is a picturesque mountain area with 
many meadows, deep forests, lakes and streams.
The idea of   the concept was created with respect to these natural beauties. 
The building is adapted in a modern way to its surroundings, which is becoming a natural part. During the design, 
great emphasis was placed on the surrounding traditional, rural development characterized by a low-floor, longitu-
dinally oriented layout and division of utility spaces into a social and private area. Both operations intersect in the 
spacious entrance hallway. The private section includes children’s rooms, parents’ bedrooms, dressing rooms, and the 
appropriate bathrooms. This space is solved at two levels. The social section is accessible through the main staircase 
and is located at the bottom of the building. It contains spaces for social life. The whole project is united with the 
idea of   smooth motion, sprawling the ground by crossing the paths of individual operations and vertically opening 
the space over two floors. The whole project intertwines the idea of   interpreting traditions in the modern spirit.
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STRANA

POPIS POŽADAVKŮ INVESTORA A STAVEBNÍ PROGRAM

INVESTOR
Mladá rodina - 2 rodiče a 2 děti
Pozemek si vybrali, jelikož mají rádi přírodu a krajinu Jizerských hor, horské klima a výhled z místa.
Důvodem volby pozemku byla také blízkost výletních, běžeckých a cyklistických tras - jsou aktivními 
rekreačními sportovci, k čemuž vedou i své děti. Do zaměstnání dojíždí do blízkého Liberce a Jabloce. Žijí 
rádi společně , každý z rodiny však potřebuje i své vlastní soukromí.  Návrh domu by měl zohlednit kromě 
potřeb rodiny i okolní prostředí a místní horské klima.  Dům musí být dobře použitelný i v klimatických 
extrémech, jakými jsou velké množství sněhu, nízké teploty a horké léto.

RÁMCOVÝ STAVEBNÍ PROGRAM
Centrální obytný prostor pro společné setkávání rdiny a stolování
Pokoj pro hosty kombinovaný s pracovnou
Ložnice rodičůse samostatnou koupelnou a šatním zázemím
2 pokoje pro děti (s možností propojení a vytvořní herny) a šatní zázemí
Společná soukromá koupelna
Vstupní část se šatnou a WC
Terasa částěčně chráněná proti dešti a větru
Prostor pro ukládání potravin
Prostor pro domácí práce (praní a žehlení)
Prostor pro hobby (dílna a nářadí)
Skladování sezónního zahradního nábytku
Garáž pro 2 automobily, malou sněžnou frézu a sekačku
Prostor pro ukládání jízdních kol a lyží pro celou rodinu
Technické zázemí objektu (vytápění, větrání...)
Hospodářské zázemí pro údržbu domu i zahrady (zahradní nářadí, prostor pro zpracování 
a ukládání dřeva na 3 roky)
V zahradě v případě altán, bazén, ovocné stromy, záhony apod.
Další případně nutné prostory pro objekt RD.
Možnost navrhnout pronajímatelný apartmán, malou provozovnu, fitness, wellness, jinou doplňkovou funkci 
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