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Celkovým vítězem a  nositelem ocenění 

Excellence in Concrete Awards 2013, udě-

lovaným každoročně britskou betonářskou 

společností, se stal projekt Hill Top House 

v  Oxfordu. ❚ Overall winner and the holder 

of the Excellence in Concrete Awards 2013, 

presented annually by The Concrete Society, 

become the project of Hill Top House, Oxford.

Hill Top House – Dům na vršku je mo-

derní soukromé obydlí včleněné me-

zi dva starší domky v  rezidenční čtvrti 

Oxfordu, kde se mísí různé architekto-

nické styly. Sám architekt popisuje pro-

jekt jako „malou, ale příkladnou etudu 

ve využití betonu k vytvoření celé kon-

strukce i interiéru domu“.

Dům je neústupně důkladný v  pou-

žívání betonu, využívá technologii pre-

fabrikátů s  jejími známými výhodami 

vysokého standardu povrchu a  přes-

nosti rozměrů, snadnosti a  rychlosti 

stavby a – nejvýznamněji – ceny. Dům 

také demonstruje, že beton je rozum-

ný, trvale vyhovující materiál i pro jed-

norázovou stavbu domů v  husté zá-

stavbě a s běžným rozpočtem. Byl na-

vržen tak, aby interiér nebyl rušen in -

s talacemi, takže zbývá jen materiál vy-

mezující prostor s  tvary zdůrazněnými 

přirozeným světlem.

PŘÍSTUP K  PROJEKTU

Klienti chtěli stavbu, kde konstrukční 

prvky jsou zároveň pohledovými prvky 

interiéru: syrovou konstrukci „vyhlaze-

nou“ pro bydlení. A navíc se musela za-

členit do úzkého prostoru na terasovité 

ulici a vystačit s omezeným rozpočtem, 

odpovídajícím běžné stavbě.

Řešení bylo nalezeno v použití tech-

nologie betonových prefabrikovaných 

prvků pro celou konstrukci a současně 

i  jako finální povrchy v  interiéru. Kon-

strukční systém příčných stěn vyvinu-

tý firmou Cornish Concrete to umožnil, 

a nejen to. Výhodou systému jsou pre-

fabrikované betonové prvky v  profe-

sionální pohledové kvalitě. Panelo-

vá stěnová konstrukce je oproti skele-

tu s jeho nedostatky, problémy při na-

máhání smykem a s dalšími výplňový-

mi konstrukcemi, výhodnější. 

Použitý beton obsahuje cornwallský 

bílý písek, což přispívá ke  světlému 

vzhledu stavby. Výsledný povrch zů-

stává takový, jaký je po  odbednění: 

bez omývání kyselinou, jen s  tenkou 

stěrkou k vyplnění dutin po bublinách 

a nátěrem průhledným lakem. Výsled-

kem je hladký povrch různých barev 

a textur: i přesto má dobrou kvalitu.

Beton není bez poskvrnky. Místy má 

skvrny, hrubší zkosené hrany a zaspá-

rovaná závěsná oka, ale není tam nic 

rušivého: spojovací mechanismy me-

zi panely nejsou viditelné a spáry ob-

divuhodně těsně přiléhají. Použitý stě-

nový systém byl vylepšován řadu let při 

stavbě hotelů, bytových domů i věznic. 

Panely – stěny, podlahy, schodiště, za-

křivené a lichoběžníkové stropní pane-

ly – se odlévaly v Cornwallu a pak by-

ly převezeny na sever a na místě sesta-

veny během několik dní.

Dům je zasazen do  terasovité ulice 

s  různorodým architektonickým cha-

rakterem. Místní úřady podporovaly 

princip nového domu a moderního pro-

jektu, ale požadovaly, aby se začlenil 

mezi sousední domy s arkýřovými okny 

a sedlovými střechami. To vedlo k mo-

derní interpretaci arkýřových oken, 

směřujících výhledy nahoru a dolu ulicí. 

DOMOVNÍ  INSTALACE

Aby projekt nebyl ohrožen špatnými 

detaily, nevzhlednými spoji nebo ne-

zakrytými instalacemi, bylo zapotřebí 

dostatečné předvídavosti a koordinace 

projektu. Na makro úrovni je dům vel-

mi dobře uspořádán se všemi rozvody 

v centrálních instalačních zónách a se 

zavěšenými stropními podhledy, zře-

telně oddělenými od  betonových stěn 

a  podlah. Na  mikro úrovni jsou boční 
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a příčné stěny kolem šachty schodiště 

udržovány prosté všech rušivých prv-

ků – žádné zásuvky ani vypínače. Hlav-

ní boční stěny vedou světlo odrazem 

na  hladkém povrchu skrz naskrz ce-

lým domem. 

ÚČELNOST NÁKLADŮ

Bez použití prefabrikovaných panelů by 

dům nemohl splnit klientovy představy 

s jeho omezeným rozpočtem. Předpo-

kládaná cena byla £ 2 500/m2 za ce-

lou stavbu a  nabídky přišly v  této ce-

nové úrovni. Nakonec stál dům víc, ale 

to bylo způsobeno jinými faktory, ja-

ko byl bankrot prvního stavitele. Cel-

ková cena byla těsně nad £ 500 000, 

což pro prostorný třípodlažní měst-

ský dům postavený na  zakázku není 

špatné. 

VLIV  NA  Ž IVOTNÍ  PROSTŘEDÍ

Každý projekt musí splňovat požadav-

ky týkající se vlivu na  životní prostředí. 

V  tomto směru chtěl klient dům s  vý-

borným vysvědčením, s  nízkou uhlíko-

vou stopou. Jde tak o postupný proces 

stavby s omezeným rozpočtem, a zaří-

zení k využívání obnovitelné energie do-

sud není instalováno. Přesto je budova 

i v současném stavu dobrým příkladem 

ohledu na životní prostředí svým umístě-

ním, konstrukcí, využitím i údržbou a ži-

votností: 

• dům je ve středu města; není tam au-

tomobil; pohyb z domu je jen pěšky 

nebo na kole, 

• má dvě společné boční stěny,

• jižní fasáda má velké zasklené pro-

story pro zisk solární energie,

• v projektu je pamatováno na umístění 

solárních panelů na střeše,

• použití prefabrikátů snížilo dobu vý-

stavby a  zátěž pro okolí při součas-

ném zvýšení kvality a bezpečnosti,

• projektovaná životnost je celý lidský 

život,

• dům je postaven z  bezúdržbového 

solidního materiálu, který stárne ne-

jen pomalu, ale i důstojně,

• všechny rozvody jsou soustředěny 

v dobře přístupných instalačních zó-

nách.

Dům ukazuje, jak je prefabrikova-

ný beton životaschopný, přizpůsobi-

vý, vlídný k životnímu prostředí a eko-

nomický nejen pro velké projekty, ale 

i pro malé jednorázové stavby.

Architekt Adrian James Architects

Spolupracující inženýr Price & Myers

Hlavní dodavatel WG Carter

Prefabrikovaný beton Cornish Concrete Products 

Podlahy z leštěného 

betonu
EJ Lazenby Contracts 

Tmel pro beton Keim Mineral Paints

Systém ploché střechy RoofKrete

Dodavatel materiálu Cotswold Metal Roofing

Dodavatel materiálu Airseal Insulation

VYJÁDŘENÍ  POROTY

„Toto je výborné využití betonových pre-

fabrikovaných prvků v domácím projek-

tu – zjednodušená, úsporná stavba, 

která upozorňuje na  výhody betonu. 

Je tu velmi vysoký poměr plochy vidi-

telného betonu na  jednotku zastavě-

né plochy. Majitelé jsou velmi spokoje-

ni se vzhledem i  funkčností svého no-

vého domu, který maximálně vy užil do-

Obr. 1 Zahradní fasáda Hill Top House 

❚ Fig. 1 Hill top House, rear

Obr. 2a, b Dokončený interior obytného 

prostoru ❚ Fig. 2a, b Completed interior 

living space
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stupnou stavební plochu a  dohod-

nutý rozpočet. 

Snaha o co nejlepší využití staveb-

ní plochy, zejména šířky, při dodrže-

ní potřebné tloušťky tepelné a zvu-

kové izolace přispěla k volbě prefab-

rikované konstrukce. Základy, příze-

mí a  potěr podlah jsou monolitic-

ké, vnější stěny, stropy, schodiště 

a  příčné stěny jsou prefabrikova-

né prvky. 

Přední fasáda se pokouší repliko-

vat rysy sousedních domů v  mo-

dernistické interpretaci arkýřových 

oken a  sedlových střech. V  zadní 

části velké prosklené plochy dovo-

lují přirozenému světlu pronikat hlu-

boko dovnitř domu. 

Všechny instalace jsou soustředě-

ny v  centrálním jádru, v  kterém je 

i  třípodlažní jednoramenné schodi-

ště; osvětlení je v  částečném pod-

hledu. Na  viditelném povrchu pre-

fabrikátů nejsou už prakticky žádné 

instalace, což přispívá ke zvýrazně-

ní betonu.“

Původní článek vyšel v časopise Concrete, 

Vol. 47, November 2013. Issue 09. Redakce 

děkuje časopisu za laskavé svolení s českým 

přetiskem.

Obr. 3a, b, c Schodiště ❚ 

Fig. 3a, b, c Staircase

Obr. 4 Uliční pohled na Hill Top House 

❚ Fig. 4 Hill Top House, front
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