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PROSKLENÁ přístavba vzala obyvatelům část soukromí, ti si na to ale zvykli.
 Foto: Antonín Zvěřina 

Den architektury ve čtvrti Vysočany - III.

JEDEN z investorů (uprostřed) by na skleněné přístavbě nic neměnil. Foto: Antonín Zvěřina

(Dokončení z minulých vydání)

Poprvé se letos ve Žďáře nad 
Sázavou uskutečnil Den archi-
tektury. Zájemci si na dopoled-
ní procházce mohli prohléd-
nout tři objekty.

 Antonín Zvěřina

Architekt Rudolf Grimm nejdříve 
upozorňuje, že celá stavba ještě není 
dokončená právě z toho důvodu, že 
je prováděná svépomocí. Vysvětlu-
je, že při realizaci se musela dodržet 
uliční čára, proto je vjezd do garáže 
z boku. 

Přístavba se realizuje z toho důvo-
du, že rodině stávající prostory z hle-
diska velikosti nevyhovovaly. „Chtěli 
jsme jít formou kontrastu, aby se pří-
stavba od sousedního domu lišila. Takže 
se tady vytvořila dřevostavba,“ nastiňu-
je architekt. 

Přední část, garáž, zachovává původ-
ní ráz sousední dvojbytovky, dvoupo-
kojová přístavba je obložená dřevem 
z modřínů. Ta tvoří velký zub, kdy se 
architekt snažil, aby okna přístavby 
nebyla situována pouze do štítu sou-
sedního domu, ale také na jih kvůli 
slunečnímu svitu.      

Střecha bude zelená nikoli díky 
barvě, ale že se tam bude nacházet 
zahrádka. Přístavba je v poměrně vel-
ké výšce nad terénem, aby se dodržela 
stejná podlažní výška jako u prvního 
přízemí sousedního domu. Přístav-
ba bude také bezbariérová, protože ji 
budou obývat rodiče investora. 

Aby lépe vypadala
Ten připouští, že spolupráci s archi-

tektem kamarádem si vybral z toho 
důvodu, aby přístavba k něčemu 
vypadala. Petr Matějka se vrací k pro-
blému přístavba a nadstavba. Mys-
lí, že u přístavby jsou větší možnosti 
prosklení i vytvoření větších prostor. 

Připomíná, že Žďár se nachází v pří-
jemném prostředí a v minulosti se 
ohledně výstavby město chovalo veli-
ce velkoryse. Myslí si, že do budouc-
na by to nemělo být jediné téma, ale 
také je třeba popřemýšlet o tom, jak 
zahustit stávající zástavbu. Pokud jde 
o fi nanční náklady, k jejich snížení 
samozřejmě došlo, díky pracím své-
pomocí, zhruba na polovinu. Bylo to 
i díky tomu, že investor je truhlář. 

Vlastní realizace je určitým kompro-
misem, kdy se některé záměry nedaly 
kvůli výhradám úředníků uskutečnit, 
byť by tomu žádná legislativa nebrá-
nila. Což není jen záležitost Žďáru.

TŘETÍ UKÁZKA: SKLO
Přecházíme k poslední zastávce, 

přístavbě bytového domu ze sedm-
desátých let minulého století, kte-
rou projektoval také Igor Šimon. Petr 
Matějka opět tlumočí, co mu projek-
tant k dílu řekl. „Zadání stavebníků 
znělo rozšířit bydlení pro tři generace,“ 
naznačuje.

To se pak uskutečnilo ve všech 
třech patrech. V přízemí bydlí rodi-
če a v dalším každém podlaží jeden 
ze synů. Všichni mají samostatnou 
obytnou jednotku, které jsou přístup-

né z původního schodiště. Přístavba 
opět drží kontext stávající zástavby. 

„Konstrukčně je přístavba řešena jed-
nou betonovou zdí, na které navazu-
jí lité stropy a prosklení,“ pozname-
nává Petr Matějka. Za hlavní devízu 
považuje místo a výhled k Zelené 
hoře a na město. 

„V projektu se počítalo a pořád ještě 
počítá se stínícími prvky ve formě oke-
nic. Majitelé ale říkají, že od nich ustou-
pili. Jak tam postupně žijí, dávají před-
nost výhledu, zvykli si, že žijí pouze za 
sklem,“ podotýká Petr Matějka. 

Neuzavírat se
Za přednost považuje, že prostor 

před obytnou částí není oplocený. 
„Často míváme pocit, že se musíme 
uzavřít za oplocení, a pak je dům vní-
mán úplně jinak, než když tam není,“ 
zdůrazňuje. 

Nejstarší z majitelů prozrazuje, 
že před architektem Šimonem měl 
v rukou několik návrhů. „Měl jsem 
představu, jak by to mělo vypadat, a 
žádný z návrhů mé představy nesplňo-
val,“ říká. Proto vsadil na mládí a na 
architekta Šimona.

Ani jeho první návrh se mu neza-
mlouval, ale nakonec se podaři-
lo vytvořit vizi, která ho uspokojila. 
Dotaz zní, jak se vám za sklem bydlí, 
zda vám nevadí ulice a jestli bydlící 
nemají pocit, že jsou v akváriu. 

„Ze začátku to nezvyklé bylo. Do těch 
vyšších pater z ulice zase tolik vidět není. 
Ale pokud půjdete po louce za domem, 
tak nás máte jak na dlani. Postupně js-
me si zvykli a nevidím důvod, proč by-
chom takhle nemohli bydlet,“ odpovídá 
obyvatel přístavby.

Žaluzie
Zdůrazňuje, že okenice se určitě 

realizovat nebudou, ale žaluzie ano. 
„Určitě ne z důvodu, že bych se chtěl 
schovávat, ale z důvodu svitu slunce,“ 

vysvětluje obyvatel domu a doplňuje, 
že prosklené části slouží jako obývací 
pokoje. 

Přecházíme na druhou stranu domu 
a na otázku, zda by něco na projektu 
změnil, odpovídá: „Nic mě nenapa-
dá.“ Nastiňuje, že v budoucnu v těch-
to místnostech budou i krby a vytá-

pění je podlahové. 
Procházka končí a zbývá posled-

ní otázka, jak pořadatelé Dne archi-
tektury pro tuto procházku objekty 
vybírali. „Jsme ze Žďáru a díváme se, 
co se staví. Ještě je tady témat na něko-
lik vycházek, uzavírá procházku Petr 
Matějka.   


