MŮJ DŮM, MŮJ BETON

❚

MY HOUSE, MY CONCRETE

Seriál Můj dům, můj beton, ve kterém
prezentujeme zajímavé české a zahraniční rodinné domy financované ze soukromých zdrojů, byl původně plánován
jako roční projekt. Vzhledem k tomu, že
se těší oblibě čtenářů, zahajujeme tímto
článkem již třetí ročník a máme v úmyslu v něm pokračovat i nadále v upravené podobě – bude se jednat o samostatnou rubriku Můj dům, můj beton /
My house, my concrete.
Přejeme Vám inspirativní čtení.
Vaše redakce

HOUSE 36
S tvarem kamenné jeskyně a s výraznými prosklenými částmi rodinná vila House 36 evokuje
horský křišťál. Stěny beze spár a unikátní zakřivení střechy ve tvaru několika trojúhelníků bylo
umožněno díky použitému materiálu – monolitickému tepelně izolačnímu betonu. Jednotná
struktura, izolace a veškeré technické instalace
v jedné masivní vrstvě jsou v obdivuhodné
rovnováze s transparentní a reflexní povahou
skla. ❚ Combining a stone cavern with a glass
house, the building is shaped like a mountain
crystal. Jointless walls and triangulated roof are
made of monolithic insulating concrete. Uniting
structure, insulation and technical installation in
one massive layer are beautifully balanced by
the transparent and reflective nature of glass.

House 36 umístěný na strmém kopci
tyčícím se nad německým Stuttgartem
společně s domem pro hosty elegantně
doplňuje místní zástavbu. Základní sta-

1

vební materiál, který utváří výraz této vily, je beton s hrubou povrchovou strukturou jak v exteriéru, tak i v interiéru, neboť je podle autorů návrhu „ideální pro
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v dnešní době požadovanou rozmanitost navrhovaných prostor“.
Ač na první dojem může dům shora
od příjezdové cesty působit stroze a nepřístupně, je svými velkoryse prosklenými prostory na severní a severozápadní
straně otevřen do zeleně zahrady a zároveň výhledům na město a oblohu,
čímž jsou jasně definovány jak veřejné,
tak soukromé části domu pro komfortní život jeho obyvatel.
Z dálky House 36 zapadá do kontextu strmého svahu svou netradičně tvarovanou střechou. Hlavní přístup do
domu se nachází na úrovni 2. NP z východní strany, odkud se přes vstupní prostory dostaneme do obývacího pokoje, jídelny a kuchyně, jež jsou
prosklenými stěnami široce otevřeny
směrem ven. V 1. NP jsou na úrovni zahrady situovány dva dětské poObr. 1 Pohled na House 36 od hlavní
příjezdové cesty ❚ Fig. 1 View to the
house from the main drive
Obr. 2
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