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Tisková zpráva, září 2022 
 

 

Originál s respektem k okolí: Tradiční architektura a cihly HELUZ 

 

Většinou se očekává, že pro sebe si architekt postaví něco extravagantního. Ing. Arch. Zdeněk 

Pech navrhl své rodině sice nepřehlédnutelný originál, ale s respektem k okolnímu prostředí. 

Zvolil archetypální až triviálně jednoduchý venkovský tvar domu a tradiční cihlu. Dům pak 

oprávněně bodoval v hlasování HELUZ Dům roku 2021. 

Budoucí domov si Zdeněk s Kristýnou hledali na ,venkovských toulkách‘ a našli hned několik lokalit, v 

nichž pak intenzivně sledovali realitní trh. Nebránili se ani rekonstrukci staršího stavení. Po škole 

totiž zůstali několik let kvůli práci v Praze a bydleli ve sdíleném bytě nedaleko centra. Když před 

čtyřmi lety čekali první dítě, bylo to podle nich impulsem pro splnění si snu o vlastním bydlení – ne 

ve velkoměstě, ale v kraji, odkud oba pocházejí. Syn se jim už narodil v Jindřichově Hradci. „Od 

začátku jsme chtěli žít na venkově. Mám rád jeho drobné měřítko a rozmanitost. Mojí (nyní naší) 

oblíbenou zábavou jsou procházky vesnicemi. Je to navíc skvělý zdroj inspirace, oceníte jednotlivé 

stavební detaily, nacházíte důkazy lidové tvořivosti. V tomto je pro mě vesnice atraktivnější než 

město. Sháněli jsme hezké místo, chtěli mít zahradu, na níž bychom pěstovali ovoce a zeleninu, a kde 

by si děti mohly hrát třeba v domečku na stromě,“ vysvětluje Zdeněk a dodává: „Vtipné je, že jsme 

nic z těchto míst nevybrali, protože manželka mezitím od prarodičů zdědila zahradu v Deštné na 

pomezí Jižních Čech a Vysočiny. Malé město se sice velikostí vymykalo výběru, ale při první návštěvě 

jsem věděl, že je to přesně ono, že se tu mísí to nejlepší z obou – z města i vesnice.“  

 

Architektovi se osvědčila podpora projektantů od firmy HELUZ 

Dnes už čtyřčlenné rodině ušetřilo náklady na dům pár podstatných věcí – vlastní pozemek a 

autorský projekt, zároveň svépomocná výstavba. „Hodně nám pomohla rodina, kamarádi. Na 

složitější činnosti jsme přizvali místní řemeslníky – pokaždé z blízkého okolí, žádná doprava přes 

polovinu republiky. Až na pár výjimek jsem byl na stavbě v montérkách pokaždé, pokud se něco dělo. 

Postupně jsem si troufnul i na náročnější práce, což je pro architekta nedocenitelná zkušenost. 

http://www.pecharchitekt.cz/
http://www.pecharchitekt.cz/
https://www.heluz.cz/
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Stavba trvala krátce přes dva roky a zvládli jsme ji bez náročnějších technologií. Na druhou stranu v 

domě máme opravdu jen to, co potřebujeme,“ připomíná Zdeněk. 

Když manželé vybírali lokalitu, uvažovali o dřevostavbě. Tady vyhrál 

jednoznačně zděný dům, byl vhodnější i pro svépomocné stavění. Na 

konstrukci nešetřili, nosná část totiž podle majitele musí přežít 

minimálně několik generací. Rozhodl se proto pro výrobky tradičního 

českého výrobce, obvodové zdivo z cihel HELUZ P15 30 broušená s 

kontaktním zateplením 150 mm EPS. Díky kompletnímu systému 

HELUZ mohl architekt bez problému ,sáhnout’ i pro materiály na další 

konstrukce – příčky, nadedveřní a nadokenní překlady či v něm 

vybrat keramické vložky HELUZ MIAKO použité v konstrukci 

kerambetonových stropů. Na otázku, proč právě HELUZ, odpovídá: 

„Vybral jsem jej na základě fungující podpory projektantům, která se 

mi několikrát osvědčila a i během naší realizace. Pokud jsem se na firmu obrátil s dotazem, přišlo 

brzy kvalitní vyjádření, kromě toho návrh ověřený výpočtem. S výrobky mám dobrou zkušenost a rád 

je v projektech používám,“ chválí architekt a k vlastnímu domu ještě prozrazuje: „Obešli jsme se bez 

nákladných technologií vytápění. Máme elektrokotel, jímž občas zavlažíme. Většinu roku ale topíme 

v obyčejných litinových kamnech. V mrazech za odpoledne vyhřejí dům. To je dané kompaktním 

tvarem domu, jeho orientací, v neposlední řadě výbornou akumulační schopností cihel. Do budoucna 

tepelné čerpadlo ani neplánujeme.“ 

 

Jako by tu stál odjakživa...  

Polosamota se vzrostlými stromy, na které bychom na nové parcele čekali celý život, tak popisují 

manželé jejich pozemek. Se zahradou mají velké plány, ale charakter jí do budoucna ponechají 

přírodní. Rádi by docílili toho, aby je zahrada takřka celoročně zásobovala vlastnoručně 

vypěstovanými potravinami. Za největší úspěch Zdeněk Pech považuje, že se mu povedlo usadit 

rodinný dům (který zaujal i v hlasování v soutěži HELUZ Dům roku 2021) na poměrně složitý 

pozemek tvarem připomínající trychtýř. Stavba působí, že je s ním srostlá, zároveň plně využívá jeho 

výhod a doplňuje jej. „Z patra máme nádherné výhledy na kamenolom, kopec Brčík, táhlou louku či 

kostel. V létě je doma příjemně chladno díky stínu vzrostlých stromů. Když na zimu opadají, do oken 

hřeje zimní slunce. Regulativy nastavené územním plánem byly adekvátní a na výslednou podobu 

domu neměly vliv. Novostavba využívá prvky současné architektury, nicméně jsem hlídal, aby 

https://www.heluz.cz/cs/vyrobky/cihly-pro-obvodove-a-vnitrni-zdivo?attr-rada=HELUZ+P15
https://www.heluz.cz/cs/vyrobky/stropy
https://www.pecharchitekt.cz/
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zapadla do měřítka okolní zástavby. Největším oceněním je, jde-li někdo okolo a dům okomentuje 

slovy – jako by tu stál odjakživa,“ zmiňuje spokojený majitel a autor návrhu vycházejícího z lidové 

architektury.  
 

Klientem byla manželka 

Dům je navržený jako tradiční venkovský troj-trakt. Dovnitř se vstupuje střední částí, v níž jsou 

umístěné schodiště a provozní místnosti. Do dvou bočních architekt navrhl ty obytné. „Lidový‘ troj-

trakt má zkrátka všestranné výhody. Už samotné nosné zdivo totiž jednotlivé trakty/zóny akusticky 

odizoluje. V rámci každého traktu jsem si proto mohl dovolit jen obyčejné příčky o tloušťce 11,5 

centimetrů. Místnosti s podobným provozem, tudíž nebylo nutné mezi sebou navíc 

odhlučňovat,“ vysvětluje architekt a pokračuje: „Nízký rozpočet na interiér jsem bral jako výzvu. 

Upřednostnili jsme atypické výrobky z kvalitních materiálů před masovou produkcí. Někdy jsme 

recyklovali – židle TON jsme koupili z vyřazeného interiéru kavárny,“ říká Zdeněk, který rozkresloval 

zařízení včetně kuchyňské linky vyrobené v truhlářství 

Holoubek nábytek. Řešení konzultoval s manželkou od 

fáze studie a s úsměvem vysvětluje: „Bral jsem ji jako 

klienta. Rozdělení rolí fungovalo, architekt totiž 

potřebuje mantinely.“ Kristýna si přála oddělenou 

obytnou kuchyň. Varianta, která sice nezapadá do 

současného trendu otevřených obývacích pokojů, ale 

rodina tím získala dvě místa pro společný život. 

Oblíbenou je rovněž terasa poskládaná ze smrkových 

prken (při stavbě používaných jako bednění či lešení). Povrch stačilo obrousit a několikrát natřít 

směsí dřevního téru a fermeže. Překvapivě třetím rokem prkna odolávají dešti, slunci, sněhu a 

vypadají, jako v momentě, když je smontovali. „Doma jsme nechtěli zůstat jen u bílé a šedé, proto 

jsme sáhli po šik mentolové na dveřích. Výrazným prvkem je určitě i dlažba s květinovým dekorem 

probíhající v ploše bez přerušení. Připomíná nám louku, kterou jsme domem zabrali,“ uzavírají 

spokojeně majitelé.    
 

O projektu:  

• RD v Deštné 

• architekt Ing. Arch. Zdeněk Pech 

• užitná plocha: 142,30 m2  

https://www.pecharchitekt.cz/
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• objekt (tradiční venkovský troj-trakt) se sedlovou střechou, sklon 39°, štít orientovaný 

směrem do ulice a do zahrady 

• dům je řešený jako zděný objekt z obvodového zdiva HELUZ P15 30 broušená s kontaktním 

zateplením 150 mm EPS 

• stropy kerambetonové z keramických vložek HELUZ MIAKO, celková tloušťka 250 mm 

• stavba založená na železobetonových základových pasech – kombinace prostého betonu a 

betonových tvárnic ztraceného bednění s výztuží 

• svislé nosné konstrukce navržené ve zdícím systému HELUZ, obvodové nosné a vnitřní nosné 

zdivo vyzděné z tvárnic HELUZ P15 30 broušená v celkové tloušťce 300 mm na tenkovrstvou 

zdicí maltu pro tenké spáry  

• svislé nenosné konstrukce (příčky) vyzděné z tvárnic HELUZ 11,5, celková tloušťka 125 mm 

na tenkovrstvou zdicí maltu pro tenké spáry  

• vodorovné nosné konstrukce – nadokenní a nadedveřní překlady HELUZ 23,8 (do otvoru o 

světlém rozměru 150 centimetrů)  

 
 

 
Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. patří mezi tři největší výrobce zdících 
systémů na našem trhu, jako jediná je ryze česká. Tradice této rodinné firmy 
spadá až do roku 1876, kdy Jan Řehoř v Dolním Bukovsku postavil první žárovou pec a z vytěžené hlíny vypálil 
první cihly. Dnes má společnost HELUZ výrobní závody kromě Dolního Bukovska ještě v Hevlíně 
a Libochovicích, kde vyrábí kompletní stavební systém HELUZ zahrnující obvodové i vnitřní cihelné bloky, 
včetně cihel s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi na trhu řady HELUZ FAMILY 2in1 pro 
nízkoenergetické a pasivní domy. Společnost HELUZ v roce 2017 na trh uvedla i první kompaktní broušenou 
AKU cihlu sendvičové skladby cihla-minerální vlna-cihla se vzduchovou neprůzvučností Rw=57 dB při celkové 
tloušťce 21 cm pod názvem HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená. Revoluční novinkou je tekutá, předem 
připravená silikátově-disperzní malta HELUZ SIDI pro efektivnější zdění, která se nanáší systémovým 
válečkem jako při malování. Novinkou roku 2020 je PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný s variabilním 
vnitřním prostorem pro umístění venkovní stínicí techniky, který je určen pro jednovrstvé zdivo z cihel HELUZ 
FAMILY a HELUZ FAMILY 2in1. Sortiment dále tvoří ploché překlady, keramické stropy, komínové systémy 
a speciální tvarovky. 

 

 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Andrea Stejskalová     Mgr. Alena Drtinová 
HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.   Privilege PR, s.r.o. 
Manažerka marketingu    GSM: +420 777 888 195 
GSM:  +420 604 262 272    E-mail:  drtinova@privilegepr.cz 
E-mail: astejskalova@heluz.cz 
 

https://www.heluz.cz/cs/vyrobky/cihly-pro-obvodove-a-vnitrni-zdivo?attr-rada=HELUZ+P15
https://www.heluz.cz/cs/vyrobky/stropy
https://www.heluz.cz/cs/vyrobky/cihly-pro-obvodove-a-vnitrni-zdivo?attr-rada=HELUZ+P15
https://www.heluz.cz/cs/vyrobky/cihly-pro-obvodove-a-vnitrni-zdivo?attr-rada=HELUZ+pro+vnit%C5%99n%C3%AD+zdivo+a+p%C5%99%C3%AD%C4%8Dky
https://www.heluz.cz/cs/vyrobky/preklady
mailto:zienertova@privilegepr.cz

