
Dům i zahrada působí kompaktním dojmem, svou roli v tom hraje i jednotný tvar oken s okenicemi v tomtéž barevném odstínu jako je terasa. Zahrada je 
koncipovaná jako okrasná s minimálními nároky na údržbu.
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Dům, který vám dnes chceme představit, 
stojí ve vilové čtvrti na okraji královského 
města Slaný, na místě bývalých Kyjevských 
kasáren a kousek od nájezdu na rychlostní 
komunikaci do Prahy. Z ulice vypadá 
menší, než je ve skutečnosti, jeho 
opravdové kouzlo objevíte ihned,  
jakmile do něj vstoupíte.

do posledního detailu
promyšlený



Pohled ze zahrady, v popředí garáž pro dva automobily se samostatným vchodem.
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inzerce

Moderní obdélníkový dům je založen 
na jednoduchém geometrickém prin-
cipu a navazuje na něj dvojgaráž. Po-
staven je na betonové základové des-
ce s betonovými pasy a je kompletně 
vyzděn cihelnými bloky Porotherm 
40 P+D, přičemž izolace je provede-
na deseticentimetrovou vrstvou poly-
styrenu. Fasáda má silikonovou omít-
ku a je obložena obkladovými deskami 
Cembonit. 

Majitelé, mladí manželé, plánovali své 
bydlení s výhledem na dlouhé roky do-
předu, a tak měli při jeho tvorbě kon-
krétní představu: chtěli využívat mo-
derní vybavení a vyspělé technologie, 
ale zároveň si přáli útulné prostředí 
s dostatečným zázemím, tradiční pří-
rodní materiály, jako je cihla a dřevo, 
a nadčasovou architekturu.

Stavba trvala dva roky
Na základě těchto přání pro ně pro-
jekt domu s dispozicí 5+kk spolu s na-
vazující dvojgaráží navrhl slánský pro-
jektový ateliér ASU. Realizace se ujala 
v roce 2005 jedna místní firma, která 
však po rozestavění domu zjistila, že 
pro množství zakázek, jež si nabrala, 
není schopna v další stavbě pokračo-

vat. Majitelé však měli štěstí v podobě 
stavební společnosti Montis Plus z ne-
dalekých Kralup nad Vltavou, která je 
partnerem programu Porotherm dům 
společnosti Wienerberger a která stav-
bu v roce 2007 dovedla ke zdárnému 

konci. „Ne vše však bylo bezproblémo-
vé,“ říkají majitelé, „jako třeba nekva-
litní lak na francouzských oknech ve-
doucích na terasu či marné reklamování 
protipožárních dveří od firmy Sapeli.“

Pečlivé členění interiéru
Vchod do domu je možný buď pří-
mo z garáže, což je praktické hlavně 
za deště, kdy lze z auta vynést nákup 
do domu suchou nohou, anebo vcho-
dovými dveřmi z dřevěného masivu  
– z východní strany z vydlážděné-
ho prostoru vedle garáže. Za dveřmi 
se ocitáte v předsíni sloužící i jako šat-
na, z níž rovně se vchází do vstupní 
haly a doprava do technické místnos-
ti a dále do velké relaxační místnosti.  

rodinný dům 
v datech
 Dispoziční řešení: 5+kk

 Lokalita: Slaný

 Autor projektu (studie): 
ASU projektový ateliér Slaný 

 Návrh a styling interiérů: 
ASU projektový ateliér Slaný

 Návrh zahradních úprav: 
ASU projektový ateliér Slaný

 Zastavěná plocha: 180 m2

 Užitná plocha: 
213 m2 + 46 m2 garáž

 Obestavěný prostor: 
732 m3 (RD) + 150 m3 (garáž)

 Celková výměra pozemku: 960 m2

 Realizace: 2005/2007

 Stavba: Montis Plus, spol. s r.o.,
Kralupy nad Vltavou

 Použité zdivo: 
Porotherm 40 P+D od společnosti 
Wienerberger

 Stropní konstrukce: železobeton

 Střecha objektu: 
s p o nkov a n é  d ř e vě n é  v a zn í k y,  
OSB desky, střešní fólie Sarnafil

 Výplně otvorů: 
okna dřevěná euro s izolačními 
dvojskly, koeficient prostupu tepla  
Uw = 1,1 W/m2.K, vstupní dveře dře-
věný masiv, vnitřní dveře dýhované 
do obložkových zárubní a celoskle-
něné posuvné dveře

 Vytápění: 
ústřední, kondenzační plynový ko-
tel Wiesmann, podlahové vytápě-
ní, pod okny podlahové konvekto-
ry, v koupelnách topné žebříky, krb 
s krbovou vložkou s rozvodem tep-
lého vzduchu pomocí průduchů 
i do patra



Moderně zařízenou antracitovou kuchyň odděluje od obytné části barový pult se stoličkami. Ty jsou v kontrastní bílé barvě.
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Pohled do jídelny z kuchyně. Jídelní stůl pro osm osob a židle jsou ze stejné série jako barové židličky. Bílá barva příjemně doplňuje tmavě hnědou podlahu. 
Atmosféru dotvářejí masivní květináče s výraznou zelení.
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Jednolitá deska z leštěného umělého kamene je „narušena“ pouze indukční varnou deskou. Přírodní tóny, do nichž je laděn celý obytný prostor, završuje svěží 
zeleň fotoobrazu s motivem travních stébel.

Interiér je laděn v moderním stylu, květiny 
jsou chloubou majitelky.
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Z té je možný přímý vstup na zahradu. 
Tato místnost je dokladem do detai-
lu promyšleného bydlení. Protože je 
v přímém kontaktu se zahradou, najde-
te v ní kromě relaxačních prvků i WC 
nebo sprchový kout, v němž lze umýt 
psa po jeho pobytu venku.

Pokud pokračujete z předsíně do nit-
ra domu, vejdete do vstupní haly, kde 
se vám opět nabízí několik možností, 
kam pokračovat – nejprve jsou to dveře 
na toaletu, poté do obývacího pokoje 
a rovně lze zamířit do kuchyně, za níž 
se ještě nachází místnost pro domácí 

práce. Ve vstupní hale jsou rovněž scho-
dy vedoucí do patra. To je koncipované 
jako klidová zóna se třemi ložnicemi, 
pracovnou, dvěma koupelnami a šat-
nou. Ze tří ložnic je v současné době vy-

užívána pouze ložnice rodičů, zbývající 
dvě jsou plánovány jako dětské pokoje. 
Co vás v domě upoutá na první pohled, 
je skutečnost, že nikde není zbytečný 
prvek, přívody elektřiny, zásuvky a dal-
ší technické prvky jsou přesně tam, kde 
mají být.   

Obytná část je srdcem domu
Obytná část je koncipovaná jako velký 
společenský prostor. Nachází se tady 
obývací pokoj, jídelní kout a kuchyně. 
Ta je relativně velká, obsahuje vše, co 
by v ní mělo být. I pro ni platí, že byla 
dokonale promyšlena – ten, kdo vaří, 
má vše potřebné na dosah. Je vybave-
na kvalitními spotřebiči, většina z nich 
nese značku Bosch. Zásluhou zahrad-
ního okna je zde i přes den dostatek 
světla. 

Od jídelny je kuchyň oddělena barovým 
pultem s otočnými barovými židličkami 
v bílé barvě. V čistém a vzdušném inte-
riéru jídelny a obývacího pokoje pak vy-
niknou výrazné solitéry, přičemž náby-

Topení je podlahové teplovodní 
s doplňkovými konvektory.

 



Pohodlná sedací souprava s atypickým stolkem, 
který materiálově koresponduje s jídelnou.
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tek se přesně doplňuje s architekturou 
a představuje její integrální součást. 
V jídelně je příjemné posezení u atypic-
kého dlouhého stolu pro osm osob. 

Otevřený prostor obývacího pokoje, 
v němž na první pohled upoutá moder-
ní krb, přímo navazuje na zahradu, se 
kterou je propojen velkými, energetic-
ky úspornými francouzskými okny, díky 
nimž si lze hlavně v létě užívat slunce až 
do večera. Velké prosklení vtahuje pří-
rodu dovnitř a rozšiřuje bydlení na za-
hradu. Okna v obýváku, jako ostatně 
v celém domě, jsou opatřena žaluziemi.

Zahrada je místem odpočinku
Zahrada navazuje na terasu u obýva-
cího pokoje, vytvořenou z exotického 
dřeva banghirai, jež pochází z Indoné-
sie. Jeho velkou předností je použitel-
nost pro vnější účely bez jakékoliv im-

pregnace či nátěrů. Jde o velice tvrdé 
dřevo se životností minimálně dvacet 
let, neboť je neuvěřitelně odolné vůči 

hnilobě, houbám a plísním. Hnědorů-
žová terasa, na níž je umístěna stylová 
sedací souprava, vytváří se zelenou bar-
vou trávníku vysoce harmonický prvek.

Zahrada je členěná do jednotlivých 
oddílů a najdete na ní celou řadu ne-
obvyklých i běžných dřevin, okrasných 
travin, velký a výborně udržovaný po-
bytový trávník, stejně jako kombinaci 
kamene a dřeva. Její realizaci započali 
manželé současně se stavbou domu, 
mohli se proto již od samého počát-

Patro je koncipováno jako 
klidová zóna se třemi ložnicemi.

1  Předsíň  2  Hala  3  WC  4  Obývací pokoj  5  Kuchyň  6  Domácí práce  7  Jídelna  8  Relaxační místnost  9  Technická 
místnost 10 Garáž  11 Terasa
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Od ulice odděluje dům moderně navržený plot, kombinující gabiony s hustým mřížovím. 

w w w. p o ro t h e r m D U M . c z

Představujeme partnera programu 
POROTHERM DŮM Wienerberger:

POROTHERM DŮM
P O M Á H Á M E  V Á M  B Y D L E T

Příručku

si vyžádejte 

ZDARMA
na telefonu:

844 111 123

PŘEMÝŠLÍTE NAD VÝSTAVBOU RODINNÉHO DOMU? 

PŘI VÝBĚRU ZDIVA JE DŮLEŽITÉ ZVAŽOVAT I NÁKLADY,

KTERÉ BUDETE V BUDOUCNU PLATIT ZA VYTÁPĚNÍ. 

P O K U D  J S T E  S E  R O Z H O D L I  P R O  V Ý S TAV B U 

Z  POROTHERMU,  DOBRÝM RÁDCEM MŮŽE BÝT 

NAŠE PŘÍRUČKA „VYBERTE SI CIHLOVÝ DŮM PODLE 

ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI“.

cihlový dům
podle energetické 

náročnosti

Potřebujete prvotřídní podlahové a omítkové systémy nebo 
fasádu? Vyžadujete dokonalé provedení? Chcete dopřát sobě 
i své rodině pěkný dům, ve kterém se budete cítit dobře? 
Nabízíme vám řešení! 

Baumit Open Premium s unikátní samo-
čisticí fasádou Nanopor představuje 
v současnosti nejlepší komplexní systém 
fasádního zateplení. Doporučujeme vám 
také sádrové omítkové systémy s doko-
nale hladkým povrchem. Jejich vlastnosti 
příznivě regulují interiérovou vlhkost a tím 
pozitivně ovlivňují mikroklima ve vašem 
domě. A při realizaci podlah oceníte lité 
potěry Baumit Alpha.

1  Hala  2  Koupelna + WC  3  Pracovna  4  Pokoj  5  Pokoj  6  Ložnice rodičů  
7  Koupelna + WC  8  Šatna
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ku těšit vzrostlými stromy a kvetoucí-
mi keři. Samozřejmě, že mysleli i na za-
hradní krb a posezení u něj. Zahrada 
tak jako celek působí velmi útulným 
a milým dojmem.

Energeticky úsporný dům
Od samého počátku byl dům navrho-
ván jako ekonomický a energeticky 
úsporný, přičemž ekonomičnost před-
stavovaly minimální náklady na provoz 
a energetickou úsporu zase tepelně izo-
lační zdivo Porotherm. Topení majite-
lé zvolili podlahové teplovodní v obou 
podlažích, přičemž pod okny v obýváku 
vyúsťují ještě podlahové konvektory. 
Jako zdroj tepla slouží plynový konden-
zační kotel Wiesmann. Díky zvolenému 
stavebnímu materiálu od firmy Wie-
nerberger dokáže dům dobře udržet 
teplo. Napomáhají tomu i dřevěná okna 
s dvojsklem a koeficientem prostupu 
tepla Uw = 1,1 W/m2.K.

Co říci na závěr
Majitelům nelze než blahopřát, že se 
jim podařilo vytvořit kompaktní útul-
ný celek, v němž harmonicky skloubili 
architekturu domu s jeho vybavením 
a okolním prostředím, kdy jak design 

stavby a interiéru, tak i výběr mate- 
riálů a barev odpovídají základním po-
žadavkům jednoduchosti a souladu 

s prostředím. Promyšleně komponova-
ná poloha oken, výhledy ven a průhle-
dy napříč interiérem pak dům zútulňují 
a přidávají bydlení nevšední rozměr. To 
vše je umocněno dostatečně dimen-
zovaným zázemím, zejména úložnými 
prostory ukrytými v množství vestavě-
ných skříní. 

Bohumil Brejžek

Kontakty
ASU PROJEKTOVÝ ATELIÉR,  

Pokorného 1718, Slaný,  
ASU.projekt@seznam.cz  MONTIS 

PLUS, Hůrka 1055, Kralupy  
nad Vltavou, www.montisplus.cz  

  WIENERBERGER cihlářský průmysl, 
Plachého 388/28, České Budějovice,  

www.wienerberger.cz,  
www.porothermDUM.cz

Terasa, na kterou se z obývacího prostoru vstupuje francouzskými okny, čeká na zatřešení. V pozadí venkovní krb „zasazený“ ve zdi z gabionů. Zajímavostí 
jsou vysoké květináče s jehličnany, které tvaruje sama majitelka.

Ze tří stran je podél plotu pruh z drobných 
oblázků osazený stálezelenými stromky a keři.
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Obvodové zdi z Porothermu 
jsou obloženy Cembonitem.




