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Kategorie realizované typové domy, hlasování odborné poroty: 1. místo, dům Okal Exklusive, Projekční
skupina společnosti OKAL rodinné domy | foto: Archiv soutěže Dům roku

Nejlepší domy za poslední rok: bodoval Okal,Nejlepší domy za poslední rok: bodoval Okal,
krychle a ploché střechykrychle a ploché střechy

Už 20. ročník soutěže o titul Dům roku má své vítěze. Ze 190 nominovaných projektů

zvolila odborná porota a čtenáři časopisu Můj dům ty nejlepší. Neshodli se v

konkrétních vítězích, ale oceněné stavby měly hodně společného, zejména

jednoduché geometrické tvary a ploché střechy.

Do soutěže, kterou každoročně vyhlašuje časopis Můj dům, bylo možné
nominovat novostavby zveřejněné na jeho stránkách v uplynulém roce, a to ve
čtyřech kategoriích: Individuální domy (postavené podle individuálního návrhu
architekta, soutěžilo 43 domů) a Typové domy (realizované podle typového
projektu, 16 soutěžících).

Další kategorii tvořily Katalogové projekty rodinných domů, rozdělené do čtyř
podkategorií na zděné stavby, domy masivních konstrukcí, dřevostavby a návrhy
projekčních kanceláří. Katalogových projektů bylo nominováno 131, celkem se
soutěže zúčastnilo 190 staveb.

Komerční sdělení

Domácí lékař: nové poznatky a
nečekané tipy na domácí léčbu.

Nano-úklid jen 2x za rok –
Jednou NanoPěna, pak už
jenom voda! NanoPěna čistí a
chrání až 6 měsíců

Dalších 28 fotografií v galerii
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Kategorie individuální domy, hlasování odborné poroty: 1. místo. návrh Ing. Vladimír Hipper

Dům roku 2015, dům Classic II, Canaba, a. s.

Odborná porota za nejlepší individuální
dům vybrala projekt Ing. Vladimíra
Hippera, který stavbu výrazně ovlivněnou
funkcionalismem umístil do prudkého
svahu.

Z boku ji drží osmimetrové železobetonové
opěrné stěny, jádro rodinného domu je
ukotveno až do skalního podloží devět
metrů dlouhými šikmými ocelovými

kotvami.

Titul Dům roku získal projekt Classic II od společnosti Canaba, který získal
absolutně nejvyšší počet čtenářských hlasů zaslaných jak přes SMS, tak přes
internet. Zvítězil v hlasování čtenářů v kategorii realizovaných typových domů a
obsadil i druhé místo v kategorii katalogových domů masivních konstrukcí.

Oceněné domyOceněné domy

Z historie výsledků soutěže vyplývá, že zatímco odborná porota obvykle oceňuje
stavby výjimečné, odvážné a vybočující z řady, čtenáři většinou preferují domy,
jejichž pořízení by reálně zvažovali a na něž by skutečně mohli dosáhnout.

V letošním ročníku se odborná porota a
čtenáři při volbě vítězů, ale ani
nominovaných neshodli, nicméně volili
obdobné projekty.

Odborná porotaOdborná porota
V odborné porotě letos usedli architekti
Martin Sladký, Aleš Gadlina a Martin Habina
(předseda), dále Markéta Klocová,
šéfredaktorka titulů Můj dům, Rodinný dům,
Moderní byt a Bydlení, architektka Jitka
Pálková, editorka časopisu Můj dům, Petr
Saulich, editor časopisu Rodinný dům a
Tomáš Tkačík, generální ředitel
vydavatelství Business Media CZ, který
uvedené časopisy vydává.

FotogalerieFotogalerie
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Kategorie katalogové domy - masivní konstrukce, hlasování čtenářů: 1. místo, dům Lime,
dodavatel Hoffmann, spol. s r. o., Chrudim.

Kategorie realizované typové domy, hlasování odborné poroty: 1. místo, dům Okal Exklusive,
Projekční skupina společnosti OKAL rodinné domy

Preferovali zejména jednoduché, čisté linie
a geometrické tvary a ploché či pultové
střechy. Tento typ domů vyhrál v kategorii
individuálních staveb jak u odborné poroty,
tak u čtenářů.

Podobně už vybírali čtenáři v loňském
roce, takový byl i dům Lime, loňský vítěz

ankety z řady typových domů. Letos opět bodoval, a to mezi katalogovými domy.
„Stavíme domy, které se lidem líbí a odpovídají i v případě zájmu požadavkům na
pasivní standard,“ říká Ivan Hoffmann, jednatel firmy Hoffmann, který pokračuje v
rodinné tradici (už od roku 1891).

Oceněné domy odbornou porotouOceněné domy odbornou porotou

Kategorie realizované typové domy:

1. místo získal dům Okal Exklusive, který navrhla Projekční skupina společnosti
Okal rodinné domy (o realizaci více zde).

2. cenu získal srubový dům firmy Kontio LogHouses – Finutea, s. r. o.(o domě
více zde).

Zobrazit fotogalerii

converted by Web2PDFConvert.com

https://bydleni.idnes.cz/dum-roku-2015-cww-/foto.aspx?r=stavba&c=A150218_152424_stavba_rez&foto=REZ595aad_OKALEXKLUSIVEFM_104_158Bauhaus_web.jpg
https://bydleni.idnes.cz/dum-roku-2015-cww-/foto.aspx?r=stavba&c=A150218_152424_stavba_rez&foto=REZ595a9c_IMG_0129aaa_web.jpg
https://bydleni.idnes.cz/dum-roku-2015-cww-/foto.aspx?r=stavba&c=A150218_152424_stavba_rez&foto=REZ595a91_Classic_II_persp_2v8_web.jpg
https://bydleni.idnes.cz/dum-roku-2015-cww-/foto.aspx?r=stavba&c=A150218_152424_stavba_rez&foto=REZ595aa6_Lime_web.jpg
https://bydleni.idnes.cz/dum-roku-2015-cww-/foto.aspx?r=stavba&c=A150218_152424_stavba_rez
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=148146/141634_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=147504/140904_0_
https://bydleni.idnes.cz/dum-roku-2015-cww-/foto.aspx?r=stavba&c=A150218_152424_stavba_rez&foto=REZ595aa6_Lime_web.jpg
http://bydleni.idnes.cz/drevostavba-okal-0eg-/stavba.aspx?c=A141218_151803_stavba_rez
https://bydleni.idnes.cz/dum-roku-2015-cww-/foto.aspx?r=stavba&c=A150218_152424_stavba_rez&foto=REZ595aad_OKALEXKLUSIVEFM_104_158Bauhaus_web.jpg
http://bydleni.idnes.cz/srub-nedaleko-prahy-044-/stavba.aspx?c=A140923_141731_stavba_rez
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Kategorie realizované typové domy: 2.místo - srubový dům firmy Kontio LogHouses – Finutea, s.
r. o.

Kategorie realizované typové domy, hlasování odborné poroty: 3. místo, dům Perseus,
dodavatelem je společnost Atrium, s. r. o.

Pozemek obklopují převážně domy s plochými střechami, pocházející ze sedmdesátých let
minulého století. Dům sem proto skvěle zapadl.

3. místo patří domu Perseus, dodavatelem je společnost Atrium, s. r. o.

Kategorie individuální domy:

1. místo obdržel dům, jehož autorem je Ing. Vladimír Hipper (více o tomto domě
zde).

2. místo obsadil dům, který navrhli architekti Jiří Vokřál a Hana Janoušová
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Kategorie individuální domy, hlasování odborné poroty: 2. místo, navrhli architekti Jiří Vokřál a
Hana Janoušová Horáková

Kategorie individuální domy - hlasování odborné poroty: 3. místo, návrh architekti Jan Šesták,
Marek Deyl a Filip Tomášek

Horáková (o domě více zde).

3. cenu získal dům od architektů Jana Šestáka, Marka Deyla a Filipa Tomáška
(více zde).

Zvláštní cena odborné poroty
Za atmosféru stavby a její sepětí s krásnou přírodou porota ocenila dům, který
navrhl Ing. arch. Pavel Horák (více zde).

Zvláštní cena odborné poroty: dřevostavba, Ing. arch. Pavel Horák

Oceněné domy v hlasování čtenářůOceněné domy v hlasování čtenářů

Kategorie realizované typové domy:
1. místo získal dům Classic II, který nabízí společnost Canaba, a. s.
2. místo patří domu Doubravka, dodavatelem je společnost Thermo Plus –

converted by Web2PDFConvert.com
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Autor: řez

projektový ateliér.
3. místo náleží domu Akát, který nabízí společnost G Servis CZ, s. r. o.

Kategorie realizované typové domy, hlasování čtenářů: dům Classic II, dům Doubravka, dům Akát

Kategorie individuální domy

1. místo získal rodinný dům od Ing. arch. Jaroslava Kačera, dodavatel DSK
Praha, s. r. o. (více zde).
2.místo obsadil dům, který navrhl Ing. Jiří Padevět (více zde).
3. místo patří domu z programu Porotherm Dům Wienerberger, autor Ing. arch.
Pavel Míček.

Kategorie individuální domy - hlasování čtenářů: 1. Ing. arch Kačer, 2. Ing. Padevět, 3. Ing. arch.
Pavel Míček

Kategorie katalogové domy
1. místo - typový dům Lime od společnosti Hoffmann, spol. s r. o., Chrudim.
2. místo získal dům Inspirace 03, dodavatel Haas Fertigbau Chanovice, s. r. o.
3. místo zaujal dům Lukáš 14, který nabízí společnost Ekonomické stavby,
a. s.

kategorie katalogové domy - hlasování čtenářů: Dům Lima, dům Inspirace 03, dům Lukáš 14

Kategorie katalogové domy – dřevostavby

1. místo - dům Okal Exklusive FM 104-158 B, dodavatel DFH Haus CZ, s. r. o.
2. místo náleží domu Jubileum Profi 82 od společnosti Atrium, s. r. o.
3. místo získal dům Inspirace 03, dodavatel Haas Fertigbau Chanovice, s. r. o.

Kategorie katalogové domy - dřevostavby, hlasování čtenářů: dům Okal Exklusive, dům Jubileum,
dům Inspirace

Další oceněné domy naleznete ve fotogalerii.
 

Montáž klimatizací
Nabízí profesionální montáž klimatizačních jednotek. Svěřte montáž odborníkům.
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SDÍLET NA FB
 

SDÍLET NA TWITTER

NejčtenějšíNejčtenější

HANSCRAFT idea for life
Nabízíme široký výběr saun, vířivých van a spoustu dalších za příznivé ceny!

Nano-úklid jen 2x za rok
Jednou NanoPěna, pak už jenom voda! NanoPěna čistí a chrání až 6 měsíců

Kam dál?Kam dál?
Domem roku se stala jednoducháDomem roku se stala jednoduchá
typová stavba v duchutypová stavba v duchu
funkcionalismufunkcionalismu
Dobrá zpráva pro tuzemskou architekturu: vkus čtenářů a
odborníků se začíná sbližovat, požadavky na rodinné domy
se ze...

Dům na vysokých sloupech drží naDům na vysokých sloupech drží na
svahu ocelové kotvy. Má úžasnýsvahu ocelové kotvy. Má úžasný
výhledvýhled
Architektura unikátního domu, rozvinutého do výšky,
vychází ze složitých terénních podmínek, snahy maximálně
využít...

Rodinný dům s perforovanou stěnouRodinný dům s perforovanou stěnou
i dveřmi připomíná ementáli dveřmi připomíná ementál
Příběh tohoto domu měl poměrně obvyklý začátek:
pětičlenná rodina zakoupila rovinatý pozemek na okraji
obce a zadala...

Na Žižkově chce bydlet jako vNa Žižkově chce bydlet jako v
Alpách. Za svůj sen zaplatil 100 tisícAlpách. Za svůj sen zaplatil 100 tisíc
I v bytě v činžovním domě pod Žižkovskou věží se bude
Tomáš cítit jako ve svých milovaných Alpách. V dalším dílu...

Na terase mají i vířivku a saunu.Na terase mají i vířivku a saunu.
Luxusnímu bytu v Brně nic nechybíLuxusnímu bytu v Brně nic nechybí
Po osmi společně strávených letech se Martin s přítelkyní
Sabinou rozhodli vyměnit malý startovací byt za
perspektivní...

Je jich pět a domov našli v ČeskémJe jich pět a domov našli v Českém
ráji. Všechny problémy překonaliráji. Všechny problémy překonali
Po dvanácti letech se manželé s třemi dětmi vraceli z
Barcelony a hledali bydlení. Pozemek sháněli v Českém

více zpráv

converted by Web2PDFConvert.com

https://c.imedia.cz/click?adurl=http://hanscraft.com/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DOS-%2BBRAND%26utm_content%3DHANSCRAFT%2Bidea%2Bfor%2Blife&c=AAFXUFJ6PYVR3F4CWR2Z4ZC4P59CV2ZER23YIXMBNNQ7WV6SFNV9HVNKSBW3MX2T4R6HU69XGZPMSWFDUFFIGIYJD582UKZB2XQMCEX6BQFVRJAHBXECV3YWAUQX86S5FXBHTYAJHJWIY2D94CBDVN8N7PKRDA3IK8FCWCVRGPJ5RG9HA346JCINGIM47KSBEHQTZHCIXARSXNI
https://c.imedia.cz/click?adurl=http://nanopena.cz/uklizim-jen-2krat-za-rok/%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dppc%26utm_campaign%3Dnanopena-vyber&c=ZZRWEK7DNJHS2ITU46FBQYVTH9U5YQ36KMB6SYZW4Q83JMPK9FJN8A52PQPWJPKAW6ZC8N82W7ENUU46WADRV5ZS3IXNHMRJC4IXGQHPPC57Z2F4K6ZECU9XEHP4W55TZYP32XQ99FK4MI34VUE3C5FPTB3EQSYMTAQQDJNAY3QS699F5TTAH9UUFK4MC9UV
https://pardubice.idnes.cz/chrudim-c50-/pardubice-zpravy.aspx?klic=8019
https://wiki.idnes.cz/rodinny-dum-cx9-/obecne.aspx?klic=5002147
https://wiki.idnes.cz/sms-cku-/obecne.aspx?klic=5002604
https://wiki.idnes.cz/doubravka-c7x-/obecne.aspx?klic=5025624
https://zpravy.idnes.cz/drevostavba-cyg-/archiv.aspx?klic=481173
https://zpravy.idnes.cz/dum-roku-cu0-/archiv.aspx?klic=481324
https://bydleni.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A150218_152424_stavba_rez
http://www.facebook.com/share.php?u=https%3a%2f%2fbydleni.idnes.cz%2fdum-roku-2015-cww-%2fstavba.aspx%3fc%3dA150218_152424_stavba_rez
https://twitter.com/intent/tweet?text=Nejlep%c5%a1%c3%ad domy za posledn%c3%ad rok: bodoval Okal, krychle a ploch%c3%a9 st%c5%99echy&related=iDNEScz&via=iDNEScz&url=https%3a%2f%2fbydleni.idnes.cz%2fdum-roku-2015-cww-%2fstavba.aspx%3fc%3dA150218_152424_stavba_rez%23utm_source%3dtwitter%26utm_medium%3dtext%26utm_content%3didnes-share-button
https://bydleni.idnes.cz/dum-roku-2014-cws-/architektura.aspx?c=A140226_165637_architektura_rez
https://bydleni.idnes.cz/rodinny-dum-ve-svahu-0l8-/stavba.aspx?c=A140629_230743_stavba_rez
https://bydleni.idnes.cz/rodinny-dum-pripomina-emental-deg-/stavba.aspx?c=A150112_133953_stavba_rez
https://bydleni.idnes.cz/drevostavba-okal-0eg-/stavba.aspx?c=A141218_151803_stavba_rez
https://bydleni.idnes.cz/srub-nedaleko-prahy-044-/stavba.aspx?c=A140923_141731_stavba_rez
https://bydleni.idnes.cz/luxusni-vila-ve-svahu-0uk-/stavba.aspx?c=A140718_140436_exterier_rez
javascript:;
https://bydleni.idnes.cz/bydlet-jako-promena-bytu-rekonstrukce-loznice-ceska-televize-jak-zaridit-1rm-/dum_osobnosti.aspx?c=A171025_152901_dum_osobnosti_web
https://bydleni.idnes.cz/stresni-byt-v-brne-bv-architekti-day-/dum_osobnosti.aspx?c=A171027_143852_dum_osobnosti_rez
https://bydleni.idnes.cz/stavba-na-klic-projekt-stehovani-problem-se-stavbou-fyc-/stavba.aspx?c=A171024_152937_stavba_web
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Další z rubrikyDalší z rubriky

ráji....

Na souseda stížnosti neplatí. Pro nějNa souseda stížnosti neplatí. Pro něj
jsem mrňavý, zrzavý, křivý bonzákjsem mrňavý, zrzavý, křivý bonzák
Bydlím v paneláku, kde je všechno slyšet. Nově
nastěhovaný soused, kterému je 85 let, dělá v noci
neuvěřitelný...

Zsofia zvolila dobře. V přírodě siZsofia zvolila dobře. V přírodě si
postavila skromný a útulný důmpostavila skromný a útulný dům
Zsofia Fenyvesi chtěla ostatním ukázat, že i samotná žena
je schopná postavit si vlastní dům. Pozemek našla ve
vesnici...

Na Národní třídě v Praze se brzyNa Národní třídě v Praze se brzy
otevře stavba Drn za 1,5 miliardyotevře stavba Drn za 1,5 miliardy
Stavba nové budovy na rohu Národní třídy a Mikulandské
ulice v centru pražské památkové rezervace se chýlí ke
konci....

Ostrovní dům si vystačí sám.Ostrovní dům si vystačí sám.
Elektřinu ze sítě používá jen jakoElektřinu ze sítě používá jen jako
zálohuzálohu
Vítězem architektonické soutěže Český ostrovní dům 2017
se stal projekt soběstačného domu pro čtyřčlennou
rodinu....

Hledání domova skončilo. ModerníHledání domova skončilo. Moderní
chalupu si postavili v CHKO Beskydychalupu si postavili v CHKO Beskydy
Příkrý svah, za zády les a výhled do malebné krajiny,
manželům bylo okamžitě jasné, že tady chtějí mít nový
domov....

Byty pronájem Byty prodej Domy Pozemky

Prodej bytu 3+kk, 84 m2 s předzahrádkou a teras...
Praha 7, Holešovice, Osadní
8 369 000 Kč

Více z nabídky 70 160 nemovitostí

Chtěli byt pronajímat,
ale po opravách v něm
raději budou bydlet
sami

Na souseda stížnosti
neplatí. Pro něj jsem
mrňavý, zrzavý, křivý
bonzák

Na terase mají i vířivku a
saunu. Luxusnímu bytu v
Brně nic nechybí

LIDOVKY.CZ ONA VIDEO ZPRÁVY FINANCE

Najdete na iDNES.czNajdete na iDNES.cz posunout posunout
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Hlaváčkovi bydlí v domě za 190
tisíc. Je ze slámy, hlíny, opuky a
dřeva

Co s dětským pokojem pro tři
sourozence, kam se nevejdou ani
palandy

Pražská Hanspaulka. Legendární
vilová čtvrť, kde žila i Lída
Baarová

Peklo s kuřáky. Sousedé neustále
kouří a nám páchne nám celý byt

Rodina koupila starý autobus.
Vlastníma rukama s ním dokázala
zázraky

Tahle postel vám zachrání život.
Přežijete v ní i zemětřesení

Meruňkový mor musí pryč.
Šikovná návrhářka dokázala s
pokojem zázraky

Módní stylista Filip Vaněk si zařídil
vzdušný mezonet na Letné

Bydlení v nebytovém prostoru.
Můžeme v Česku žít ve vlastním
sklepě?

Ve vedrech začíná ochlazení v
posteli. To věděly už naše
babičky

To je pokoj s výhledem na Alpy.
Švýcarský hotel bez střechy není
vtip

Ze statku vytěžila maximum. Bydlí
ve stodole a farmu úspěšně
pronajímá

Právě čtetePrávě čtete
Rodinný dům zvládli postavit za
150 tisíc. Stačilo mít slámu, dřevo
a jíl

Žádná kuchyňská deska
nevydrží všechno. Některá
ovšem hodně

Nenechte se oškubat aneb
oblíbené triky rozpočtářů
stavebních firem

Zasklené lodžie šetří kapsu
nájemníků, ale vadí jim vítr

Na co si dát při rekonstrukci bytu
pozor. Rychlokurz bydlení

Koupelna, kde se do vany chodí
dveřmi a sedátko WC je
vyhřívané

Deset největších omylů o šetření
energií. Zbavte se častých chyb

Rychlokurz bydlení: aby ložnice
fungovala a děti i skříně měly
prostor

Malé velké omyly při zařizování
kuchyně

Splnili si svůj sen: zbourali kravín
a mají chalupu se vším, co chtěli

Hluk od sousedů. Řešením je
pokuta, vystěhování i nařízený
prodej bytu

Jak je to s povinností zkontrolovat
komín: použijte zdravý rozum

Mohlo by vás zajímatMohlo by vás zajímat TémataTémata
Cestování | Tramvaj | Beroun |
Německo | Konec světa | hřbitov |
Alza.cz | Finanční úřad | Euro |
Včela | České vysoké učení
technické - ČVUT | Daň z přidané
hodnoty | Domažlice | Příjem | Praha
| Plat | Nápady čtenářů | Hobby |
Penta Investments | Roman
Janoušek | Energetický štítek
budovy | Vltava | seznámení |
Banány | Lesní mateřská školka |
Itálie | BMW

Teror na Manhattanu:
vraždil ‚přátelský řidič

Oplzlý fotograf dostal
padáka z Vogue

Rodiče házejí děti do
hnoje, prý to přináší štěstí

Švédsko obchází záhadná
nemoc dětí

Na začátku byla 4 kila
brambor a štěstí

converted by Web2PDFConvert.com
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