
Mladí manželé, kteří díky svým 
profesím často cestují, chtěli příjemné 
bydlení kousek za Prahou. Na 110 m2 
uprostřed polabských lesů našli domov 
přesně podle svých představ.

„Stodola“
s hrabalovskou poetikou

Na konci světa, a přesto ve středu Evropy. Tak se mohou 
cítit majitelé půvabné dřevostavby u Kerského lesa. 

Navrhla si ho sama majitelka-architektka přesně  
podle svých momentálních představ  
a potřeb. A asi nejen svých, protože  

teď se u nich dveře netrhnou…
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„Víte o tom, že zepředu nemáte okna?” klepali na okno 
v kuchyni zvědaví sousedé v době, kdy pozemek okolo 
domu ještě nebyl oplocený. „Děkujeme, víme. Víte, to je 
proto, že jsme chtěli soukromí,” odpovídala taktně Jana 
Boušková. Jednoduchá kompaktní dřevostavba se sedlo-
vou střechou, skrytými svody dešťové vody a tmavým ob-
ložením vzbudila v chatařské oblasti nedaleko malebného 
Kerska nebývalou pozornost. A to paradoxně přesto, že 
do prostředí zapadá jako málokterá jiná v sousedství.

Klid za okny, civilizace na dostřel
Architektka a interiérová designérka Jana Boušková 
ze studia Miramari design věděla přesně, co chce. 
Alespoň pro teď. Jak sama říká, lidé by se měli naučit 
zařizovat bydlení podle svých aktuálních potřeb – tedy 
tak, aby v případě potřeby nebyl příliš velký problém 
ho vyměnit. „Prvotní myšlenka byla byt v přírodě. Tedy 
rozumný dům za rozumnou cenu s ohledem k život-
nímu prostředí i konkrétnímu místu,” vypráví Jana. To 
místo hledali s manželem skoro dva roky. Oblast Kerska 
jim učarovala díky krásným lesům a přijatelné vzdále-
nosti od Prahy. Nakonec se rozhodli pro pozemek mimo 
území Kerska, protože tamní jim svou velkou rozlohou 
nevyhovovaly. „Chtěla jsem něco menšího, do 700 met-
rů čtverečních, abychom si mohli užívat výhody bydlení 
v zeleni, ale zároveň i komfort, na který jsme-li zvyklí 
z bytu,” vysvětluje Jana.

Inspirace z dalekého severu
Dům je koncipovaný jako dřevostavba se sloupkovou 
konstrukcí. Klasická sendvičová skladba stěn je zevnitř 
zakončena sádrokartonem, zvenčí horizontálním 
obkladem ze smrkového dřeva. To chrání, a zároveň 
mu dodává elegantní vzhled, tenkovrstvá lazura do 
exteriéru v antracitovém odstínu (namíchaná v prove-
dení Ral 7021 − stejně jako okna). Dřevo, naolejované 
na stejný odstín, se propisuje i do interiéru, v němž tvoří 
dominantní středový “modul” obytného prostoru (je 
v něm zasazen krb, televize a praktické úložné prostory) 
i vnitřní obložení stěny orientované do ulice. Nad-
vládu dřeva završuje světlá, třívrstvá lepená podlaha 
z dubového dřeva, a to vše doplňuje vestavěný nábytek 
z MDF desky v šedém laku. Samozřejmostí jsou tu zcela 
v duchu aktuálních trendů dveře do výšky stropu.

Hlavně neustrnout
Nedílnou součástí prostoru je také sama příroda, za 
kterou majitelé prchli z Prahy. Díky velkoformátovému 
zasklení jižní fasády tak mohou vejít přímo na terasu 
a dál do zahrady jak z obývacího pokoje s kuchyní, 
tak z ložnice. Zahrada je prodlouženou rukou obývá-
ku – na dlouhé lavici u velkého stolu najde své místo 
každý z hostů, kterých sem za manželi jezdí celá řada. 
“Poslední turnus jsme vyprovodili sotva před pár ho-
dinami. Bylo to náročné, ovšem jsem ráda, že se tu líbí 
nejen mně, ale i naším přátelům,” směje se spokojená 
majitelka. Přesto, že tady ještě není tak úplně hotová, 
už má další „bydlící“ plány: „Mým snem je hausbót na 
Vltavě…“

Netradiční řešení vzbudilo zájem sousedů. Někteří si zprvu mysleli, že se tu 
staví stodola. Nakonec i starší generace našla v půvabné dřevostavbě, inspirované 
skandinávskou architekturou, zalíbení.

díky lazuře získal dřevěný 
obklad temnou, antracitovou 

barvu, ale především odolnost 
vůči rozmarům počasí.

Fasáda, která 
expandovala až 
na střechu, je 

z „obyčejného“ 
smrkového dřeva.

Líbí se vám dům architektky 
Jany Bouškové? Také toužíte 
po domě vonícím dřevem? 
Anebo jen chcete spolehlivé 

moderní bydlení za rozumnou 
cenu? Přijďte se inspirovat 

na Salon dřevostaveb 2014, 
největší nesoutěžní přehlídku 
toho nejlepšího, co v oblasti 
dřevěné architektury vzniklo. 
Koná se již po deváté v rámci 

veletrhu Dřevostavby, a to 
6.–9. února 2014 na výstavišti 

v Praze-Holešovicích.

Přízemí Podkroví

skandinávská inspirace
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 dlouhý stůl přímo vybízí k posezení 
za teplých jarních, letních i podzimních 
večerů. Autorka návrhu a majitelka v jedné 
osobě si tak splnila sen o bytě v přírodě.

 Velkoformátové jižní prosklení 
přináší obyvatelům v zimě kýžené solární 
zisky a ohřívá obytné prostory. Když v létě 
udeří vedra, chrání je závěsy a rekuperace.

 Když slunko ráno pošimrá spáče na 
nose, můžou vstát rovnou do trávy zkropené 
ranní rosou. Terasa z palet je sice zatím 
provizorní, vypadá ovšem stylově.

Bydlení má být obrazem 
našeho života, neměli 
bychom se bát změny.

Velká okna navíc poskytují 
úžasné výhledy na blízký les.
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Stylové kolo v chodbě není jen na 
ozdobu. Prozrazuje, že se nacházíme 
v cyklistické domácnosti. Janin manžel je 
totiž profesionální cyklista a vášeň přenesl 
i na svou ženu.

Severní stěna se stala 
předmětem zájmu sousedů 
a kolemjdoucích. Nešlo jim 
do hlavy, proč dům nemá 

okna do ulice…

Studio MIRAMARI DESIGN,
pod jehož hlavičkou tvoří i Ing. arch. Jana 
Boušková, absolventka fakulty architektury VUT 
v Brně, vzniklo v roce 2003. Typickým rysem 
studia je snaha tvořit v lidském měřítku s osobitým 
přístupem, nadhledem a promyšleností. Po 
řadě interiérových realizaci se nyní studio vydalo 
novou, komplexní cestou, hledá nekonvenční, jiné 
a neotřelé formy bydlení i stavění.
WWW.MIRAMARI.CZ

skandinávská inspirace
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 V interiéru, laděném do 
severského stylu, který si majitelka oblíbila 
na svých pracovních cestách, je znát cit pro 
soulad jednotlivých prvků, stejně jako pro 
zútulňující detail. Je zkrátka profesionální 
každým coulem, a přesto neobyčejně 
lidský.

 Po celé délce kuchyňské linky 
je nainstalován vodicí profil, v němž se 
libovolně přesouvá velká černá tabule. 
Slouží jednak jako obrovská tabule, kam si 
„rozlítaní“ manželé píší vzkazy, a také jako 
zástěna, která skryje drobný nepořádek na 
pracovní ploše.

 Krb přicestoval do obýváku až 
z Belgie. V požadované velikosti tu nebyl 
k sehnání, navíc je elegantní − do interiéru 
se propíše pouze rámeček. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o monolit na nožičkách, 
stačí jej pouze usadit na připravené místo 
a napojit na komín.



 

Krb značky 
Metalfire Janě 

učaroval svou 
jednoduchostí, 
nadčasovostí 
a praktičností.
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HarMoNIe bareV a detaIlů

Povedená náhradnice. Že je postel z palet jen provizorní, nás 
ani na chvilku nenapadlo. Vypadá samozřejmě a záměrně. „Viděla jsem 
ji v zahraničí a řekla jsem si, že ji na čas vyzkoušíme. A spí se nám na ní 
snad nejlépe v životě,“ směje se mladá architektka.

ostrý kontrast černobílé kombinace v koupelně zjemňují doplňky 
v různých odstínech béžové.

Vzpomínáte na ty dva, co chodili ve Slavnostech sněženek 
s plechovkou barvy po lese a na všechno namalovali nápis „Zahrádkáři 
Kersku“? Janin kamarád-fotograf jeden z nápisů vyfotil a teď v ložnici 
připomíná, k jakému odkazu se domek hlásí.

Stejný příběh se odehrává i na toaletě. Lesklé plochy střídají matné 
a podporují dojem čistoty.

skandinávská inspirace
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Nad malou, světlou 
pracovnou je spací patro, kam se 
mohou uchýlit návštěvy, znavené 
zahradními oslavami.

„Nejsem příznivkyně stavění na celý život. Člověk by měl 
bydlet podle svých aktuálních představ a potřeb. Nikdy 
nevíte, kam vás vítr zavane…“ 

ArcHITEKTKA JANA BOUšKOVá
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NOVÝ VZOROVÝD�M

�n�votín u Olomouce  
Nav�tivte ná� nový 
VZOROVÝ D�M! 

��n�� � ��� ��� �� 
v�etn� DPH a základové desky www.rdrymarov.cz

Obytná plocha 
��itková plocha 
Zastav�ná plocha 
�ará�ové stání
Rozm�ry domu
Sklon st�echy

259,38 m
2101,93 m

262,99 m
223,96 m

9,24 x 6,81 m
25°



Pragotherm s.r.o. nabízí kompletní rekonstrukci fasády Vašeho domu nebo vily formou 

technologií kontaktního zateplovacího systému. Dodávka naší společnosti obsahuje:

Zpracování průkazu energetické náročnosti (PEN)

Zpracování projektové dokumentace včetně barveného řešení

Vyřízení stavebního povolení včetně kolaudace

Zpracování podkladů pro žádost o dotaci Nová zelená úsporám

Podání žádosti a její procesování

Dále nabízíme:

Pragotherm s.r.o.

Bílenecké nám. 6/4

184 00 Praha 8  – Dolní Chabry

infolinka: 844 11 88 88 

pragotherm@pragothermcz.cz

www.pragothermcz.cz

Montáž a demontáž lešení

Sanace a oprava původní fasády

Výměna oken za plastová, dřevěná, hliníková

Zateplení fasády včetně povrchových úprav

Výměna klempířských prvků

Úprava hromosvodu

Terenní úpravy

Zateplení bytových domů a vil

Pragotherm Zateplení - inzerce A4 220x280.indd   1 23.08.13   15:36



KOUPELNY PRO KAŽDÉHO, 
NE PRO VŠECHNY
Nenabízíme žádnou koupelnu pro všechny, protože žádná 
taková neexistuje. Víme, že každý člověk je jiný a na každém 
detailu záleží – a věříme, že pro každého dokážeme najít design 
podtrhující jeho osobitost. Ať už si u nás vyberete jeden malý 
doplněk, nebo dovolíte našim designérům, aby vám pomohli 
vymyslet koupelnu na míru. Jsme tu proto, abyste se vždy 
mohli cítit sami sebou.

Navštivte náš showroom na adrese Jeseniova 47, Praha 3 – Žižkov.

WWW.PERFECTO.CZ
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