
HLASUJTE A VYHRAJTE

projekt rodinného domu
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bydlení nové generace

Kombinace dřevu sluší
Správné zasklení ušetří energii
Se dřevem do výšky i do šířky
Pasivní dům, který vydělává
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Pojďte dál

DOBRÝ PROJEKT ZRAJE JAKO VÍNO. DOSTATEK ČASU UMOŽNÍ DŮKLADNĚ SI ROZMYSLET, JAK CHCEME VLASTNĚ

ŽÍT, JAKÝ PROSTOR JE VZHLEDEM K NAŠEMU ŽIVOTNÍMU RYTMU IDEÁLNÍ A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ JAKOU

KONSTRUKCI A MATERIÁLY BY MĚL NÁŠ DŮM MÍT. VÝSLEDKEM JE PAK IDEÁLNÍ BYDLENÍ, JAK MOHOU POTVRDIT

MAJITELÉ NEZAMĚNITELNÉ DŘEVOSTAVBY UPROSTŘED MALEBNÉ KRAJINY VYSOČINY.



Dům se zeleným srdcem
121

Hlasujte pro tento dům a vyhrajte 

(viz strana 4-5)
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Dřevostavba byla kon-
strukcí, která mne vždy
lákala. Za svůj život

jsem si vyzkoušel řadu forem byd-
lení a tato v mých vizích o novém
domě měla první místo. Svoji roli se-
hrálo také to, že pracuji ve výrobě
masivních dřevěných panelů, které
jsou zároveň nosnou konstrukcí na-
šeho domu. CLT panely vnímám jako velmi kvalitní výrobek, současně
vím, že je o něj zájem v západních zemích a cítím, že má budoucnost
mimo jiné díky své flexibilitě. Vyhovovalo nám také to, že stavba domu

z takové konstrukce je krátká. Nechtěli jsme stavbu zděnou, s převahou
mokrých procesů. 

Výhled jako určující prvek
Námi vybraný pozemek byl mírně svažitý a toho jsme chtěli využít

i pro náš dům a zahradu. Je zde tedy více výškových úrovní a v zahradě
několik teras. Naším přáním byla dispozice ve tvaru U. Pozemek má vý-
jimečnou kvalitu – krásný výhled do krajiny, který v budoucnu nemůže
narušit další výstavba vzhledem k záplavovému území kolem neda-
leké řeky. Tento pohled je pro nás natolik důležitý, že ovlivnil koncept
domu i zahrady – aby nic nepřekáželo a nerušilo toto panorama. Smě-
rem k jihu je dům maximálně prosklen a propojen s exteriérem. Za-
hrada tvořená několika terasami zůstane otevřená, minimalisticky
osázená a na jižní straně nebude plot. 

Tvaru domu do písmene U umožňuje dispozici nejen otevřít  směrem
na jih a využít krásný výhled, ale zároveň oddělit denní a noční část,

což je velmi praktické. Obývací  prostor
s kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem
využíváme přes den a zároveň nerušíme
spící děti v druhé části domu. Pokud je
třeba ubytovat hosty, lze využít prostor-
nou pracovnu ve druhém podlaží nad
hlavním obytným prostorem, kde je záro-
veň k dispozici i samostatná koupelna  
s toaletou. Ve druhé noční části je ložnice,
dětský pokoj a zázemí. Díky prostorovému
oddělení ji prozatím také méně vytápíme,
stačí nám kolem 18 stupňů. 

Ve středu stavby vzniká unikátní místo
kryté před větrem a zraky sousedů. Patio –
„zelené srdce“ našeho domu s krásnou
jabloní – má tři výškové úrovně: krytou te-
rasu, zeleň a nekrytou sluneční terasu.
Okna všech obytných místností jsou ori-
entována právě sem. Patio poskytuje
úžasný klid, soukromí, diskrétnost, svo-
bodu a pocit samoty uprostřed satelitu,
aniž bychom dům museli obhánět vyso-
kým oplocením. 

Rok na plánování, pět měsíců
na stavbu

Zcela záměrně jsme s realizací stavby nespěchali a dopřáli si klid na
přemýšlení v projektové fázi. Projekt domu jsme s paní architektkou
Irenou Truhlářovou z ateliéru ARCHCON připravovali rok, zatímco

1236/2014

Pojďte dál

1 VSTUPNÍ PARTIE JE AKCENTOVÁNA ŠEDOU OMÍTKOU A ZAPUŠTĚNÍM DO

PŘÍZEMNÍ HMOTY. ZAPUŠTĚNÍ VYTVÁŘÍ PŘESAH KRYJÍCÍ VSTUP – PŘESAH JE ZE

SPODNÍHO LÍCE OBLOŽEN SMRKOVÝMI SPÁROVKAMI A Z PŘEDNÍHO LÍCE JEJ

LEMUJÍ SVĚTLEŠEDÉ CEMENTOVLÁKNITÉ DESKY V DOKONALÉM SPÁROŘEZU.
VSTUP DO GARÁŽE JE OD VSTUPU DO DOMU ODDĚLEN SVISLÝM

MODŘÍNOVÝM OBKLADEM, ZA KTERÝM SE UKRÝVÁ OKNO DO TECHNICKÉ

MÍSTNOSTI

2 V ZAHRADĚ SE SNOUBÍ NASVÍCENÉ TERASY S PÍSKOVCOVÝM OBKLADEM

A PŘÍRODNÍM SIBIŘSKÝM MODŘÍNEM. DOPLŇUJÍ TAK STROHOU BÍLO-ŠEDOU

BAREVNOST DOMU AKCENTOVANOU POUZE TMAVOŠEDÝMI OKNY

A PŘIZNANÝMI KRYCÍMI PLECHY ŽALUZIÍ  

3 DŮM JE NAVRŽEN VE TŘECH VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍCH, KTERÉ SLEDUJÍ SKLON

TERÉNU – HLAVNÍ OBYTNÝ PROSTOR DÍKY TOMU ZÍSKÁVÁ NA VELKORYSOSTI

A VENKOVNÍ TERASA NENÁSILNĚ KASKÁDOVITĚ VPLOUVÁ DO ZAHRADY

3
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stavba samotná trvala pět měsíců.
Scházeli jsme se, diskutovali a snažili
se vžít do budoucího domu. Řešili
jsme například, pro kolik lidí bude jí-
delní stůl, jak bude přesně vypadat
kuchyně. Vůbec tohoto času nelitu-
jeme. Stejným způsobem přistupu-
jeme i k interiéru a dokončujeme
vše postupně. Je příjemnější o řadě detailů rozhodovat až ve chvíli, kdy
člověk cítí konkrétní prostor. 

Materiálové řešení koresponduje s nosnou konstrukcí stavby – v ob-
vodových stěnách je využita dřevovláknitá izolace. Je použito kolem

120 kubíků dřeva, fasáda je obložena palubkami z neošetřeného si-
biřského modřínu s černě probarvenými spárami, díky nimž fasáda pů-
sobí plastičtěji. Nakonec jsme se rozhodli ji neolejovat, ani ničím natírat
– fasáda bude přirozeně stárnout s námi. Uvnitř domu jsou smrkové
CLT panely ošetřeny UV voskem, aby si zachovali svoji elegantní svět-
lou barvu, která nám koresponduje s barevným řešením interiéru.

Dům je v nízkoenergetickém standardu a náklady na vytápění
a ohřev vody se pohybují kolem patnácti tisíc korun za rok. Zdrojem
tepla je plynový kondenzační kotel doplněný o solární panely – tím je
zajištěn ohřev teplé užitkové vody i vody pro vytápění. Zvolili jsme tep-
lovodní podlahové vytápění doplněné o malé radiátory v horním po-
dlaží. Nezbytným doplňkem pro chladné měsíce je krb v hlavní obytné

místnosti, který dokresluje atmosféru
a denní část domu pohodlně vytopí.
Vzduchotechniku a rekuperaci jsme
odmítli, pravidelné a intenzivní vět-
rání okny je pro nás přirozenější. Přes
zimu stačí třikrát denně na deset
minut naplno vyvětrat – ráno, v po-
ledne, a deset minut před spaním. Po
zbytek roku jsme často venku, vět-
šinu času trávíme na terase a v za-
hradě. Co se týče vlhkosti, vnitřní
prostředí funguje skvěle – dřevo ab-
sorbuje vlhkost, a když je sucho, zase
ji uvolňuje. Každý den pozoruji pro-
centa vlhkosti a neustále se pohybují
v rozmezí od 45 až 50 procent, což je
úplně ideální.

Myslím, že jsme opravdu postavili
dům, který jsme si přáli a nesetká-
váme se s tím, že bychom někde vi-
děli chybu, nebo něco znovu řešili
jinak. Našli jsme také výbornou ar-
chitektonickou kancelář, která nám
maximálně pomohla. Nezbývá, než
dolaďovat poslední úpravy a užívat si
příjemného bydlení v těsném kon-
taktu s nádhernou přírodou Vysočiny.

Připravila Lucie Němcová
Foto Martin Zeman

1256/2014

Pojďte dál

1 OTEVŘENÝ PROSTOR GALERIE NAD JÍDELNOU JE PROSVĚTLEN STŘEŠNÍM

OKNEM A JE OPATŘEN POUZE NENÁPADNÝM PROSKLENÝM ZÁBRADLÍM. NOSNÁ

KONSTRUKCE STŘECHY JE TVOŘENA CLT PANELY V POHLEDOVÉ KVALITĚ

2    PRAKTICKY ŘEŠENÁ KUCHYNĚ JE SOUČÁSTÍ VELKÉHO OTEVŘENÉHO

PROSTORU S JÍDELNOU A GALERIÍ. ZAJÍMAVOSTÍ JE DESIGNOVÁ DIGESTOŘ

ZABUDOVANÁ DO PODHLEDU. SMRKOVÉ DŘEVO SE ZDE POHLEDOVĚ UPLATNÍ

JAKO OBKLAD STĚNY ZA SKŘÍŇKAMI, V MÍSTECH NAMÁHANÝCH VODOU JEJ

ZASTUPUJE SKLENĚNÝ OBKLAD S LEHKÝM MODRÝM NÁDECHEM

2
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Pojďte dál
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1 VELKORYSÝ JÍDELNÍ STŮL JE Z BĚLENÉHO DUBU, VE STEJNÉM

ODSTÍNU JAKO PODLAHA. MAJITELÉ SE DRŽELI BAREVNÉHO

A MATERIÁLOVÉHO KONCEPTU INTERIÉRU POLOŽENÉHO JIŽ VE

STUDII A VEŠKERÉ VYBAVENÍ POSTUPNĚ SAMI CITLIVĚ VYBÍRALI

2 BAREVNÝ KONCEPT: SMRK V PŘÍRODNÍ BAREVNOSTI

(S UV VOSKEM), BĚLENÝ DUB A BARVY BÍLÁ A ČERNÁ SPOLU

S AKCENTY FIALOVÉ SE PROLÍNAJÍ CELÝM INTERIÉREM DOMU. 
JÁDRO OBYTNÉHO PROSTORU – OBOUSTRANNÝ KRB, SMĚŘUJE

JAK DO OBÝVÁKU, TAK DO JÍDELNY

3     STEJNOU ELEGANTNÍ BAREVNOU KOMBINACI NAJDEME TAKÉ

V KOUPELNĚ, KTEROU OPTICKY ZVĚTŠUJE ZRCADLO PO CELÉ

ŠÍŘCE MÍSTNOSTI
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Poděkování autora
Děkuji Zdeňce a Františkovi za krásné zadání a velmi otev-
řený přístup během celého procesu. Prožili jsme spolu
mnoho dlouhých konzultací od studie, přes projekt až k de-
tailům interiéru.  S radostí na tyto chvíle dnes vzpomínám.

Velmi oceňuji, jakým způsobem se majitelé při zařizování domu drží konceptu
interiéru a s rozmyslem a citem jej dále rozvíjejí. Dům je zajímavý i ze static-
kého pohledu – díky pohledovým CLT stropům a CLT krovu jsme museli volit
nestandardní řešení, proto je dům takový malý konstrukční hlavolam.

Ing. Irena Truhlářová, ateliér ARCHCON
www.archcon.cz

Slovo dodavatele
Je vždy velmi příjemné pracovat na projektu, kde investoři
znají své požadavky a kdy se k celému procesu od samého
začátku přistupuje velmi zodpovědně a s rozvahou. Pečlivá
příprava v projektu se vždy velmi pozitivně projeví na

vlastní realizaci. Jsem velice rád, že jsme se mohli podílet na vzniku tak pěk-
ného domu z masivních dřevěných panelů, kde vynikne krása dřeva. Zvolené
kvalitní materiály zaručují investorům jistotu dlouhodobé spokojenosti. Nelze
nic jiného než Zdeňce a Františkovi poděkovat za velmi příjemnou spolupráci
a popřát jim velmi mnoho krásných chvil v jejich krásném domě v malebném
prostředí Vysočiny.

Ing. Jaroslav Jiruška, Dřevostavby Biskup, s.r.o.
www.drevostavbybiskup.cz

Nadšení stavebníků
Dům, který jsme společně s architektonickou kanceláří
ARCHCON a inženýrkou Truhlářovou a jejím týmem vytvo-
řili, je přesnou kopií našich myšlenek. Vždy se to nepodaří,
a tak jsme na to náležitě pyšní. Základ ke spokojenosti je

nespěchat. Diskuze, hledání variant, přepracování návrhů a opět diskuze. Měli
jsme jasno, že typové projekty pro nás nejsou a prostory, kde budeme mnoho
let žít, si chceme vytvořit sami s odbornou pomocí. Pozemek je unikátní svoji
otevřeností do krajiny a pracovat s budoucími pohledy ze všech možných úhlů
jednotlivých pokojů, to byla radost, kterou nyní prožíváme každý den, když
sedíme na terase nebo se jen tak díváme z okna obývacího pokoje. Rozhod-
nutí, že si pořídíme dřevostavbu ze Stora Enso CLT panelů, nelitujeme a jsme
maximálně spokojeni s kvalitou života v našem domě. Všechny teoretické
přednosti se nám potvrdily v reálném každodenním životě.

Pojďte dál

Technické parametry:
Velikost pozemku: 1016 m2

Zastavěná plocha: 219,3 m2

Užitná plocha: 229,7 m2

Spodní stavba: základové betonové pasy v nezámrzné
hloubce a základová deska 
Stavební systém: masivní třívrstvé panely CLT Stora Enso
Tepelné izolace: dřevovláknité izolace
Fasáda: difuzně otevřená omítka/modřínový obklad
Střecha: sedlová s přesahy, plochá zelená a plochá s PVC fólií
Střešní krytina: hliníková falcovaná krytina, zelená střecha,
PVC fólie
Okna: dřevohliníková, INTERNORM
Podlahová krytina: třívrstvá dřevěná podlaha, keramická
dlažba
Vytápění: plynový kondenzační kotel doplněný o solární
panely 
1NP – podlahové teplovodní vytápění, 2NP – otopná
teplovodní tělesa

Skladba stěny
směrem dovnitř: Difuzně otevřená omítka STO / modřínový
obklad na latích
Dřevovláknitá izolace (200 mm)
Masivní dřevěný třívrstvý panel CLT (97 mm)
Sádrovláknitá předstěna s dřevovláknitou izolací (97 mm)
Celková tloušťka stěny: 400 mm/450 mm
Hodnota U: 0,140 W/m2K
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