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Nejen, že krásně vypadá, ale je navržen tak, aby měl dostatek přirozeného světla 

i vzduchu, příjemné klima a vyhnul se vysokým účtům za energii. Není jen prostorný 

a pěkně zpracovaný, ale i maximálně udržitelný. S největší pravděpodobností přežije 

sám sebe. Vyladěný dům Petra a Michaely v mnohém vyniká. A dělá to na úrovni. 

HLASUJTE 
pro tento dům 

v soutěži  
Dřevostavba roku 

(str. 60–61)
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SS bydlením v dřevostavbě jsme měli bohaté zkušenosti. Koupili 
jsme ji z druhé ruky a vychovali v ní k dospělosti dvě děti. Před 
dvaceti lety ale nebyly dřevěné domy tak technologicky vychyta-
né, jako ty současné. Navíc jsme se museli přizpůsobit stávající 
dispozici, která vycházela z typového domu a nebyla v mnoha 
ohledech praktická. Když se děti odstěhovaly, byl nám dům už 
velký. Tehdy jsme začali uvažovat o tom, že si postavíme něco 
menšího a že budeme brát ohledy nejen na naše potřeby a přání, 
ale i na udržitelnou výstavbu a provoz domu. 

Naší prioritou byl přízemní, protáhlý dům se všemi pokoji na jih, 
ekologické materiály, moderní technologie, maximální úspornost 
a zanedbatelná údržba. V oblasti přání pak dominovala jednodu-
chost s minimem volně stojícího nábytku, bezbariérovost a prak-
tičnost. Od počátku jsme uvažovali o pasivním domě se zelenou 
střechou a obnovitelným zdrojem energie. 
Věnovali jsme hodně času hledání toho pravého, i mezi typový-
mi domy. Ale žádný nesplňoval naše představy. Pokaždé by šlo 
o kompromis. A protože v tom domě chceme být už do konce 
života, tak ať má vše, co potřebujeme. Ukázalo se, že bez archi-
tekta se neobejdeme.
Na veletrhu For Pasiv jsme si vytipovali čtyři firmy, které byly 
schopné dům nejenom individuálně navrhnout, ale zajistit i stav-
bu a dát jednu záruku za vše. Nakonec zvítězila kvalita, lidskost, 
empatie a ochota. Paní architektka neváhala navštívit náš starý 
dům, dlouho si s námi povídat a napojit se na naše myšlenkové 
pochody. Její tým s námi prošel stavebním řízením, martýriem 
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schvalování nové přístupové cesty i přípojky vody a kanalizace. 
Stavby se účastnila i jako autorský dozor, každý týden jezdila na 
kontrolu a vyladila nám i interiér. Ve spolupráci s dodavatelem 
stavby pak do sebe všechno pěkně zapadalo a při pohledu zven-
čí úžasně klapalo.

Fotovoltaika

V projektu byla malá fotovoltaika (1,8 kWp + baterie) na ohřev 
vody a topení s tím, že pravidla první dotační vlny Zelené úspo-
rám (2017 / B2) umožňovala její pozdější rozšíření. Počítali jsme 
s tím tedy výhledově pro spotřebu celého domu plus nabíjení 
hybridního automobilu. Bohužel, dříve, než jsme dům zkolaudo-
vali, vyšla novela s tím, že když máte v energetickém štítku malou 
fotovoltaiku, tak nesmíte o rozšíření žádat další dva roky. Že je 
to nesmysl nám potvrdili i na Ministerstvu životního prostředí, ale 
bohužel už s tím nejde nic dělat a musíme počkat buď na další 
novelu, nebo ty dva roky. 

&

Energie: Dům se odráží v hladině zahradního 

jezírka, které je umístěné v poloze 

takzvaného primárního paláce – blahodárná 

energie. Všechny dřevěné prvky se časem 

barevně spojí a zapojí do terénu, včetně 

dubového žebříku pro výlez z vody 

Aktuálně máme průměrnou denní spotřebu energie na celý dům, 
včetně zahradního domku, jezírkové filtrace a elektrického traktůr-
ku 16 kW, kterou pokrýváme částečně ze sítě. Až budeme moci 
fotovoltaiku rozšířit, nepřekročíme spotřebu 8 kW denně, v létě to 
odhadujeme na 3 kilowatty. Samo sebou počítáme i s větší kapa-
citou bateriového úložiště.

Tepelné čerpadlo

Jsme rádi, že už máme postaveno, protože současná pravidla pro 
dotaci nutí stavebníky mít k fotovoltaice i tepelné čerpadlo, což 
u pasivního domu nedává smysl. Je to finančně nákladné i s do-
tací. Pokud máte takto úsporný dům – využíváte pasivní sluneční 
zisky, rekuperaci tepla, k tomu doplňkový zdroj v podobě kamen na 
dřevo, tak prakticky nemusíte topit jinak. My jsme podlahové elek-
trické topení nezapnuli celou zimu. Dali jsme za něj ale jen devade-
sát tisíc, tak jeho neužití zase tolik nebolí. Kdežto čerpadlo vyjde 
dráž a běží stále (i když nepotřebujete topit), nějakou energii spo-
třebovává na svůj provoz a když nesvítí slunce, tak tím víc. Navíc 
musíte tepelné čerpadlo povinně pravidelně servisovat. Když to 
posčítáte, tak vydáte peníze za to, co nepotřebujete. 
U nás všechno zvládá vzduchotechnická jednotka Nilan s rekupe-
rací, která za dohledu inteligentního systému Loxone větrá, klima-
tizuje, topí, ohřívá vodu (když je teplo a běží klima, tak zadarmo) 
a máte k tomu jen jeden předepsaný servis (po dvou letech) a vel-
mi jednoduchou údržbu (výměna filtru). 
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Architektka

ARCHCON atelier, s.r.o.

  
Redaktorka

  
Majitelé domu
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Linie: Ze všech pobytových 

místností lze vyjít na zahradu. 

Jižní orientace fasády vnesla 

do projektu potřebu velkého 

přesahu střechy, který v létě 

zabraňuje přehřívání interiéru 

a současně kryje před 

deštěm dřevěný ochoz, který 

přechází v oblinu pobytové 

terasy. Na oblouk jsou pak 

pěkně navázané přechodové 

linie jezírko-oblázková pláž-

vegetační zóna-trávník. 

Difuzně otevřená střecha má 

obvykle větranou mezeru čtyři 

centimetry vysokou. V tomto 

případě bylo třeba mezeru 

zvednout na šestnáct kvůli 

malému sklonu a zajištění 

dostatečného proudění 

vzduchu. Smrkové nosné 

prvky doplňuje modřínová 

fasáda s UV odolnou tmavou 

podkladní folií a síťkou proti 

hmyzu pod obkladem

Vstup: Přehledné, upravené, v barvě srdečné a dobře osvětlené průčelí domu láká ke vstupu
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Propojení: Po odchodu dětí se majitelům změnily priority. Ve starém domě 

měly děti největší pokoje, v novém je to opačně. Obývák s kuchyní a jídelnou je 

středobodem domu, který svojí energií ovlivňuje celý zbytek domu. Pro její cirkulaci 

je ponechán dostatek volného prostoru, který i výškově umocňuje pětimetrový 

dřevěný HS portál s trojsklem, díky němuž může být příroda nepřetržitě přítomna 

v každodenním životě majitelů. Když je slunce vysoko, díky přesahu střechy do 

interiéru paprsky nesahají. Od podzimu do jara naopak slunce interiér pěkně vyhřívá
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Design: Niky namísto skříněk jsou srdeční záležitostí Michaely. Dubové 

police vyrobili truhláři na míru a vsadili do zámku krytého stěnou. Nemusí 

proto mít žádné další viditelné zpevňující prvky a unesou opravdu hodně. 

Niky zdobí téměř každou místnost včetně koupelny a chodby. Za tou vlevo 

od kuchyně je schovaná spíž a hned vedle, posuvnými dveřmi oddělená, 

pracovna Michaely 

Koupelna: Michaela si přála 

v koupelně vanu s výhledem 

do zahrady. S oknem na celou 

výšku místnosti získala navíc 

kromě propojení a odlehčení 

i bezplatné vyhřívání místnosti 

slunečními paprsky, které 

dokážou v zimě zvednout 

teplotu až na 25 stupňů. 

I zde jsou zakomponované 

úložné výklenky (niky), které 

Michaela považuje za skvělé 

řešení. Ve sprše nestraší 

žádný „drátěný program“ 

nebo nástěnné poličky. Niky 

stačí osprchovat a hotovo. 

Stejně nadšená je Michaela 

i z centrálního vysavače 

Husky, který se bezprašně 

stará o podlahy

MÍT NÁVRH DOMU OD ARCHITEKTA JE 

OBLEK NA MÍRU 
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Světlo: V chodbě není skoro 

vůbec třeba svítit díky dvěma 

světlovodům, kterými prochází 

světlo dovnitř dokonce i když 

je jasná noc. Efekt je tak silný, 

že má člověk tendenci světlo 

zhasnout, když chodbu opouští. 

Protože lze v chodbě oddělit 

šoupačkami denní a noční část 

domu, jsou světlovody umístěné 

tak, aby osvětlovaly každou z částí

       
   

     
     

     
    

     
     

     
    

     
      

   

  
DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o. 

SLOVO DODAVATELE

Úrovně: Většina odbagrované zeminy byla 

přemodelována do podoby terénních nerovností, 

oblin a bariér, které dělí zahradu na dvě části 

a výškové úrovně. Zahradní domek slouží Petrovi 

jako tělocvična a nárazově k přespání kamarádů
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ŘEZ STĚNOU

Poloha: Pozemek je 

nádherně situovaný, s náručí 

otevřenou k jihu. Ani 

z vegetační střechy, která má 

velký vliv na příjemné klima 

v domě a jeho okolí, neruší 

výhled okolní zástavba, kde 

z domů vyčuhují jenom střechy

TECHNICKÉ PARAMETRY

sádrovláknitá deska fermacell 12,5 mm 

CD profil 27 mm

dřevovláknitá izolace Steico Flex 60 mm

masivní dřevěný panel DEKPANEL D 81 mm

dřevovláknitá izolace Steico Therm 300 mm

difuzně otevřená fasádní fólie

vertikální rošt + provětrávaná vzduchová mezera 30 mm

horizontální rošt 30 mm

svislé dřevěné obložení sibiřským modřínem 19 mm

Typ domu: pasivní 

Zastavěná plocha: 307,2 m2 včetně garáže, 
přístřešku pro auta, terasy a závětří + zahradní 
objekt 48,3 m2

Užitná plocha: 150 m2, garáž 20 m2,  
stání pro auta 45 m2, krytá terasa a závětří  
46 m2, zahradní objekt (vč. terasy) 45 m2

Dispozice: 4+kk

Konstrukční systém: masivní dřevěné panely 
DEKPANEL, dřevovláknitá izolace – difuzně 
otevřená konstrukce / střecha I-nosníky, 
foukaná celulóza, vegetační střecha

Zdroj energie / teplo: FV panely, elektrické 
podlahové vytápění, v koupelnách doplněno 
el. sušákem ručníků, doplňkově krbová kamna 

Větrání: kompaktní jednotka Nilan Compact 
K – aktivní rekuperace s ohřevem TUV, 
zásobník 180 l, aktivní chlazení

Součinitel prostupu tepla stěnou U:  

0,119 W/m2K

Autor arch. návrhu a projektu:  
ARCHCON atelier, s.r.o., www.archcon.cz 

Realizace: DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o., 
www.drevostavbybiskup.cz, 2021 

560 mm

hl. vstup


