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DOPLNĚK
Mezinárodní architektonická kancelář Schindler Seko
architekti dokončila úpravu a dostavbu staršího
rodinného domu v osadě Tejnka na pražském Břevnově.
Vytvořila ideální domácí prostředí, které v sobě kloubí
historickou atmosféru s nekompromisním moderním
tvarovým i provozním přístupem. Vznikl tak rozměrný,
a přesto komplexní obytný dům, ve kterém si jeho
obyvatelé užívají těsné propojení s přírodou i oblohou.
TEXT ADAM ŠTĚCH FOTO ONDŘEJ POLÁK

Betonová dostavba stávajícího domu
je volným ateliérovým prostorem
s rozměrnou knihovnou a prosklenými
průhledy do zahrady nebo na oblohu.
Na střeše přístavby se nacházejí
parkovací místa i vchod do domu
z úrovně ulice.
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Nahoře: Exteriéru přístavby dominuje hrubý beton, na jehož povrchu nalezneme otisky dřevěného bednění, a rozsáhlá prosklená fasáda, která vizuálně
i funkčně komunikuje se zahradou. Dole: Nejvyšší patro domu skrývá intimní část pro jeho obyvatele. Najdeme zde ložnici, tři dětské pokoje, pracovnu
nebo hostinský pokoj. Zárubně dveří architekti vytvarovali do originální geometrické formy.

Nahoře vlevo: Interiéry stávající budovy byly také značně upraveny. Jídelna je mimo jiné vybavena závěsnými svítidly značky Luceplan. Dole: Betonové
dvouramenné schodiště vestavěné do původního objektu je dělené transparentní ocelovou síťovinou. Zajišťuje komunikaci mezi společnými a intimními
částmi domu.

Původní starší stavení se nachází v historické domkářské
kolonii Tejnka, která je dodnes charakteristická svou
výraznou, hustou dobovou zástavbou a drobným měřítkem
jednotlivých staveb. V prostředí Břevnova představuje
unikátní urbanistický celek, podobný spíše venkovu. Celé
území bylo vyhlášeno památkovou zónou. „Dům pochází
z počátku 19. století. Nejdříve to byla jednopodlažní stavba,
která byla ve 20. století rozšířena o další patro a krov,“
popisuje původní podobu domu architekt Jan Schindler,
který v roce 2012 založil se svým kolegou Ludvíkem Sekou
již po dlouhých letech společných zkušeností v rámci práce
v ateliéru 4a architekti svou vlastní kancelář Schindler Seko.
Zabývají se návrhy rezidenčních a kancelářských objektů,
stejně jako obchodních a hotelových center v rámci České
republiky, ale i Evropské unie.
„Záměrem architektonického konceptu bylo provedení
homogenní třípodlažní vestavby dovnitř historického
objektu, navýšení střechy, realizace přístavby podél
ulice a snížení dvorní části, včetně podezdění nových
základů a odizolování objektu proti zemní vlhkosti,“
popisuje ve zkratce architekt koncept úpravy velkorysého

rodinného bydlení. Nakonec vznikla kontrastní kompozice
stávající budovy a nově postaveného přízemního křídla
z monolitického betonu, které výškově kopíruje nivelitu
ulice a vytváří vstupní prostor a parkovací místa na své
střeše. Změnami však prošel rovněž stávající objekt. Tou
nejrazantnější je pravděpodobně vestavba dvouramenného
schodiště, na jehož podestu se také dostanete při vstupu
do domu samotného. Dolů směřujete do společných prostor
rodiny, včetně volně plynoucího prostoru kuchyně a jídelny,
který se propojuje ještě se sníženou místností obývacího
pokoje. To vše obemyká v přízemní části malé zelené
atrium. Pokud však budete stoupat po schodech nahoru,
dostanete se naopak do intimní části domu, ve které jsou
umístěny ložnice, dětské pokoje, pokoj pro hosta nebo
pracovna a dvě koupelny.«
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