Dolní Dobrouč / Alexandr Skalický
autor: Alexandr Skalický / www.a-skalický.cz /
plocha pozemku: 2 175 m2 | zastavěná plocha: 291 m2 | užitná plocha: 351 m2 | obestavěný prostor: 1 655 m3
foto: Ester Havlová
Ambicí architekta bylo zakomponovat do návrhu určitý moment překvapení, který je založen na odlišném působení vnitřních prostor a vnějšího vzhledu domu. Místnosti a bezprostřední okolí stavby tvoří „prostorovou zónu“, která prochází
stavbou a okolím jako průběžná linka. Stavba je částečně zapuštěná do svahu. Před vstupem do domu vznikla nástupní
plocha – první „venkovní“ místnost vily. Od vstupní haly vede propojený prostor po schodišti do obytného podlaží v patře
a končí na venkovní terase. Terén vedle nástupní plochy byl záměrně doplněn zeminou, aby přirozeně sledoval sklon
svahu. Opticky tak stavba působí nižší než je ve skutečnosti. Jednotlivé obytné místnosti naznačují zděné příčky, které
nedosahují do stropu ani k bočním stěnám. Prosklená stěna obytné haly je otočená do zahrady a není od vstupu vidět.
Proto nejsou na první pohled zřejmé ani celkové rozměry interiéru.
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Nové Město Nad Metují / Alexandr Skalický
autor: Alexandr Skalický / www.a-skalicky.cz /
plocha pozemku: 470 m2 | zastavěná plocha: 108 m2 | užitná plocha: 152 m2 | obestavěný prostor: 630 m3
foto: Robert Žákovič
Jednogenerační rodinný dům v rezidenční čtvrti města tvoří dva různě velké hranoly. Obě hmoty jsou osazeny na terénu
v různých výškách, společná přetažená stěna štítová popírá skutečnou velikost domu a celkové měřítko velikosti zkresluje. Vstupní část tvoří mezipatro domu. Také proto působí při pohledu z ulice domek jinak než ze zahrady. Za malým
vstupním prostorem následuje schodiště. Schodišťová hala má výšku konstrukce celého domu. Obytný prostor s kuchyní, umístěný do spodního podlaží, má maximální možnou velikost, kterou umožňuje šířka domu na pozemku. Osvětlení
vnitřních prostor má rozhodující podíl na prostorovém pocitu uvnitř domu. Vedle vstupu do zádveří je úzké svislé okno.
Pohodlné schodiště má kromě běžného okenního formátu ještě horní osvětlení střešními světlíky a konečně obytný
prostor osvětlují velká okna s odsuvnými křídly.
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