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RD OSTOPOVICE
Místo stavby – Brno Ostopovice – Jihomoravský kraj

Investor – soukromá osoba

Realizace – 10 / 2006

Objem akce – do 1 milionu Kč

Druh stavby – novostavba – ŽB konstrukce v kombinaci se zdivem 
porotherm s exteriérovým zateplením 

Projekt – architektonický atelier EUROPROJEKTA ve spolupráci 
s prof. Ivanem Rullerem

Charakter objektu - dvoupodlažní, částečně podsklepený rodinný 
dům. Je umístěn na mírně svažitém pozemku. 

Dodávka   
• dřevěná okna EURO IV78 TREND 3+
• vchodové dveře FAMILY, vchodové dveře s bočním světlíkem 
• posuvné terasové dveře výška 2,4m
• zasklení - bezpečnostní izolační dvojsklo s vloženou folii HEAT MIRROR
• povrchová úprava NO127
• dřevina modřín
• venkovní eloxované prvky barva – stříbrná
• montáž výrobků do stavby - kompletní servis 

Realizace 
Realizace - Koncept stavby je založen na rozesunuté sedlové střeše 
kolmé ke komunikaci do které je vložen blok obytných místností 
s terasou. Touto terasou je prosvětlen interiér domu. 

Stavba typická svými několika úrovňovými podlažími, tak reaguje 
na svažitý terén. v zadní části domu namontována lomená stěna 
do Z půdorysu s rozsuvnými posuvnými terasovými dveřmi. 
Celá tato stěna je předsazena před otvor a nosné sloupky a tvoří 
jeden samostatně nosný celek.

V boční části domu osazena kruhová lomená apsida s výhledem 
do okolní zástavby. Střed domu prosvětluje trojúhelníkový světlík 
ve střeše. Okna v rozích budovy jsou řešena jako rohová s rohovým 
sloupkem.   

Okna osazena do otvoru v návaznosti na vnější zateplovací systém.
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