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veãeﬁí
na terase

Terasa láká k posezení
v záplavě květin

Kdo čeká „masožravé“
pokraãování ve stylu bláznivé komedie Adéla
je‰tû neveãeﬁela, bude zklamán. Adéla je totiÏ
název typového domu, kter˘ se stal hitem stavební firmy Futur.
Pozemek od maminky
S v˘bûrem pozemku nemûli budoucí majitelé
rodinného domu Ïádné potíÏe: stûhovali se na
parcelu o rozloze 1 200 m2, kterou dostali
darem od maminky a která sousedí právû
s jejím domkem.
„Bylo to v˘hodné po v‰ech stránkách. Jednak to
znamenalo ohromnou finanãní úsporu, jednak
nám maminka hlídala stavbu i ﬁemeslníky.
A teì si pomáháme vzájemnû, zatímco mûstsk˘
byt jsme mohli v klidu pﬁenechat dûtem,“
vypoãítává pán domu.
ProtoÏe investory netlaãil ãas, stavûli pomalu
a rozváÏnû. Zaãali v záﬁí 2002 a stûhovali se aÏ
v ãervenci 2004. I to povaÏují za v˘hodu. Stavba
totiÏ mohla dÛkladnû vymrznout, ãímÏ se
odstranily ve‰keré problémy s vlhkostí. První

VENKOV MŮŽE ZAČÍNAT UŽ MALÝ KOUSEK ZA HRANICÍ HLAVNÍHO MĚSTA.
PŘESVĚDČIVÝM DŮKAZEM JE LOKALITA JIŽNĚ OD PRAHY, KTEROU JSME NAVŠTÍVILI,
ABYCHOM NA SKLONKU SRPNOVÉHO ODPOLEDNE POVEČEŘELI S ADÉLOU...
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Stavba z Durisolu
Proã se manÏelé zhlédli právû v domû Adéla od
firmy Futur? „DÛvodÛ bylo hned nûkolik,“
vysvûtluje majitel. „Jednak nás zaujal Durisol
jako stavební systém, jednak jsme chtûli dostatek úloÏn˘ch prostor a velkou krytou terasu.
DÛm Adéla to v‰echno splÀoval.“
Durisol je stavební systém na principu ztraceného bednûní. Vnitﬁní i vnûj‰í plá‰È stûn tvoﬁí
tﬁískocementové desky z pﬁírodních materiálÛ:
pﬁevaÏuje dﬁevo (89 % hmotnosti desek), zbytek pﬁipadá na cement a vodní sklo. Cement
zaji‰Èuje vysokou pevnost, vodní sklo niÏ‰í
nasákavost. Díky tomu odolávají desky jak vodû
a mrazu, tak i ohni.
V˘plÀ mezi deskami tvoﬁí tepelná izolace
z polystyrenu (uchycuje se na vnûj‰í desku jiÏ pﬁi
v˘robû) a smûs litého betonu. Stûny tak dosahují mimoﬁádnû vysoké tepelné izolace a zároveÀ
mají schopnost teplo akumulovat, coÏ v souãtu

znamená jediné: minimum energie na vytápûní.
Lit˘ beton tvoﬁí 80 % celkové hmotnosti zdí.
Díky vysoké plo‰né hmotnosti zaji‰Èuje systém
Durisol i úãinnou ochranu pﬁed hlukem. Na
hrub˘ povrch desek ztraceného bednûní se snadno aplikuje jakákoli omítka. Navíc je tento
systém variabilní, jednoduch˘ na montáÏ a ‰etﬁí
náklady na dopravu stavebního materiálu (v˘plÀ
z litého betonu se vytváﬁí pﬁímo na stavbû).
Kvetoucí domov
VraÈme se do srpnového odpoledne s Adélou.
Úhledná cesta z betonové dlaÏby nás pﬁivádí
pﬁímo ke vstupním dveﬁím, pﬁed nimiÏ je
radost pohledût na rozkvetlé záhony. To je
chlouba a láska paní domu. My ov‰em pokraãujeme dovnitﬁ. I tam jde o „kvetoucí domov“ –
byÈ v pﬁeneseném smyslu. DÛm je útuln˘
a velmi úãelnû vyuÏívá ve‰ker˘ prostor.
Co v interiéru zaujme pﬁedev‰ím? V kuchyni
elegantní linka s vestavûn˘mi spotﬁebiãi a drtiãem odpadu. V‰echny skﬁíÀky jsou z fólie
odstínu calvados a mají nerezové úchyty. Ob˘-

vací pokoj se mÛÏe pochlubit nezvyklou svûtelnou atmosférou: kromû klasick˘ch stropních
svítidel má tlumené nepﬁímé osvûtlení díky
svûtelné rampû po celém obvodu stropu.
Dominantu obytného prostoru tvoﬁí krb. Byl
vyroben na zakázku a je vybaven horkovzdu‰n˘mi rozvody do dvou podkrovních místností
– pracovny a loÏnice. Pﬁíjemnou v˘‰ku stropÛ
tûchto místností (275 cm) je‰tû podtrhuje
absence lustrÛ – jsou zde jen bodové halogeny
zapu‰tûné ve stropû.
Schodi‰tû do podkroví má stupnû z buku moﬁeného do odstínu tﬁe‰nû, v nûmÏ byly provedeny
i v‰echny dveﬁe. DÛm se mÛÏe pochlubit
dostatkem úloÏn˘ch prostor: komorami pod
schodi‰tûm a v podkroví a pÛdiãkou nad loÏnicí. Nábytek je pﬁeváÏnû sektorov˘ (dovoz z Polska), v koupelnách a na WC zahﬁeje podlahové
topení. Podkrovní koupelna v odstínu modrav˘ch vln (návrh je dílem paní domu) si vás získá
také estetick˘m detailem – vanou s podomítkovou baterií, jejíÏ sprchová hadice zÛstává
pomocí závaÏí zapu‰tûna do zdi.

▼

zimu ‰lo o klasické vymrznutí hrubé stavby, druhou zimu se v domû topilo, ale zatím nebydlelo.

Zadní stranu domu chrání
mimořádný přesah střechy
nad garážovým stáním
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Kuchyňská linka v odstínu
calvados s vestavěnou
troubou a myčkou

Podkrovní koupelna je
pečlivě vyladěna do modra

KONTAKT
■ FUTUR, s. r. o.
Jana Palacha 1552, Pardubice
tel.: 466 304 615, tel./fax: 466 330 987
e-mail: futur@futur.cz, www.futur.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE
Dispozice: 5 + 1
Obestavěný prostor: 684 m3
Zastavěná plocha: 120 m2
Obytná plocha: 140 m2
Celková užitná plocha: 220 m2
Konstrukce: plášťový stavební systém
Durisol na bázi dřeva a cementu (35 mm
třískocementová deska, 100 mm
polystyren, 150 mm litý beton, 35 mm
třískocementová deska), štukové
vápenocementové omítky
Střecha: smrkový krov s pomocnou
ocelovou konstrukcí, tmavohnědé
betonové tašky Bramac Classic,
klempířské prvky z mědi
Podlahy: plovoucí laminátové (Parador),
keramická dlažba
Výplně otvorů: plastová okna a vnější dveře
(Hoco), střešní okna Velux, vnitřní dveře
fóliové v odstínu třešeň (Solo Sušice)
Vytápění: plynový kotel Junkers (výkon
24 kW), teplovodní radiátory Radik,
v koupelnách a na WC podlahové topení;
krb s horkovzdušnými rozvody
Orientační cena: 3 000 000 Kč bez vybavení

216

MÒJ

DÒM

|

10/2005

Úsporný provoz
„Co nás opravdu pﬁíjemnû pﬁekvapilo, byly
celkové náklady za uplynul˘ rok,“ pochvaluje
si majitel. „Zjistili jsme totiÏ, Ïe jsou srovnatelné s mûstsk˘m bytem. KdyÏ jsme bydleli
jako ãtyﬁãlenná rodina na JiÏním Mûstû, platili
jsme 6 000 korun mûsíãnû. Teì dÛm stabilnû
ob˘váme ve dvou, ale Ïijeme spoleãensk˘m
Ïivotem a dûti zajíÏdûjí na náv‰tûvu i nûkolikrát t˘dnû – pﬁesto se ve‰keré náklady na‰í
domácnosti bezpeãnû vejdou do 5 000 korun
vãetnû telefonu a pojistného.
Za plyn, elektﬁinu, vodu i dﬁevo do krbu utratíme ménû neÏ ãtyﬁi tisíce. Pﬁíjemné pﬁitom je,
Ïe krb – díky tepeln˘m rozvodÛm – dokáÏe
sám vytopit cel˘ dÛm. A to jsme dost zimomﬁiví,“ zdÛrazÀuje pán domu, kter˘ zámûrnû
zvolil pﬁedimenzovanou topnou vloÏku
s v˘konem 25 kW.

PŮDORYSY

Bydlení na terase
Co si v‰ak majitelé pochvalují nejvíce, je Ïivot
na terase. „Je to váÏnû ‰piãková vûc. Ale to vám
dojde aÏ pﬁi praktickém kaÏdodenním Ïivotû.
Myslím, Ïe právû terasa vÛbec nejvíc odli‰uje
bydlení v domû od bydlení v bytû,“ tvrdí majitel. „Celé léto proÏijete na terase s v˘hledem
do zahrady. Je ale dÛleÏité, aby terasa mûla
orientaci k jihu, dostateãnû velkou plochu
a byla krytá. Prostû jako ta na‰e,“ smûje se.
Za ideální povaÏují manÏelé také volbu garáÏového stání pro dvû auta na severov˘chodní stranû domu. „Mohli jsme mít garáÏové stání pro
jedno auto nebo krytou garáÏ, ale takhle je to
lep‰í. Pﬁesah stﬁechy v celé plo‰e chrání dÛm od
severu a velké garáÏové stání vychází levnûji
neÏ poloviãní garáÏ. Za Prahou není extrémní
poãasí: ani jednou za celou zimu jsme nemuseli z aut se‰krabávat sníh nebo jinovatku.“
■

PODKROVÍ
1. hala
2. pracovna
3. ložnice
4. pokoj

5. komora
6. WC
7. koupelna
8. komora

PŘÍZEMÍ
1. zádveří
2. hala
3. kuchyň
s jídelnou
4. spíž
5. obývací
pokoj
6. chodba
7. WC
8. koupelna
9. pokoj pro
hosty
10. terasa
11. garážové
stání
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