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V duchu
funkcionalistické

POD BUCHLOVEM

TY NEJLEPŠÍ VĚCI CHTĚJÍ SVŮJ ČAS. PLATÍ TO I PRO
MODERNÍ DŮM UPROSTŘED JIHOMORAVSKÉ
PŘÍRODY, KTERÝ PRO MLADÝ MANŽELSKÝ PÁR
NAVRHLI ARCHITEKTI ZE STUDIA EUROPROJEKTA.
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Ateliér Europrojekta, tvůrci stavby
„„CCeellkkoovvěě  jjssmmee  ssee  ssnnaažžiillii  ddůůmm  ddoo  ppoozzeemmkkuu
uummííssttiitt  ccoo  mmoožžnnáá  nneejjcciittlliivvěějjii,,  ttaakk  aabbyy  ddoo
pprroossttřřeeddíí  nneennáássiillnněě  vvssttuuppoovvaall,,  aabbyy  kkoonncceepptt
ssttaavvbbyy  ccttiill  ppůůvvooddnníí  tteerréénn  aa rreeaaggoovvaall  ssvvoouu
hhmmoottoouu  aa pprroosskklleennýýmmii  pplloocchhaammii  nnaa  ookkoollnníí
pprroossttřřeeddíí  aa kkrraajjiinnuu..““    

Ing. arch. Martin Kareš, Ph.D.  
a Ing. arch. Robert Rais, Ph.D.

JJeeddnnoottlliivvéé  hhmmoottyy
ssttaavvbbyy  ssppllýývvaajjíí

ppřřiirroozzeenněě  ss ppoozzeemmkkeemm..  
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PPři stavbě domu dělají lidé často kompromisy a volí levnější,
méně kvalitní materiály, jednak aby ušetřili, jednak aby se
mohli co nejdříve stěhovat do nového. Rodinná luxusní vila
v Uherském Hradišti byla ale navržena a postavena tak, aby
nabízela jednoduché, a přitom velmi pohodlné a funkční
bydlení bez zbytečných finančních ústupků. I proto trvala její
stavba dva roky. „Ceníme si toho, že stavebníci, v tomto
případě mladí manželé, jako jedni z mála již od počátku
upřednostňovali kvalitu domu nad cenou, volili například
hliníková okna a masivní teakové podlahy, i když výše rozpoč-
tu byla předem dána,“ vysvětluje architekt Martin Kareš
z ateliéru Europrojekta.  „Od úvodních konceptů studie jsme
společně přemýšleli nejen nad domem, ale i nad jeho
interiérem. Ten měl společně s výtvarnými doplňky dotvářet
samotnou architekturu,“ dodává jeden z tvůrců stavby. 

Ve svahu zlínského kraje
Parcelu si pro své nové bydlení vybrali majitelé v atraktivní,
nově vznikající lokalitě Uherského Hradiště. Slunný jižní svah
obdařený panoramatickým výhledem na okolní kopcovitou
krajinu, navíc se siluetou hradu, sliboval příjemné prostředí
pro bydlení. Architekti koncipovali dům jako střídmé,
navzájem posunuté hranoly s jednoduchou a přehlednou
dispozicí interiéru. Hmotu samotné stavby včlenili volně
a nenásilně do pozemku a umístili ji co možná nejcitlivěji tak,
aby koncept stavby ctil svah původního terénu a reagoval svou
hmotou a prosklením na okolní krajinu. Průhledy z interiéru
orientovali záměrně na přirozené dominanty okolí.
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JJiižžnníí  ppoohhlleedd  vvyyzzaařřuujjee
ččiissttoottuu  aarrcchhiitteekkttuurryy

ss  ddůůrraazzeemm  vvýýhhlleedduu  nnaa
ookkoollnníí  kkrraajjiinnuu  ppoommooccíí

ppaannoorraammaattiicckkýýcchh  ookkeenn..
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Mezonet se schodišťovou halou
Konfigurace terénu se značným převýšením a přístupem shora
k objektu vedla přirozeným způsobem k mezonetovému uspo řá -
dání prostoru domu. Garáž a zádveří se šatnou jsou tedy
umístěny v mezipatře, zatímco po navazujícím schodišti lze
vystoupat buď o půl podlaží vzhůru na galerii a dále do ložnicové
části se třemi soukromými pokoji majitelů a příslušenstvím, nebo
sestoupit o půl podlaží níže do velkoryse pojatého společného
obývacího prostoru s jídelnou a kuchyní. Schodišťová hala slouží
pro důstojný příjem hostů, prochází na výšku celým domem,
a sjednocuje tak jeho vnitřní prostor formou dominantního
galerijního prvku. 

Dům spoří energii
Architekti navrhli dům na přání majitelů jako nízkonákladový
s nízkou náročností na spotřebu energií, patří tedy mezi tzv.
nízkoenergetické stavby, v současnosti ve všech pádech sklo ňo-
vané. Vila je konstrukčně zhotovena ze zděného kera mic kého

SSeevveerroovvýýcchhooddnníí  ssttrraannaa
oobbjjeekkttuu  ssee  vvssttuuppeemm

aa vvjjeezzddeemm  ddoo  ggaarráážžee..

Zasazení domu do svahu ideálně nabízelo řešit dům jako mezonet.“ ING. ARCH. ROBERT RAIS, PH.D. (1977), 
ING. ARCH. MARTIN KAREŠ, PH.D. (1977) 

Robert Rais a Martin Kareš jsou absolventi Fakulty architektury
VUT v Brně, dříve členové ateliéru prof. arch. Ivana Rullera, žijící
legendy funkcionalismu, oceněné státním vyznamenáním. V roce
2003 založili vlastní architektonický ateliér Europrojekta, zabývají
se projekcí rodinných domů, zejména technologicky špičkových
nadstandardních vil. V této oblasti jsou autory více než stovky
realizací, čímž se řadí k absolutní špičce v České republice. Oba
architekti se věnuji vědecké, akademické činnosti a v současnosti
se dále vzdělávají na zahraniční univerzitě. Jsou autory
atypického použití sendvičových betonových monolitických
konstrukcí pro občanské stavby. Získali řadu ocenění, např. Cenu
Bohuslava Fuchse, Zvláštní cenu Státního fondu rozvoje bydlení,
za rok 2011 obdrželi cenu Fasáda roku a mnohé další.

ww.europrojekta.cz, www.karesrais.cz
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Sledujeme krajinu a přinášíme logiku i minimum zbytečných forem.“
DDoommiinnaannttoouu  aa  zzáárroovveeňň  „„ssoocchhoouu““
vv  pprroossttoorruu  ddeennnníí  ččáássttii  jjee  kkrrbb  ooppaattřřeennýý
bbeettoonnoovvoouu  ssttěěrrkkoouu..  SSvvýýmm  zzttvváárrnněěnníímm
llaaddíí  ss  ppoohhlleeddoovvýýmm  bbeettoonneemm  ssttrrooppuu..  

JJííddeellnnaa  ssee  ssttoolleemm
nnaavvaazzuujjee  nnaa  kkrrbboovvéé
ttěělleessoo,,  ddřřeevvěěnnýý  oobbkkllaadd
zzaadd  kkrrbbuu  jjee  sstteejjnnýý  jjaakkoo
ddeesskkaa  jjííddeellnnííhhoo  ssttoolluu..
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systému v kombinaci se železobetonovými stropy, fasáda je kon-
taktně zateplena minerální vatou. Vytápění a ohřev vo dy
zajišťuje tepelné čerpadlo vzduch-voda, přičemž k vytá pění
objektu slouží převážně podlahové topení. K energetickým
úsporám přispívají i nadstandardní hliníková okna.

Slunný domov 
Tvůrci stavby zastávají názor, že technický komfort a vhodná
dispozice ještě samy o sobě útulný domov nevytvářejí. „Právě
citlivé prolnutí stavby s interiérem vede k pohodlnému
a příjemnému soužití majitelů s domem. Tyto dva základní
koncepční prvky nás dále vedly k propojení samotného
interiéru se zahradou pomocí prosklených ploch,“ vysvětlují
architekti své důvody. Obytné místnosti orientovali bez
výjimky na jih, takže poskytují ideální výhled a není nutné je
tolik vytápět. Mezipatro skrývá garáž a šatnu, z čelního pohledu
je pozorovateli skrytá ještě technická místnost a sauna. Obývací
místnost, položenou v úrovni zahrady, odděluje částečně od
kuchyně s jídelnou krbová stěna. Celý prostor přitom spojuje
schodišťová hala, která zároveň umožňuje průhledy do okolí.
Vnitřní kompozice domu je dokonce naznačena zvenčí –
obytnou část od zázemí odlišuje červená a bílá barva fasády.

PPoohhlleedd  oodd  vvssttuuppuu  ddoo
oobbýývvaaccíí  ččáássttii  nnaa  jjííddeellnnuu  aa ččáásstteeččnněě

zzaappuuššttěěnnoouu  kkuucchhyyňň..

PPoohhlleedd  oodd  BBuucchhlloovvaa

PPoohhlleedd  oodd  kkoommuunniikkaaccee

PPoohhlleedd  oodd
ppřřííjjeezzdduu  kk  RRDD

PPoohhlleedd  zzee  zzaahhrraaddyy
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V interiéru autoři použili luxusní
materiály ve formě dýh 

a povrchových úprav ve vysokém lesku.“

VVssttuuppnníí  hhaallaa  ssee
sscchhooddiiššttěěmm  jjee
ootteevvřřeennáá  ddoo  pprroossttoorruu
aa kkoommuunniikkuujjee  ttaakk
ss  uužžiivvaatteellii  ddoommuu..

Technické údaje stavby:

� MMííssttoo  ssttaavvbbyy::  UUhheerrsskkéé  HHrraaddiiššttěě,,  ZZllíínnsskkýý  kkrraajj

� PPlloocchhaa  ppoozzeemmkkuu::  11  555500  mm22

� ZZaassttaavvěěnnáá  pplloocchhaa::  116600  mm22

� UUžžiittnnáá  pplloocchhaa::  775500  mm22

� KKoonnssttrruukkccee::  bbeettoonnoovvéé  zzáákkllaaddoovvéé  ppaassyy,,  zzddiiccíí  ssyyssttéémm
PPoorrootthheerrmm,,  mmoonnoolliittiicckkéé  žžeelleezzoobbeettoonnoovvéé  ssttrrooppyy  aa sscchhooddiiššttěě,,
oobbvvooddoovvéé  zzddiivvoo  PPoorrootthheerrmm  224400 mmmm  ++  mmiinneerráállnníí  vvllnnaa  ++
oommííttkkaa,,  zzaassttřřeeššeenníí  ppuullttoovvýýcchh  ssttřřeecchh  LLiinnddaabb

� VVýýppllnněě  oottvvoorrůů::  hhlliinnííkkoovváá  ookknnaa  ss iizzoollaaččnníímmii  sskkllyy,,  ppřřeeddookkeennnníí
hhlliinnííkkoovvéé  žžaalluuzziiee,,  aattyyppiicckkéé  ddýýhhoovvaannéé  bbeezzffaallccoovvéé  vvnniittřřnníí
ddvveeřřee  ddoo  oobblloožžkkoovvýýcchh  zzáárruubbnníí,,  mmaatteerriiááll  tteeaakk

� VVyyttááppěěnníí::  úússttřřeeddnníí  ppooddllaahhoovvéé,,  zzddrroojj  eenneerrggiiee  tteeppeellnnéé
ččeerrppaaddlloo,,  kkrrbb  ss kkrrbboovvoouu  vvlloožžkkoouu  aa rroozzvvooddyy  tteeppllééhhoo  vvzzdduucchhuu
ddoo  oobbyyttnnýýcchh  ppookkoojjůů  ddrruuhhééhhoo  ppooddllaažžíí

� IInntteerriiéérr::  ssppoolluupprrááccee  ss ffiirrmmoouu  NNOODDIISS  ––  MMIIPP

� DDaattuumm  vvýýssttaavvbbyy::  22000099––22001111

� PPrroojjeekktt::  22000088

� CCeennaa  ssttaavvbbyy::  ccccaa  44  000000  KKčč//mm33 ((bbeezz  vvyybbaavveenníí  iinntteerriiéérruu))

Luxus v interiéru
Bezchybné propojení mezi vlastní stavbou a interiérem se
podařilo i díky truhlářské firmě NODIS – MIP z Buchlovic,
která se postarala o atypické zařízení domu. „Jsme vděčni nejen
architektům za jejich přístup k projektu, ale i této truh lářské
firmě, která dodala například lakovanou kuchyňskou linku
provedenou ve vysokém lesku, dýhované interiérové dveře přes
celou výšku místností, knihovnu, obložení scho diš tě a další
interiérové prvky,“ vyjadřují spokojenost majitelé. 

Povedlo se! 
Konečná podoba domu dostála představám novomanželů o spo -
ko jeném, a přitom moderním bydlení do detailu. „Vše bylo splně -
 no jak u samotné stavby, tak i v interiéru domu. Děkujeme všem,
kdo se na realizaci našeho snu podíleli a pomohli nám tak vytvořit
krásnou a ve všech směrech účelnou stavbu,“ svěřuje se mladý pár. 
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JJeeddnnoodduucchhoosstt  aa  rraacciioonnaalliittaa
iinntteerriiéérrůů  ddoommuu  jjee  ddoovvrrššeennaa
vv  kkoouuppeellnněě,,  lleemmoovvaannéé  ššeeddýýmmii
kkeerraammiicckkýýmmii  oobbkkllaaddyy  ssppoolleeččnněě
ss  bbíílloouu  ssttěěrrkkoouu..

LLoožžnniiccii  mmaajjiitteellůů  oožžiivvuujjee
ssttěěnnaa  ss ttaappeettoouu
oodddděělluujjííccíí  ttuuttoo  mmííssttnnoosstt
oodd  ššaattnnyy..

DDěěttsskkýý  ppookkoojj  ssyynnaa
ss  ddoommiinnaannttoouu
vvssttuuppnníícchh  ddvveeřříí  ppřřeess
cceelloouu  vvýýšškkuu  mmííssttnnoossttii..
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