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Jak se staví, jak se v nich bydlí

návštěv
v dřevostavbách

O lga
Bušková:
Domov j e
v ý s t av k a
e mocí

Z č e h o s e s k l á dá
ce na domu

99 Kč | 4,89 €

T e p e ln é č e r p a d lo :
Ko u z le n í s t e p le m

O s e d l at v í t r :

Mů ž e p ř i r o z e n é v ětrání
n ah r ad it v e n ti lac i ?

Anglická legenda
přijíždí
Nové MG ZS

od 424 940 Kč
Vyzkoušejte si nové ZS i vy
Nové MG ZS bylo testováno a k dokonalosti
vyladěno na evropských silnicích. Kromě vysoké úrovně bezpečnosti si při jízdě vychutnáte
prostorný komfortní interiér i velký zavazadlový
prostor. K pohonu vám poslouží dva spolehlivé
a úsporné zážehové motory o výkonu 102 nebo
111 k a k tomu všemu dostanete nadstandardně
bohatou výbavu. Nové MG ZS vám prostě dává
všechno co potřebujete za skvělou cenu.

www.mgmotor-czech.cz

150 000 km

Kombinovaná spotřeba 6,6 – 7,2 l/100 km, emise CO2 149 - 163 g/km (dle normy WLTP).
Údaje dle směrnic a nařízeni EU nebo předpisů EHK. Obrázky jsou ilustrativní.

obsah

5×
návštěva

4

■

2022

srpe n–září

Nahlédněte s námi
do atraktivních dřevostaveb

Pojďte dál
8 Intuitivně správným směrem
20 Kdo je připraven, nebývá zaskočen
30 Tady panuje soulad
38 Dřevostavba na horské louce
50 Létající chatička
Interiér
58 Dřevo na citlivých místech
64 Tvoříme dětský vesmír
70 Mistr transformace
Vize
72
		
80
86
94

20

106
		
114
122
		

Omítaná fasáda: Klasika i pro
nejodvážnější řešení
Zákulisí příprav skvělého interiéru
Dřevo venku: Natřít,
nebo nenatřít?

Domy a projekty
130 Soulad zvenku i zevnitř
133 Dům pod vinnou révou
135 Duo – dvě samostatné bytové
		 jednotky
137 Pohodlí a velkorysý prostor
139 Komfort na jednom podlaží

Olga Bušková: Domov je
výstavka emocí
Osedlat vítr
Rozpočet domu: Kolik co stojí
(r)EVO(luční) bydlení

Stavba
96 Čerpadlo – kouzlení s teplem
102 I dřevostavba si ho zaslouží

8 38
2

.cz

64

50
offgrid

Chatička, která levituje v lese

114

Interiér
Rubrika

Dřevomateriály

Stavba

106

v ru
interié

Omítka pro
univerzální řešení

128

122

58
4 | 2 022

3

Pe ri skop

Péct jako designér
Designer Baking je dvoudílná sada
kuchyňských razítek od studia
STUDIOLAV, která promění běžný chléb,
sušenky a koláče na malé zázraky na
pečení „haute couture“. Razítka vyrobená
z olivového dřeva vtisknou pečivu reliéfy
ikonických vzorů látek „Pied de Poule“
a „Tweed Herringbone“.

Postavit se
na hlavu
V józe je stojka na hlavě
považována za královnu všech
ásan, protože přináší tělu řadu
fyzických u duchovních výhod.
Lavice VESSEL napomáhá
bezpečnému provádění ásan
a uvolňuje napětí v krční páteři. Díky svému designu a polstrované horní části
poskytuje stabilní oporu a pohodlí. Tyto charakteristické hodnoty odhalují
všestrannou povahu překližky, která dokáže spojit ergonomii a design
v jednom produktu.

Spát pod
stolem
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Drago Desk od slovenského designéra Henricha Zrubce je perfektním
řešením pro majitele domácích mazlíčků pracujících z domova. Poskytuje
prostor pro práci i bezpečné místo pro odpočinek psa či kočky, což
umožňuje oběma pobývat současně na jednom místě. Stoly lze uspořádat
vedle sebe nebo kolmo k sobě.

Do medvěda, žáby nebo
opice od slovinského
studia Wilsonic Design
se mohou zakousnout
kojenci a batolata a ulevit
tak nepříjemnostem
při prořezávání zubů.
Kousátka jsou vyrobena
z různých druhů čistého
dřeva, které každému
z nich dodává specifickou
barvu. Tepelná úprava
zaručuje jejich trvanlivost
a zároveň bezpečnost
a antibakteriálnost.

.cz

Připravil Michal Babor

Zakousnout
se do dřeva

Zacvičit si
v přírodě

Architektonické studio De Matos Ryan vytvořilo na
zahradě londýnského domu „bezstromový stromový dům“
pojmenovaný Penfold s pyramidovou dřevěnou konstrukcí.
Domeček odkazuje na vyvýšené
vyhlídky a vraní hnízda a má
trojúhelníková okna, která rámují
výhledy do okolí. Postaven je
ze série trojúhelníkových rámů
douglasky a je přístupný přes
nízký prolézací prostor u jeho základny. Uvnitř jsou dvě patra
propojena dřevěným a provazovým žebříkem a osvětlena
světlíkem se senzory, které jej při dešti automaticky uzavřou.

Bydlet
na stromě
bez stromu

Číst si o dřevu
Obsáhlá publikace mladého
architekta Matyáše Ciglera
s názvem Dřevo! velmi podrobným
způsobem představuje fenomén
přírodního materiálu, na který nahlíží
z mnoha různých pohledů. Její
obálka sama o sobě svým vzhledem
a strukturou evokuje dřevo
a vyzdvihuje jeho nezastupitelnou
roli nejen v české architektuře.
Kniha vyšla v nakladatelství
Premium Media Group.
4 | 2 022

Fingerschinder pi r2
je redesign jednoho
z nejznámějších tréninkových
zařízení, olympijských
kruhů, od Rakušana Jakoba
Glasnera. Designový koncept
je zaměřen na maximální
využití prázdného prostoru
uprostřed kruhu. Kombinuje
hangboard – obvykle
používaný horolezci k posílení
prstů – s gymnastickými
kruhy, čímž vytváří nový
kompletní zážitek z tréninku
horní části těla.

Hrát si a nezlobit
Brémští muzikanti neboli Zvířátka a Petrovští
– to je kolekce dřevěných skládacích
magnetických hraček od bulharského
studia ESNAF TOYS. Jsou vyrobeny ručně
z buku a amerického ořechu bez jakékoliv
povrchové úpravy. Každá dřevěná hračka
– kohout, kočka, pes, osel je součástí
sběratelské sady a je doplněna o zapuštěné
magnety, díky nimž mohou děti vytvářet
různé figurky zvířat a jiných tvorů.
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„

zoom

Jsme celistvé bytosti a příroda nám umožňuje hluboce tuto
celistvost či úplnost prožívat, zatímco společnost v nás neustále
vytváří pocit nedostatku. Umí nás přesvědčit o tom, že k tomu,
abychom byli šťastni, nám neustále něco chybí. Brání nám,
abychom byli spokojeni s tím, co máme a kým jsme.
Pořád nám namlouvá, že nejsme úplní.

“

(Laurent Gounelle – Den, kdy jsem se naučil žít, Rybka Publishers, 2015)
Foto Irk Boockhoff
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Připravila Lucie Němcová ■ Foto Martin Zeman

Bydlení Lucie a Jana přirozeně mění svou podobu
s rozrůstající se rodinou. Začali v malém bytě, sedm
let jim byla domovem řadovka a s nastřádanými
zkušenostmi a třemi dětmi se vydali vstříc vlastnímu
jedinečnému životnímu prostoru.
8

Intuitivně

s p r áv n ý m

směrem

.cz

Hlasujte
pro tento dům
v soutěži
Dřevostavba roku
(str. 48–49)
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Náš příběh se odvíjí možná dost nečekaně a organicky. Zdálo se, že vlastní dům budeme řešit již s prodejem bytu před lety, ale nakonec se seběhl rychle a my
našli zázemí v pronajaté řadovce. Tato fáze však byla
přínosná a důležitá. Vyzkoušeli jsme si život v domě,
který jsme do té doby neznali. Opustili jsme některé
megalomanské představy a nabyli cenné informace
o našich potřebách. Přesto jsme na cestu za novým
domem vstupovali jako laici v oblasti architektury, stavitelství a designu, kterým se musí věci především líbit.
Rozhodně jsme potřebovali průvodce.

První návrh

Vstupní prostor: Dostatek
krytého prostoru před
vstupem je zárukou vysokého
uživatelského komfortu, i když
přijde početná návštěva

Pohled z ulice: Na severní
stranu do ulice není dům
tolik otevřen okny obytných
místností, je zde však důležitý
vstupní prostor a vjezd, kde si
často hrají děti a plochy tak
mají mnohostranné využití

Zadali jsme studii architektovi a vznikl první koncept
domu. Bohužel se ukázalo, že nesplňuje koeficient zastavěnosti v dané oblasti (my jsme v té době ani nevěděli, že něco takového existuje) a navíc se dostal do jiných cenových relací, než jsme chtěli. Spolupráci jsme
tedy rozvázali a hledali dál.
K naší vyvolené dodavatelské firmě nás dovedla intuice.
Jsme vybíraví a preferujeme čistý, kompaktní a moderní
vzhled domu. Právě estetika realizovaných staveb dané
firmy nás oslovila a přesvědčila. Od této chvíle jsme
měli štěstí snad na všechny zúčastněné, od architektů přes stavbyvedoucího, pana Slavíka, až po truhláře
a interiérové designéry.
Nový dům vyšel z již připraveného návrhu. Byla upravena zejména velikost a některé detaily, aby vyhověl koeficient zastavěnosti. Dům byl na naše přání proveden
v pasivním standardu, s kvalitním zateplením, výměnou
vzduchu a rekuperací. Z našeho pohledu byl nesmírně efektivně a ohleduplně zvládnutý celý proces. Fáze
i činnosti časově hladce navazovaly a my jsme vždy
měli k dispozici podporu pro jakékoli dotazy a řešení
všeho, co bylo třeba.

Promyšlený vně i uvnitř
S interiérem nám již v původním projektu pomáhali interiéroví designéři. V této spolupráci jsme pokračovali
a jejich návrh interiéru zrealizovali. Nemůžeme si vynachválit, jak bylo praktické o interiéru uvažovat brzy
a nechat jej promyslet odborníky. V případě malých
místností je to obzvlášť důležité. Jde o každý centimetr,
aby vše krásně pasovalo a prostor byl dobře využitý.
Až během užívání nám dochází rafinovanost a praktičnost některých detailů a oceňujeme, jak do sebe vše na
milimetry zapadá. Zásuvky, vypínače nebo třeba světla
jsou přesně tam, kde je potřebujeme. Právě v interiéru
jsou nejvíce prvky, se kterými jsme v kontaktu denně,
a s tím spojený uživatelský komfort má nevyčíslitelnou
hodnotu. Interiéroví designéři nám navíc pomohli s výběrem většího i drobnějšího vybavení, což nám ušetřilo
ohromné množství času a energie. Přesto na řešení bydlení padlo mnoho našich večerů.
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Technologie v přijatelných mezích
Teplo v domě zprostředkovává tepelné čerpadlo, které
jsme málem v projektu vyměnili za plynový kotel. Naštěstí nám zavolal přímo majitel firmy a ujišťoval, že čerpadlo je správná volba. Dnes jsme za to velmi vděčni.
V domě je rozvedeno teplovodní podlahové vytápění,
které umí v létě i chladit.
Chytrou domácnost jsme nechtěli. Nebudí v nás důvěru mít vše napojeno na on-line svět. Stačí, že máme
v telefonu ovládání brány, světla, sekačky i zabezpečení. Ke všemu je samozřejmě zároveň manuální varianta.
V tomto směru jsme stará škola. Nechtěli jsme mít pocit, že bez telefonu se v domě neobejdeme.
Pokud bychom měli možnost volit znovu, v přízemí
bychom zvýšili strop a prosklení směrem do zahrady
nechali udělat až do stropu. Obytný prostor by působil vzdušněji a otevřeněji. Zvážili bychom také neotevíravé části oken v druhém patře, protože je lze umýt
jen ze žebříku.
Celkově nám bydlení dělá nesmírnou radost. Přestože
byl celý proces intenzivní, rádi vzpomínáme na podporu a lidskost všech zúčastněných a jsme vděčni, že
&
jsme se odhodlali.

Terasa: Samozřejmě nemůže chybět letní obytný prostor terasy,
který ještě čeká zastřešení bioklimatickou pergolou

Stropní konstrukce je z litého betonu
a zlepšuje akustické vlastnosti domu.

Předsíň: Místo, které s přehledem odbaví pětičlennou rodinu

4 | 2 022
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Obytný prostor: Interiér tvořený designéry je protkán třemi základními neutrálními barvami: bílou, šedou
a dekorem dřeva. Kontext tohoto barevného spektra si velmi rozumí také se zelenými akcenty rostlin.
Nepřehlédnutelným prvkem obýváku jsou štěrbinová světla, která lze stmívat a měnit atmosféru pokoje

4 | 2 022
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slovo

redaktorky

Lucie Němcová

Celistvost a dotažení do detailu
této stavby je radost pro oko. Prvky
navazují a zapadají do harmonického
celku. Láska k čisté estetice majitelů
se nezapře vně ani uvnitř. Má duše
minimalisty plesá. Není to však o tom,
že by vlastnili tak málo věcí, ale
o šikovném řešení úložných prostor
tak, že interiér zůstává stále vzdušný,
nezalepený vizuálním balastem.
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Digestoř: Kvůli rekuperaci je digestoř pouze filtrační. Když se vaří něco
aromatického, pach se vyvětrá díky vzduchotechnice v řádu minut
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Nechceme být otroky věcí, které nám mají sloužit.
16
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Koupelna: Zůstává věrná
estetice celého domu,
včetně černých detailů

otázky pro

dodavatele

Ing. arch. Hana Kulová
LUCERN Dřevostavby s.r.o.

Co se vám vybaví v kontextu tohoto domu jako první?
Oslovili nás klienti, kteří za sebou už měli jeden nezdařený pokus
o stavbu domu. Celý proces se časově protáhl tak, že už nebylo
možné původní projekt postavit. Díky tomu měli klienti poměrně
jasnou představu o tom, co se jim líbí a jaký dům si přejí.

Ložnice: Oáza odpočinku
se šatnou, do které vedou
důmyslně zakomponované
dveře v kompaktní šatní skříni

4 | 2 022

Čím je tato realizace jedinečná?
Nejdůležitější bylo zasadit objekt do poměrně husté
stávající městské zástavby, a přitom co nejlépe využít malý
pozemek a respektovat z toho plynoucí tvarová i rozměrová
omezení. Cílem bylo navrhnout jednoduchý dům, který
zapadne do okolí, ale nebude na pohled nudný. Dalším
z důležitých (a nezvyklých) faktorů bylo, že jsme chtěli
alespoň částečně využít již zpracovaný projekt interiéru.
Díky konstruktivnímu přístupu poučených stavebníků byla
celá spolupráce velmi příjemná.

17

poj ďte dál

Technické parametry
Typ domu: pasivní (dotace B.0)
Zastavěná plocha: 151,24 m2
Užitná plocha: 177,6 m2
Konstrukční systém: two by four – LUCERN mineral
Teplo a větrání: rekuperace ZEHNDER + TČ IVT
voda-vzduch
Součinitel prostupu tepla stěnou: 0,134 W/m2K
Projekt a realizace: 2019–2021,
LUCERN dřevostavby s.r.o., www.lucern.cz
1. NP
hl. vstup

Technické zázemí: „Neviditelně“ osazené dveře v kompaktní vestavné
skříni najdeme i na vstupu do technického zázemí a garáže domu

ŘEZ STĚNOU
2. NP

finální silikonová omítka,
zrno 1,5 mm
tepelná izolace –
kamenná vlna 160 mm
konstrukční deska
Rigistabil 15 mm
nosná konstrukce KVH
120 mm × 60 mm
minerální izolace –
skelná vlna 120 mm
parotěsná fólie PE
190 g/m2
minerální izolace –
skelná vlna 40 mm
konstrukční deska
Rigistabil 12,5 mm
469 mm
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MÁME ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ PROJEKT
PREFA HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ A FASÁDNÍ SYSTÉMY

produkt: PREFALZ
barva: P.10 antracitová
architekt: NEW HOW architects
realizace: Tomáš Padevět

WWW.PREFA.COM

poj ďte dál
Jako u kterékoli jiné věci založené na stylu, architektura prezentuje mnoho trendů. Dům Niny a Štěpána ale
především ukazuje, jak moc může dobrý design těžit z použití dřeva, a že ho lze šikovně otisknout i do menšího
„balení“ s velkým praktickým bonusem. Ostatně, není důležité, co kdo má, ale jak vidí a prožívá to, co má.
Připravila Dana Jakoubková ■ Foto Petr Polák

Hlasujte
pro tento dům
v soutěži
Dřevostavba roku
(str. 48–49)
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K d o j e při prave n, nebývá zaskočen

Stín: Lodžie v patře a terasa v přízemí je krytá před „zraky“ ulice dominantním
architektonickým prvkem v podobě mohutných sloupů. Před deštěm je chrání velký
přesah střechy, který zároveň stíní okna. Architekt majitelům v návrhu přesně ukázal, kde
bude vycházet slunce, kde zapadat, kam padne stín z přesahu střechy a kdy bude třeba
žaluzie. To si velmi pochvalují. Co naopak budou muset dořešit alternativně, je zastínění
terasového posezení. Za nejvhodnější považují variantu stínění jako stabilní součást domu
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Akustika: Na problematiku přenosu zvuku bylo
myšleno již v rámci projektu. Příčky v patře jsou
zaklopené dřevovláknitými deskami namísto
sádrokartonu a mezi ložnicí a dětským pokojem je
přidána instalační předstěna. Přenos zvuku mezi
patry pak tlumí betonový potěr podlahy. V tomto
ohledu jsou majitelé spokojeni

M

Měli jsme docela jasnou představu o tvaru
nízkoenergetické dřevostavby i dispozici
vnitřního členění. Oslovili jsme několik firem, z našeho pohledu tehdy (stavěli jsme
v roce 2016) už s poměrně vysokým renomé. Ale odradil nás přístup jejich lidí. Když
přišlo na jednání s 3AE, cítili jsme se s nimi
mnohem lépe. Měli příjemnější vystupování
a dá se říct, že jsme si velmi porozuměli
profesně i lidsky. Jako plus jsme vnímali
i to, že firma má jak architektonickou sekci,
tak stavební. V první fázi jsme architektovi
nesdělili, že uvažujeme o konkrétním tvaru
domu. Zajímalo nás, co vykouzlí na základě vstupních informací. V okamžiku, kdy
nám představil návrh, který vzhledem jako
by vypadl z naší hlavy, navíc v pasivním
standardu, který jsme do té doby neznali,
a s možností čerpání dotace, bylo jasné, že
si budeme rozumět. Všechno do sebe zapadlo hned napoprvé.

Skvělá optimalizace
V průběhu navrhování domu bylo velkou
výhodou – tehdy šlo snad dokonce o inovaci, která je dnes běžná –, že architekt
udělal model domu a poskytl nám software,
abychom jím mohli virtuálně procházet na
počítači nebo v mobilu. To nám velice pomohlo. Dům jsme si mnohokrát nakrokovali a mohli ho tak lépe optimalizovat podle
našich rytmů a potřeb. Užitnou plochou je
totiž spíše menší, pokud nepočítáme garáž
a sklad, a každý centimetr se počítá. Díky
zmíněnému modelu se povedlo odbourat
„hluché“ prostory, které by v našem běžném provozu zahálely. Nad naše očekávání
jsme se s architektem potkali na první dobrou. To se nám dohromady moc povedlo
a výborně to v praxi funguje.
Po stavební stránce jsme měli od dodavatele stavby hrubou stavbu dokončenou
zvenčí a vnitřky jsme si dělali svépomocí
– příčky, podlahy, elektroinstalace, něco
málo subdodavatelsky. Za velkou výhodné
považujeme i to, že dům navrhla i realizovala jedna firma. Měli jsme vlastní technický dozor a ten říkal, že vlastně není co
kontrolovat. Komunikace mezi architektem
a stavbyvedoucím byla dobře natrénovaná
a realizace samotná odsýpala perfektně.
Stavební parta byli skuteční profíci.

Jasné priority
Ještě dříve, než vůbec padlo slovo pasiv,
jsme věděli, že plyn jako medium není nic
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Energie: Ačkoliv je dům pasivní, jeho vzhled Nina se Štěpánem pasivitě nijak nepodřizovali. Tak jak si ho vysnili, vyšel dobře i v pasivu. Líbilo se jim samo sebou, že dům
bude úsporný a pokryje případné zvyšující se náklady v čase. Vzhledem k tomu, jak se letos otřásl trh s energiemi, z této vlastně náhodné prozíravost nyní profitují

Dřevo: České dřevo a vynikající statické parametry panelu NOVATOP byly jednou
z věcí, proč se majitelé rozhodli pro tento typ konstrukce. Jako přidanou hodnotu
vnímají i pohledovou kvalitu stěn interiéru natřených lehkou lazurou proti žloutnutí.
Příjemné je i to, jak dřevo i po letech krásně voní

pro nás, a pokud elektřina, tak ekologicky.
Jelikož podmínky pro dotaci beztak vyžadovaly nějaký obnovitelný zdroj energie, bylo
na výběr tepelné čerpadlo, nebo fotovoltaika. Nakonec z toho vyšlo oboje. Ale z našeho pohledu jsme to dimenzovali rozumně.
Nemáme extra výkonné čerpadlo ani drahou fotovoltaiku. Dům má tak nízkou tepelnou ztrátu, že by se nám náklady v čase nevrátily. Levnější fotovoltaika se úročí už teď,
a zároveň kdyby nám časem odešlo čerpadlo, máme záložní zdroj. Takže se nám to
zase hezky sešlo.
Oba zdroje využíváme pro ohřev vody, která
jde dílem k užitku do kuchyně a koupelny
a dílem ohřívá vzduch teplovzdušného vytápění kombinovaného s řízeným větráním.
Větrání s rekuperací je skvělá věc a funguje parádně, hlavně v zimě je dům krásně
4 | 2 022

provětraný i bez otevření okna. To ale neznamená, že okna během roku neotvíráme,
ať v zimě, nebo v létě. Pro topení bychom
po zkušenostech zvolili spíš podlahové vytápění. Až v praxi jsme zjistili, že nám chybí
sálavé teplo. A také, že nelze ideálně regulovat teplotu v každé místnosti. Pokud si do
ní pustíte méně tepla, tak zároveň i méně
větráte. A to není úplně podle našich představ.

Jednoduše a levněji
Dům má potřebu energie 14 kWh na metr
čtvereční vytápěné plochy za rok a tepelná ztráta je 2,1 kWh, což je vlastně nic
– zapneme tři fény do zásuvky a v domě
je rázem teplo. Nepotřebovali jsme proto
žádné extra výkonné čerpadlo, a pořídili
si, z dnešního pohledu, jednodušší levněj-
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Úložiště: Protože je dům plošně poměrně malý, byla praktická řešení stěžejním přáním Niny a Štěpána. Architekt dokázal využít
prostor maximálně, aniž by musel ustoupit z nároků na design. V přízemí je do podschodišťového prostoru umístěn uzavíratelný skládek
a otevřená knihovna, pod rohovým oknem pak sedací parapet s úložným prostorem. Nad schodiště se vešla extra velká „police“ z panelu,
kam lze schovat sezónní věci. Naopak značná vertikální proporce místností v patře umožnila vestavět téměř čtyři metry vysoké skříně
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na dálku je k nezaplacení. Nejde jen o komfort, ale i třeba o to, že můžeme vypnout konkrétní zásuvku, když není jisté, zda jsme před
odjezdem vypnuli žehličku. Nebo když jdeme
v noci na toaletu, rozsvítí se jen tlumené světlo, aby se člověk úplně neprobudil.

Foto Petra Galnorová

ší typ vzduch-voda. Myslíme si, že to byla
dobrá volba, protože technologie se mezi
tím posunuly a nebude nás bolet jeho výměna za novější typ. Trochu jsme měli obavy, ale můžeme potvrdit, že funguje dobře. Věděli jsme, že bude asi hlučnější, ale
v domě ho neslyšíme a venku je umístěné
tam, kde nikomu nevadí. Navíc jsou kolem
stromy, které hluk rozbijí.
Fotovoltaiku máme velmi malou 1,5 kWp
(za rok vyrobí zhruba 1 200 kWh energie).
Šlo nám především o poměr cena výkon,
extrémně jednoduchou instalaci a bezproblémový, bezúdržbový systém. Žádné baterie, střídače, které se časem porouchají.
Příjemně nás překvapilo, jak bezvadně ve
své jednoduchosti funguje. Spotřebu energie máme kolem 8 000 kWh za rok. Ale
není to o topení. Největší žrouti jsou pračka a sušička, které při dvou dětech jedou
skoro nonstop. Fotovoltaika je ale rozšířitelná a máme pro ten případ už rozvedenou
instalaci. Když uvidíme, že dává smysl ji
posílit třeba na dvojnásobek, tak to uděláme. O baterii neuvažujeme. Nemyslíme si,
že jsou tyto věci tak vyspělé a ekonomicky
návratné, abychom do toho šli. Navíc z baterie v domě máme obavu, přijde nám to
nebezpečné. Když, tak třeba do garáže.

Díky za zkušenosti
Ačkoliv jsme se na stavbu domu zodpovědně připravovali sbíráním informací, některé věci jsme neznali. V mnoha ohledech
nám hodně pomohl architekt a také otec,
který už postavil dva domy, z toho jednu
dřevostavbu. Jeho praktické zkušenosti
nám nejednou pomohly si věci ujasnit. Díky
výborné vzájemné komunikaci máme dům,
který se nám líbí, je praktický, funguje nad
očekávání a k tomu je hezky usazený na
pozemku. Bydlí se nám tu báječně. A pokud to naše děti budou časem vidět jinak,
prostě dům zrecyklují a postaví si jiný. I to
&
je výhoda dřevostavby.

Nina a Štěpán s rodinou
majitelé domu

Uvědomíme si to vždycky, když se
odněkud vrátíme – dům, a hlavně
prosklené přízemí nám dává
pozitivní energii. Po šesti letech
bydlení už můžeme bilancovat –
vybrali jsme si dobře; jak typ, vzhled
a dispozice domu, tak architekta
a stavební firmu.

Vstřícnost především
Při realizaci jsme řešili dvě trochu zapeklité věci; jednou byla výměna nevyhovujících
dveří do lodžie a druhou vzduchotechnická
jednotka umístěná do zádveří obytného prostoru, což se ukázalo jako ne zcela ideální.
Protože hluk rušil pobytový komfort, požádali jsme dodavatele o uspokojivější řešení.
Ten jej našel společně s výrobcem jednotky,
firmou ATREA, která vymyslela a nainstalovala tlumič hluku. Byli jsme jeden z patnácti
prvních domů, které postavili a vlastně to
byla i pro ně zkušenost, na jejímž základě
přestali navrhovat do domů větrání kombinované s vytápěním a větrací jednotka už
se umísťuje mimo obytný prostor. Pro nás
to byla zpětná vazba, že každý problém má
řešení a musím uznat, že se k němu dodavatel stavby postavil konstruktivně a vyřešil ho
k naší spokojenosti.

Inteligentní domácnost
Mít chytrý dům je dnes asi běžné, ale když
jsme stavěli my, byl to spíše nadstandard,
který jsme si realizovali za pomoci kamaráda
svépomocí. Jak už jsme zmínili, jsme prakticky založeni, a možnost ovládat téměř všechno
4 | 2 022
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Přijde nám úžasné, jak světlý
a vzdušný dům je.

otázky pro

architekta

Ing. arch Lukáš Pejsar
3AE s.r.o.

Větrání: Obytné přízemí představuje jeden otevřený
prostor s kuchyňskou linkou přes polovinu obýváku, což
nabídlo spoustu úložné kapacity. Jako ne zcela ideální
se ukázalo odvětrání kuchyně, do které zvolila Nina se
Štěpánem recirkulační digestoř, která se trochu pere
se vzduchotechnikou. Někdy trvá déle, než se vzduch
provětrá, a vyladění obojího majitele ještě čeká

4 | 2 022

Navrhování tohoto domu
jsem si opravdu užíval. Jedna
z největších výzev bylo samotné
umístění domu na parcelu,
jelikož se jednalo o dosti svažitý
terén a klient požadoval alespoň
trochu „rovného“ pozemku,
kde by si mohly hrát děti. Toto
se nakonec podařilo vyřešit
kombinací svahování a teras,
především díky ruční práci
majitelů a kolegyním z Lianna
Garden Design, které navrhovaly
kompletní zahradu. Maximální
propojení domu se zahradou
bylo prioritou. Díky tomu se
zahrada stala prostorem, do
kterého volně přecházela
vnitřní dispozice domu. Aby
zahrada měla patřičnou velikost
a intimitu, byla stavba umístěna
k severní hranici pozemku,
čímž vznikl na jižní straně
krásný prostor pro její realizaci.
Kompletně prosklený obývací
prostor s jídelnou a kuchyní se
povedlo vytvořit tak, abychom
zachovali intimitu i pro domy
v sousedství. Zasadit objekt
do okolní krajiny tak, aby
neprovokoval a nenásilně
splynul s okolní přírodou, se
nám společně s investory,
myslím, povedlo. Navrhnout
domov, který bude oázou klidu
a do kterého se budou Nina
se Štěpánem rádi vracet, se
povedlo zejména otevřenému
dialogu, kdy jsme si vzájemně
naslouchali. Byla to radost.

27

poj ďte dál

1. NP

Technické parametry
Typ domu: pasivní
Zastavěná plocha: 80,3 m2

hl. vstup

Dotace: Nová zelená úsporám 585 000 Kč
Užitná plocha: 113,2 m2
Dispozice: 4+kk

Konstrukční systém: CLT panely NOVATOP SOLID,
difuzně otevřená skladba
Zdroj energie: tepelné čerpadlo + fotovoltaika
Vytápění a větrání: řízené, jednotka ATREA DUPLEX
RB4-EC – dvouzónové cirkulační teplovzdušné vytápění
a větrání s rekuperací tepla, akumulační nádrž na vodu
Součinitel prostupu tepla stěnou U: 0,11 W/m2K

2. NP

Autor arch. návrhu a projektu: Ing. arch. Lukáš Pejsar,
3AE s.r.o., www.3ae.cz
Realizace stavby: 3AE s.r.o., www.3ae.cz, 2016

Voda: Dům stojí na pozemku za terénním zlomem pod lesem, se třemi prameny
staženými do takzvané falešné studny, z níž je voda čerpána na splachování
a do budoucna jsou trubky
připravené i na přívod k pračce,
případně do koupelny

ŘEZ STĚNOU

panel NOVATOP SOLID
84 mm
nosníky STEICO Wall
s vloženou minerální izolací
ISOVER UNI 300 mm
horizontální latě
s vloženou min. izolací
ISOVER UNI 60 mm
difuzní folie 1 mm
kontralatě 40 mm
horizontální latě 40 mm
vertikální opláštění –
sibiřský modřín 19 mm

544 mm
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Okna pro ideální propojení s přírodou
…vyrábíme již více než 20 let

www.slavona.cz
Dřevokompozitová okna SLAVONA
● jediná na českém trhu
● odolný exteriér
● stylový interiér
● excelentní izolace

poj ďte dál

Hlasujte
pro tento dům
v soutěži
Dřevostavba roku
(str. 48–49)

30

.cz

Tady panuje

soulad

Inspiraci třicátými lety i rafinovaný dětský svět skrývá tato nenápadná dřevostavba.
Z rukou architektů vzešel originální počin oplývající mnoha unikátními detaily – od
kulatých oken přes multifunkční stěnu v obýváku po hravě průchozí dětská království.
Připravila Lucie Němcová ■ Foto Robert Žákovič
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Životní prostor menšího bytu začal být se dvěma dětmi příliš
těsný. Příležitost koupit pozemek nedaleko tedy přišla v pravou
chvíli. Život v těchto končinách nás baví a nebylo co řešit. Stavět
blízko navíc bylo příhodné z hlediska dohledu na stavbu. Kdykoli
jsme si mohli zkontrolovat a vyřídit potřebné.
Hned v této fázi jsme do hry přizvali architekta s jeho týmem, což
považujeme za nejlepší volbu a investicí. Začal vznikat domov našich snů. Na dřevostavbu nás navnadil již dům našeho kamaráda,
jehož vznik jsme zpovzdálí sledovali. Názor architektů nás ve volbě
jen utvrdil. Dřevostavba si nás získala rychlostí a svou flexibilitou.

Plodný dialog
Komunikace s architekty pro nás byla od začátku nesmírně důležitá. Vyslechli přání, která na dům a jeho funkčnost máme. Věděli
jsme, že chceme například čtvercové zádveří nebo krytou terasu.
Vždy jsme vybírali z několika návrhů, které nám architekti připravili. Ty jsme komentovali a upravovali, jak se nám líbilo. Chtěli
jsme v domě mít zaoblené kulaté prvky, a proto vznikl i oblý roh
v obývacím pokoji a kruhová okna. Zároveň jsme společně dlouze
řešili, jak propojit dětské pokojíčky v domě. Nakonec jsme přišli
s návrhem dětských domečků, architekti náš návrh dopracovali
a vznikl úžasný prostor pro hraní.
Usazení stavby na pozemku definovaly zejména světové strany
a s nimi spojená poloha slunce. V dispozici neměl chybět vel-
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ký obývák, dostatek technických místností a úložného prostoru.
Další pak byly samostatné pokoje pro děti, ložnice a pracovna.
Hned od začátku jsme věděli, že v domě chceme také saunu.

Uživatelsky nejoblíbenější
Dům je perfektně izolovaný a topná sezóna je pro nás naprosto
pohodová. Vše funguje podle našich představ. V létě velkou službu zastávají vnější žaluzie, které brání přehřívání.
Architekti nám pomáhali také s návrhem interiéru. Díky tomu
v domě vznikly různé prostory pro vestavěný nábytek a celá konstrukce domu byla od začátku přizpůsobena. Nejraději máme
sedací lavici (a místo na čtení) u okna v obývacím pokoji. Děti
pak milují dětské domečky ve svých pokojích, kde se věnují hraní
i učení.

Rada zkušených
Jediné, co bychom změnili, je rohové okno v ložnici, které má
jednu část pevnou a lze jej zvenku umýt pouze ze žebříku. Ale to
je pouhý detail.
Pokud bychom mohli poradit budoucím stavebníkům jednu věc,
pak je to investovat do spolupráce s architekty. Když si vyberou firmou, se kterou si vzájemně „sednou“, vznikne díky takové spolupráci funkční prostor, který bude přesně vyhovovat
&
jejich požadavkům.

.cz

Schodiště: Oblý roh stěny v obývacím prostoru na přání majitelů
nejen krásně vypadá, ale dobře slouží. Pohyb na frekventovaném místě
u schodiště je mnohem příjemnější

Terasa: Jedinečným místem v domě je terasa krytá přesahem horního podlaží.
Takový prostor chráněný před vnějšími vlivy rozšiřuje vnitřní obytnou místnost
a hladce propojuje interiér se zahradou

Perfektně fungovala také
komunikace mezi architekty
a stavební firmou. Pro úspěšné
dokončení domu je to klíčová
ingredience.

Předsíň: Vítací prostor ve stejně střídmých neutrálních tónech s akcentem dřeva, které
najdeme po celém domě. Vestavný nábytek poskytuje dostatek místa na uložení bot,
pověšení kabátu, klíče i na sezónní věci uložené v méně dostupných horních skříňkách

4 | 2 022
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Srdce domu: Kuchyně v jednom celku
s obytnou místností využívá každý centimetr
promyšlenou kuchyňskou linkou na míru

otázky pro

architekta
Ing. arch. Tomáš Stránský
Ateliér Sféra

Jakými silnými stránkami
a unikátními detaily se vyznačuje
tato stavba?
Silnou stránkou je kvalitně
nastavené dispoziční
řešení s návaznostmi na
okolí domu, přístřešky
a především na kryté sezení
pod převisem druhého patra.
Estetiku 30. let, kterou klienti
chtěli uplatnit, zde aplikujeme
v drobných detailech kulatých
oken a oblého rohu v obytné
místnosti.
Přinesla realizace nějakou
cennou zkušenost?
Po dvou letech užívání se
ukazuje, že zde nastavený
otopný systém (elektrokotel,
rekuperace, krb) ve spojení
s kvalitní obálkou domu je
provozně velmi hospodárný.
I když podle nových norem by
paradoxně takto nevyhověl.
Co by nemělo uniknout naší
pozornosti?
Zajímavostí je například
skrytý shoz na prádlo
integrovaný do nábytku
pod umyvadly ve druhém
patře, kdy prádlo padá přímo
nad pračku do technické
místnosti. Další vychytávkou
je propojení pokojíčků
příčkou skrz domeček.
Pohledová železobetonová
stěna v přízemí je akumulační
objekt a zároveň výrazná
dominanta obytného podlaží.

4 | 2 022
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Technické parametry

1. NP

2. NP

Typ domu:
nízkoenergetický
Zastavěná plocha:
194 m2
Užitná plocha:
164 m2
Konstrukční systém:
two by four
Teplo a větrání:
elektrokotel, rekuperace,
krb na dřevo (horkovzduch),
externí žaluzie

hl. vstup

Součinitel prostupu tepla
stěnou: 0,15 W/m2K
Projekt + architektonický
návrh: 2016–2017
Ing. arch. Tomáš Stránský,
Ing. arch. Martin Rezek

Dětské pokoje: Zázemí dětí s domečky, ve kterých jsou chytře skryté
průchody do vedlejšího dětského pokoje

ŘEZ STĚNOU

tenkovrstvá omítka – silikonově
pryskyřičná 1,5 mm
armovací vrstva (lepidlo + výztužná
síťovina) 3,5 mm
tepelná izolace
Isover 80 mm
deska DHF
dřevěný hranol KVH
60/140 mm + tepelná
izolace z minerálního
vlákna
OSB desky 15 mm
instalační předstěna +
tepelná izolace 60 mm
SDK (v prostorech
s mokrým provozem
doplněno o SDK
GREEN) 12,5 mm
povrchová úprava malba
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327,5 mm
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Hanka s Michalem neměli na typ svého budoucího domu vyhraněný názor. Dokud nenašli
vhodného architekta, zůstávali otevřeni všem možnostem. Až po diskuzích s ním a mnoha rešerších
na internetu, veletrzích i v časopisech dospěli k dřevostavbě v pasivním standardu, která se do
lůna jizerskohorské přírody hodila nejlépe. Po téměř dvou letech příjemného bydlení si už ani
nevzpomenou, jak infarktovou situaci jim přichystala první zvolená stavební firma.
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D ř e v o s t av b a

na horské louce

Hlasujte
pro tento dům
v soutěži
Dřevostavba roku
(str. 48–49)

Připravila Dana Jakoubková ■ Foto Martin Zeman
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První dojem: Prolínání moderních prvků a materiálů s tradičním tvarováním horské stavby patří k vychytaným prvkům exteriérového
ztvárnění. K jizerskohorské tradici patří lištovaný fasádní obklad, zde z modřínových prken, který tvoří i vizuální krytí okna interiérového
schodiště (pod vikýřem). Spolu s černými konturami štíhlých okenních rámů ve štítech a širokých v přízemí, oplechování a dešťových
svodů tvoří skvělou kombinaci, kterou dotahuje místní šedá žula na obkladu soklu a zpevněných plochách kolem domu

Pasivní dům byl váš nápad, nebo až architekta?

Ekologický přístup a chování je nám blízký. Zároveň jsme chtěli,
aby náklady provozu domu byly co nejnižší i za cenu poměrně vysoké prvotní investice. Původní idea nízkoenergetického domu se
tedy brzy změnila na projekt pasivního domu. Popravdě řečeno,
v čase projektu to byla spíše srdeční záležitost – návratnost investic při tehdejších cenách energií byla spíše na hranici životnosti
použitých komponent pasivního domu. V současné době jsme za
volbu pasivního domu rádi a uvidíme, co přinese budoucnost.

Měli jste o domě jasnou představu, nebo jste to
nechali na architektovi?
Měli jsme jasnou představu o tom, jak by měl dům fungovat
a naše rodina v něm. Co by v něm mělo, nebo naopak nemělo
být. Architekt nám pomohl představy zhmotnit, dopracovat a přidal k nim spoustu zajímavých nápadů a praktických řešení. Času
stráveného přípravnou fází rozhodně nelitujeme a oceňujeme to
každý den při bydlení v domě.
Nutno podotknout, že šlo o novostavbu na zelené louce. Takže
jsme měli relativně velkou volnost, jak vše ideálně poskládat. Přirozeně jistá omezení tu byla – ať už se jednalo o pravidla výstavby
v CHKO, či v neposlední řadě naše finanční limity.

Která kritéria rozhodla o volbě architekta?
Existuje jistě řada povedených typových projektů. V našem přípa-
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dě ale bylo záhy jasné, že z mnoha důvodů, například specifický
charakter pozemku, půjdeme cestou vlastního projektu. A že výsledek bude o to lepší, když na to nebudeme sami nebo vše nebudeme řešit jen s pomocí technického projektanta. Takže jsme
potřebovali architekta.
Provedli jsme takové mini výběrové řízení a setkali se osobně s několika architekty. Nakonec se ukázalo, že nejdůležitějším faktorem
je, abychom si lidsky sedli a dokázali se domluvit. Byli jsme otevřeni
přijmout architektovy nápady, a to samé jsme očekávali od něj –
schopnost naslouchat a porozumět našim potřebám. Abychom se
nestali jen investory následné prezentace portfolia architekta. Samozřejmě, základním filtrem bylo již to, aby se nám líbil jeho styl obecně.
Nyní, když dům stojí, snad již můžeme konstatovat, že byl výběr
úspěšný.

Stavbu jste zařizovali sami subdodavatelsky, nebo
jste ji svěřili jedné firmě?
Rozhodli jsme se, že nám stojí za to obětovat o něco více peněz
a stavbu realizovat na klíč a mít při výstavbě čas i na sebe. Takový
byl plán. Život je ale plný zvratů. První vybraná stavební firma nesplnila své závazky a dostala se na pokraj insolvence. Bylo nutné
spolupráci ukončit a najít někoho, kdo ve stavbě bude pokračovat. Naštěstí nás to potkalo v momentě, kdy se měla teprve zahájit
nadzemní stavba. Nicméně v situaci, kdy dobré dřevostavitelské
firmy měly realizace nasmlouvané nejméně rok dopředu, šlo o po-
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měrně infarktovou situaci. Ale usmálo se na nás štěstí, někomu se
pozdrželo stavební řízení, a tak jsme se vešli do harmonogramu
druhé stavební firmy. Navíc byla ochotna převzít již část navezeného materiálu (dřevo) a zhotovit řádně a k naší spokojenosti
„alespoň“ hrubou stavbu.
Dokončení zbytku stavby pak již bylo v naší režii a na našich organizačních schopnostech bylo zajistit si a řešit jednotlivé subdodavatele. Výrazně nám s tím pomohl najatý technický dozor (TDI)
s kontakty na prověřené subdodavatele. Konec dobrý, všechno
dobré. Přežili jsme to, nerozvedli se a v průběhu stavby přivedli na svět třetího potomka. I za časů počínající covid pandemie
a lock-downů jsme za dva roky dostavěli.

Co vám, kromě změny firmy, dělalo při výstavbě
největší starosti?
První souvisí se zvoleným typem stavby – dřevostavba oproti zděné stavbě. Starostí bylo najít vhodnou stavební firmu, která má
s dřevostavbami a pasivním domem již dlouhodobější praktické
zkušenosti a umí je dělat dobře. Ve srovnání s dodavateli zděných
domů jich na trhu moc není. Riziko správného výběru stavební
firmy u zděného domu je zkrátka menší.
Také doufáme, že se voda vyhne všem dřevěným prvkům stavby.
Ať už jde o správné projektové výpočty rosných bodů, odvětrávání či následné precizní provedení a trvanlivost materiálů. Skryté
vodovodní havárie nevyjímaje.
4 | 2 022

Oříškem pro vlastní realizaci stavby byla pak příjezdová cesta na
staveniště – prudké stoupání po úzké komunikaci se zatáčkami.
Nakonec ve většině případů nebylo překládání materiálu nutné
a vyšplíchnutí betonu z mixů též nebylo mnoho.

Máte za sebou téměř dva roky užívání domu. Jak
byste je zhodnotili?
Překvapuje nás, jak málo věcí bychom udělali jinak. Dům funguje.
Uvidíme, zda to tak bude i v budoucnu, s měnícími se potřebami
rodiny v čase. Na předvídatelné věci jsme se snažili myslet i tak
– například zajistit bezbariérovost přízemí pro péči o prarodiče či
nás samotné.
Příjemně nás překvapilo i to, jak vhodně funguje rozdělení na „návštěvnickou zónu“ v přízemí a intimní zónu v druhém patře.
Za drobný nedostatek lze považovat horší akustické vlastnosti související s otevřeným schodištěm do patra. Také když děti
v podkroví skáčou, je to v přízemí slyšet.

A jak jste spokojeni s energetickou náročností domu?
Na elektřinu máme vše, od tepelného čerpadla přes indukční varnou desku, elektrickou troubu až po čističku odpadních vod či
čerpadlo ve studni. Roční spotřeba energie je přibližně 7 MWh.
Dům je možné připojit i na vlastní elektrocentrálu a v budoucnosti
počítáme s fotovoltaikou a možností i autonomního provozu (ostrovní systém).
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Proč jste zvolili tepelné čerpadlo?
Spolu s podlahovým topením ve všech místnostech šlo o to využít maximálně efektivitu nízkoteplotního topenářského rozvodu
a o komfort podlahového topení i absenci radiátorů. Nechtěli
jsme kombinovat více systémů (například v různých podlažích).
Šlo spíše o srdeční a pocitovou záležitost než o jasného vítěze
výpočtu návratnosti investice do takovéhoto topného systému.
Tepelné čerpadlo země-voda využívá hloubkový vrt.

Máte i nucené větrání?
Ano, s rekuperací. Je to velmi příjemné zvláště v zimních měsících. V létě nás nijak neomezuje v možnosti nechat si otevřená
okna a poslouchat ptáky a bubnování deště.

Je váš dům chytrý?
Věrni heslu „v jednoduchosti je síla“ jsme se záměrně vyhnuli
chytré domácnosti a s ní souvisejícím bezpečnostním rizikům..
I za cenu zdánlivě menšího komfortu. Stačí nám, že je dům maximálně úsporný.

Využíváte v domácnosti dešťovou vodu?
Máme osmikubíkovou nádrž, avšak rozhodli jsme se ji jinak než
k zálivce nevyužívat. Systémy nám přišly zbytečně komplikované, nekomfortní, drahá investice a zdroj případných provozních
poruch. V domě je ale i tak oddělený dvojitý rozvod vody – pitná
z obecního vodovodu a užitková z vlastní studny. Například na
splachování toalety a praní používáme vodu ze studny, která nemusí být nutně v pitné kvalitě.

Kdybyste měli stavět další dům, udělali byste
něco jinak?
V době plánování nám přišlo zbytečné a drahé například podsklepení domu. Po zkušenostech s realizací by to bývala byla nejspíš ta drobnější věc v rozpočtu. Jistě by se našlo více drobných
realizačních prohřešků, které by se mohly udělat lépe. Ale nic
&
zásadního bychom nejspíše neměnili.

Co nám d ě l á r a d o s t
a usnadňuj e život
■ Správně nasměrovaná

velká okna s úžasným
výhledem do okolních
kopců
■ Bezbariérové přízemí
■ Knihovny na chodbách
včetně zapuštěných
knihoven na schodišti
■ Kulatý roh
■ Sedací / lehací parapet
s úložným prostorem
■ Centrální vysavač
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■ Absence radiátorů

a příjemné podlahové
topení
■ Shoz prádla z druhého
patra „do pračky“
v přízemí
■ Šatny u ložnic
■ Podsvícené schody
■ Dostatek zásuvek
a rezervních průchodek
na dopojení čehokoli
v budoucnu

.cz

Sednice: Centrem společenského života v domě je sezení u jídelního
stolu v hlavní obytné místnosti tak, jak to bývalo kdysi. Sedačka by
se sem nehodila a nikomu ani nechybí. Všichni se perou o místo na
sedacím parapetu s úložným prostorem pod panoramatickým oknem,
který je jedním z kreativních nápadů architekta

4 | 2 022
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Design: Některé zásadní interiérové prvky byly součástí
návrhu architekta, jako například vizuální oddělení
a současně propojení obytného prostoru a schodiště
sloupkovou treláží nebo niky a oblé rohy stěn

Zásadní je lokalita.
Povedená stavba je
k ní vlastně bonus.

Útulno: Velkorysý prostor uzemňuje odvážně červené
marmoleum na podlaze, stěžejní pro vizuální proteplení
interiéru. Dubové dřevo je použité už jen doplňkově v nábytku,
dřevohliníkových oknech, parapetech, vestavěných skříních
a knihovnách i na schodišti. Malá kamna s varnou plochou
slouží na dotápění a jako záložní zdroj vytápění. Majitelé
nechtějí televizor; místo něj mají ve stropním podhledu
instalovaný projektor a plátno spouštěné ze stropu před
schodišťovou treláží
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architekta

Ing. arch. Miloš Černý

Trápilo vás něco u tohoto projektu?
Úřady a jejich často protichůdné
požadavky. Pozemek se nachází v CHKO
Jizerské hory, což komplikovalo
schvalování, protože tento úřad by
nejraději zakonzervoval veškerou výstavbu
v 19. století, takže se projednávání
protahovalo.
Oříškem bylo už samotné umístění stavby,
protože územní plán umožňoval na
pozemku o rozloze přes 8 000 m2 zástavbu
pouze na malém obdélníčku 35 × 39 m
ve svažitější části pozemku, kterou navíc
prochází ochranné pásmo nadzemního
vedení vysokého napětí a omezuje už
tak malou zastavitelnou plochu asi na
polovinu. Aby toho nebylo málo, byla
omezena i výška objektu ve svahu,
počítáno od nejnižšího bodu přilehlého
terénu, se kterým se nesmělo pohnout
terénní úpravou.
Ve fázi stavby pak samo sebou kolaps první
dodavatelské firmy a zjištění, že byl její
rozpočet v některých částech podseknutý.
Co vás naopak nejvíce bavilo?
Mám rád, když je úkol něčím komplikovaný
a je třeba řešit určité limity nestandardními
nápady. Například šikmá propojovací
chodba ve druhém podlaží, moje oblíbené
oblé rohy, které prostor zlidšťují (je
potřeba je ještě uhájit při stavbě – mělo
jich tam být víc), zabudované niky pro
knihy, atypické zkosení nadpraží nad
schodišťovou podestou vytaženou až do
fasády, spojení vikýře pro prostor schodiště
i sousedního pokoje a podobně.

Soulad: Dřevěné
prvky, barvy,
designové i praktické
nápady architekta
harmonizují atmosféru
v celém domě, včetně
maximalizace výhledů
okny i na těch méně
obvyklých místech
jakým je schodiště

Jak se vám spolupracovalo se stavebníky?
Velmi oceňuji přístup investora k řešení
stavby, nesnadnému a zdlouhavému
prosazování na úřadech, které zvládal se
stoickým klidem a otevřenou myslí. Byl pod
tlakem díky kolapsu první dodavatelské
firmy a následnému zdražení stavby, přesto
vytrval a neslevil z kvalitního řešení ani
použitých materiálů, včetně kamenných
obkladů soklu a zpevněných ploch kolem
domu. Přeji mu, aby si zasloužený výsledek
mohl s rodinou v klidu užívat.

4 | 2 022
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Technické parametry
Větrání: řízené větrání s rekuperací tepla
ATREA DUPLEX 380 ECV5 s regulací
RD5

Typ domu: pasivní
Zastavěná plocha: 184,8 m (154,8 m
RD + 30 m2 terasa)
2

2

Užitná plocha: 173,5 m + garáž 33,8 m
+ závětří 8,9 m2
2

2

Součinitel prostupu tepla stěnou U:
0,095 W/m2K

Autor arch. návrhu: Ing. arch. Miloš
Černý, Černý Atelier, www.cernyatelier.cz
Autor projektu: Ing. arch. Miloš Černý,
Ing. Petr Janda, Černý Atelier,
www.cernyatelier.cz
Realizace stavby: Daniel Petříček,
www.domypetricek.cz, 2020

Dispozice: 6+1 s integrovanou garáží
Konstrukční systém: lehký skelet
(sloupková konstrukce z KVH hranolů),
difuzně otevřený systém
Zdroj energie / teplo: tepelné čerpadlo
země-voda NIBE F1245-6, teplovodní
vytápění

1. NP

2. NP

Vychytávka: Všichni si pochvalují shoz na prádlo z patra,
kde jsou umístěné ložnice a šatny, do přízemí s pračkou

ŘEZ STĚNOU

vertikální obklad – modřínová prkna
s lištováním 20 mm
horizontální rošt – latě 40 mm
provětrávaná mezera mezi svislými latěmi 60 mm
difuzní folie 0,5 mm
minerální izolace Knauf Ecose Natur Board mezi
dřevěnými latěmi KVH 60 mm
minerální izolace Knauf Ecose Natur Board –
přílož 180 mm
minerální izolace Knauf Ecose Natur Board mezi
nosnými prvky KVH 140 mm
deska OSB (vzduchotěsná vrstva) 15 mm
minerální izolace Knauf Ecose Natur Board mezi
dřevěnými latěmi 60 mm
sádrovláknitá deska Rigidur 12,5 mm
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570 mm
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Jsi posedlý
a zašpiněný.
Takže jsi u nás
správně.
Jsme tvoje
projektová prodejna.

10. ročník

Časopis

DŘEVO

vyhlašuje celoroční
čtenářskou anketu

HLASUJTE
a vyhrajte

hodnotné
výhry

Dřevostavba roku 2022
Hlasujte a vyhrajte na www.drevostavbaroku.cz
V každém vydání časopisu vám formou redakčních návštěv představujeme několik různých domů na bázi dřeva. Vyberte si
mezi nimi svého favorita a dejte mu svůj hlas. Dům, který získá v jednom kole (od jednoho vydání časopisů DŘEVO&stavby
nebo sruby&roubenky k druhému) nejvíce hlasů, se stane semifinalistou a postoupí do závěrečného hlasování. V něm se mezi
semifinalisty rozhodne, který dům se stane Dřevostavbou roku 2022.
Všichni hlasující budou zařazeni do závěrečného losování o hodnotné výhry.

4. kolo hlasování probíhá do 14. 9. 2022.
Strana 8

Strana 20

Strana 30

Strana 38

Partneři ankety:
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Pěnové sklo REFAGLASS pro tepelnou izolaci
základové desky rodinného domu (max. do 100 m2)
v hodnotě 200 000 Kč.
www.refaglass.cz

Podrobnější popis všech cen najdete na www.drevostavbaroku.cz.

Hlavní
cena

Zahradní nábytek z dubového dřeva v rustikálním stylu od
společnosti Sruby Pacák v ceně 23 960 Kč.
www.srubypacak.cz

Impregnační přípravky
Bochemit na ošetření
dřeva proti dřevokazným
houbám, hmyzu a plísním
dle vlastního výběru
a kompaktní benzínová
pila Stihl MS 170,
balíček v hodnotě
10 000 Kč.
www.bochemit.eu

Tepelné čerpadlo aroSTOR o objemu
270 litrů od společnosti Vaillant pro
přípravu teplé vody v hodnotě 65 000 Kč.
www.vaillant.cz

Komínová sestava SKORSTEN SINGLE MODUL,
DN160, výška 7 m, vhodná pro dřevostavby díky 0 mm
vzdálenosti k hořlavým materiálům v hodnotě 30 515 Kč.
www.ricomgas.cz

Závěsná houpačka Dimenza
s polstrováním z béžového
vodoodpudivého
polyesteru v hodnotě
10 000 Kč.
www.dimenza.cz

Návrh interiéru na míru – nadčasový, ekologický
a designově i materiálově udržitelný – od Atelieru Paletky
v hodnotě 20 000 Kč.
www.paletky.cz
4 | 2 022
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chatička

.cz

Připravila Dagmar Česká ■ Foto Dominik Táborský

offgrid
Pozorovat, jak usíná a probouzí
se les. Se všemi jeho tajnostmi.
To je hlavní koncept chatičky
ootoolno, transparentního domečku
levitujícího mezi stromy. Jedinou
překážkou k nevšednímu zážitku je
snad jen čtyřmetrový žebřík, který
musíte zdolat. Dobrou zprávou je,
že neinvazivní způsob zavěšení nijak
nepoškozuje stromy, které jí poskytují
oporu, a až jednoho dne doslouží
nebo zatouží po jiném místě a bude
muset zase dolů, nezanechá po sobě
žádnou škodu.

4 | 2 022

51

Fotoeditorial

Útulnička je většinově tvořena ze dřeva a minimalistický desing byl navržen tak, aby
i přes svou jedinečnost přirozeně vplula do prostředí lesa. Terasa i místnost s množstvím
transparentních ploch nabízí úchvatné představení. Chatka má rozměry 3 × 5,5 m a je ukotvena
ve výšce 4 m. Ke stromům je připevněna neinvazivní metodou ukotvením lan přes trámky – toto
řešení nijak nenarušuje nosné stromy a nebrání jim v růstu – například od klasických (přibitých)
treehousů. Zároveň umožňuje chatku opět sundat, odvézt a stromy zůstávají zcela nedotčené.

52
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Chatička je zateplená a vytápěná , prostorná postel s huňatou dekou je přesto základ
každého úspěšného dobrodružství. Nechybí ani malá kuchyňka, umyvadlo s vodou a k dispozici
je i mobilní toaleta. Vody je limitované množství – všechna je přivážena i odvážena, proto
v Létající chatičce není sprcha. Místo té ale může posloužit blízký potok. Fotovoltaický panel
s bateriovým úložištěm napájí integrované LED osvětlení a umožňuje i nabíjení drobné
elektroniky přes USB port.

4 | 2 022
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Lokalita: Vysočina, nedaleko
Jihlavy
Autor: Ateliér Unipark s.r.o.
Investor: ootoolno s.r.o.
Nosná konstrukce: hliníková
rámová konstrukce (z důvodu
co nejnižší hmotnosti)
Skladba stěny: směrem
z interiéru – smrková palubka
P+D, tepelná izolace, vnější
opláštění pozink. lakovaný
prolisovaný plech tl. 0,6 mm,
dřevěný přítlačný rám
Fasáda: příčlové přítlačné
dřevěné rámy + pozink.
lakovaný plech, na terase
palubka P+D, vzdušné příčlové
panely a síťové zábradlí
Střešní krytina: plechová
pozink. lakovaná krytina,
na terase pás čirého
polykarbonátového prosklení
Skladba podlahy: směrem
z interiéru - smrk. podlah.
palubka P+D, tepelná izolace,
vnější opláštění pozink.
lakovaný prolisovaný plech
tl. 0,6mm
Okna: tepelněizolační
bezpečnostní dvojsklo,
nad vstupními dveřmi větrací
sklopné okno

Létající chatička je prvním z konceptů nevšedních útulniček od
společnosti ootoolno, brzy světlo světa spatří další dvě – Zem a Voda. Koncept
víkendového ubytování vznikl za účelem vytvoření útulného, klidného místa,
které umožní lidem se (alespoň na chvíli) navrátit zpátky k sobě. Připojení na
internet tu nenajdete, takže budete moci odlepit zrak od monitorů a displejů
a podívat se pořádně na život, který se před vámi odehrává. „Nápad vychází
z mých osobních zdravotních trablů pramenících z přepracování,“ vysvětluje
tvůrce myšlenky Jiří. „Celý balíček chceme doplňovat (vedle samotného pobytu)
o malé i velké zážitky, které budou dávat charakter každému jednotlivému
místu v rámci sítě.“ ootoolno chce totiž svůj netradiční koncept šířit dál a získat
partnery, díky kterým by jejich originální koncepty mohly vyrůst na více místech.

offgrid

Rozměry: 3 × 5,5 m
Max. počet osob: 2
Topení: teplovzdušné nezávislé
topení na naftu
Zdroj vody: samospádový
gravitační systém, 20 litrů barel
čisté vody + 25 litrů barel
na vodu odpadní
Odpady: 25 litrový barel na
odpadní vodu, chemické WC
Elektřina: fotovoltaický panel
+ 12 V systém elektroinstalace
v objektu s ukládáním energie
do baterií
Osvětlení: integrované LED
12V osvětlení
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PERFEKTNÍ VOLBA.
ZAMBELLI TO
DOKÁŽE.

Je to nádherný pocit svým zákazníkům odprezentovat výsledek práce a vědět,
že je dílo perfektně zhotovené. Proto sázím na Zambelli s jeho širokým sortimentem střešního odvodňovacího systému a praktickým kompletním systémovým řešením. Výsledkem jsou vždy působivá řešení. A především spokojení
zákazníci. Na Zambelli se mohu vždy spolehnout.
www.zambelli.cz

GERMAN QUALITY

pátek žije. Doporučení a zkušenost jiných byla pro nás naprosto
zásadní. Určitě jsme chtěli mít dům, kde nás nezruinují budoucí
náklady na vytápění, stěny budou v zimě teplo akumulovat,
a hlavně v létě se nebudeme doma přehřívat,“ říká seriózně
pan Václav. Zmiňuje také kolik prodejců izolací se u nich vystřídalo a vyjmenovávali jen samá pozitiva. Když ovšem došlo na
doložení nějakých výpočtů, které by ukázali, jak se prezentovaná izolace dokáže poprat s horkým slunečným létem, většinou
všichni mlčeli a snažili se odvrátit pozornost jinam. Ale pan
Vašek, jak jsme jej poznali, se nedal, ptal se tak dlouho, až prodejce sklapnul kufr a zlomil nad kšeftem hůl. To by ovšem nebyl
český člověk, aby si svou vysněnou cestu nenašel. A zdařilo se.
„Ani jsem to netušil a měl jsem svého dodavatele přímo tak
zvaně u huby. Nenapadlo by mě, že kousek od nás v Polabí
firma CIUR vyrábí foukanou celulózovou izolaci. Myslím, že pod
názvem Climatizer Plus.

V LÉTĚ BEZ KLIMOŠKY

Víte, já lehce nastydnu, a tak si v létě nemůžu dovolit mít puštěnou klimatizaci. Climatizer Plus? (haha) Smál jsem se. Ale smích
mě brzy přešel. Nechal jsem se pozvat do dvou realizovaných
domů a doslova jsem se do toho materiálu zamiloval.

Akumuluje. Brání přehřívání a dodávka je i s prací na klíč a čím
mě totálně odrovnali byla délka záruky. 20 let.
Technik ochotně dojel na stavbu, cenová nabídka byla hned do
druhého dne. Tak jsme si plácli. Chlapy přijeli, pár dní (a to doslova) foukali tepelnou izolaci a bylo hotovo. Manželka si hned
libovala. V zimě jsme se nastěhovali a dělala si legraci, že snad
v tom domě omládla, neboť ty naše chlupaté důchodcovské
papuče může vyhodit.“

INVESTICE JAKO BRNO

A jak se panu Václavovi žije po pár letech? Tak hlavně ho nezaskočila vlna energetického zdražování, a neocitl se díky tomu
v energetické pasti dodavatelů. Jak sám dodává, „nebyli jsme
zvyklý vůbec mít faktury s tak nízkou částkou za elektriku.“
S úlevou dodává pan Václav a s červenými líci pokračuje
„s ženou se máme pořád rádi, stavba nás nerozhodila, naopak
stmelila a děti sem za námi jezdí velmi často. Vůbec se necítíme
na vesnici odstrčeni. Naopak brali jsme a bereme svůj domov
a jeho budování jako stavbu našeho pevného pilíře pro důchodové zabezpečení. Je v tom i kvalitní způsob zateplování. A to
mi dává smysl.“

Ročně zateplíme
více než 7000 domů.

Interiér

dřevo
na citlivých místech

Foto Dreamstime
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Připravila Lucie Němcová

Patří tento jedinečný přírodní materiál i na vytížená, mechanicky namáhaná místa, kde
je vlhko, teplo a přímý kontakt s vodou? Mohlo by se zdát, že určitě ne, odpověď ale
není tak jednoduchá. Dřevo je totiž chameleon a superhrdina mezi materiály. Míra jeho
adaptace je široká. A tak není mnoho překážek, které znamenají opravdovou stopku.

P

oužití dřeva v interiéru je tradiční, oblíbené
a velmi rozšířené. Je-li uplatněno v obytném
prostoru, je přirozeně lákavou nabídkou jej
použít také v koupelnách a kuchyni. Interiér pak působí sjednoceně, navíc i do těchto více užitkových
(a mnohdy chladnějších) prostor dřevo přináší svou
hřejivou útulnost.

Dřevomateriály

v ru
interié

není tak mechanicky odolný. Lepší je použít dřevo tvrdé – dub nebo buk či jinou exotickou dřevinu, která je
svým původem na vyšší vlhkost zvyklá.“
V místech s předpokladem vysoké vlhkosti a častého mechanického namáhání je často upřednostňována imitace přírodního dřeva, která je dnes na velmi
vysoké úrovni a na první pohled ji od pravého dřeva
téměř nelze rozeznat.
■

Odolnější podoba masivu
Nábytek a další masivní dřevěné zařizovací prvky
jsou však v kuchyni a koupelně vystaveny náročnému
provozu. V kuchyni na horní skříňky působí stoupající
pára z vaření a spodní dvířka jsou značně zatížena
mechanicky. V koupelně se všudypřítomné vlhkosti
a páře po sprše či koupeli prakticky nedá uniknout.
Ani v těchto citlivých místech se však dřeva nemusíme vzdávat. „Dřevo je materiál, který přirozeně pracuje. Proto dnes pro nábytkové plochy není masiv
používán ve stejné podobě, jako jsme ho znali dřív
– tedy z jednoho kusu fošny či prkna. Aby dřevěná
dvířka vydržela kdekoliv v interiéru a nekroutila se, je
třeba zajistit protitah v rámci jejich skladby – pomocí
slepení více vrstev dřeva, nebo rámovou konstrukcí
s vyztuženou střední příčkou,“ vysvětluje Martin Dusík
ze společnosti Trachea. Bezproblémové použití masivu v kuchyni či koupelně si však žádá víc. Dřevěný povrch musí být ošetřen olejovou či lakovanou vrstvou,
která zamezí okamžitému proniknutí zvýšené vlhkosti
(nikoliv vody) do struktury dvířek.

Chytrá ochrana dřeva
Dřevo můžeme ochránit i rozumných konceptem
a rozmístěním nábytku, jak radí Petr Blažek z firmy
Dřevojas: „V koupelně určitě nedoporučuji umísťovat
nábytek z masivu blízko vany či sprchového koutu.
Pokud lze uspořádání koupelny udělat tak, aby skříňka nenaléhala přímo na vanu, je to ideální řešení.
Obecně by se v případě masivu mělo zamezit přímému a dlouhodobému styku s vodou, neboť se pořád
jedná o přírodní materiál. Pokud se během běžného
provozu dřevo vodou postříká a hned otře, nábytek to
zvládne. Pokud by ale voda na masivní dřevěné desce delší dobu stála, časem se to na ní projeví. Dále
je také potřeba počítat s tím, že měkké dřevo, jako
například smrk, který patří mezi nejlevnější varianty,
4 | 2 022

D ř e v ě n á o k n a v ko u p e l ně
Obstojí bez obav, stačí vybrat taková, které jsou proti působení
vlhkosti dostatečně ošetřená. Dřevěná okna VEKRA NATURA
mají kromě tří vrstev povrchové úpravy, která je chrání před vlivy vnějšího prostředí, navíc speciální membránový nástřik. Ten
zabraňuje pronikání vlhkosti do dřevěného rámu okna a zároveň
jí umožňuje, aby se rychle odpařila pryč.
Foto VEKRA
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Dřevě né rám ečky
p ro v yp í n ače
Doplnit koupelnu o drobné přírodní detaily lze i v podobě vypínačů. Dřevěné rámečky vypínačů a zásuvek DECENTE jsou vyráběny
z MDF desky, na kterou jsou z obou stran tenkou vrstvou naneseny
přírodní dýhy ve třech provedeních – dub, ořech a mahagon. Ošetření povrchu bezbarvým vodním lakem zabraňuje nasáknutí vody
a následnému kroucení rámečků.
Foto OBZOR

M a s i v n í n á by t e k
ve rs us vlh ký pr ovo z
Dopřát si jedinečný požitek z pravého dřeva v koupelně umožňuje koupelnový nábytek
Invence, který je proti pronikání vlhkosti do struktury dřeva ošetřen unikátní vrstvou olejovosku.
Umyvadlová skříňka je navíc ergonomicky tvarovaná, takže kopíruje lidskou postavu a zabraňuje
tak nechtěnému otevření skříňky koleny.

Dřevěná kuchyňská
pracovní deska
od nás bude
vyžadovat o něco
více péče než jiné
materiály. Zejména
místa v blízkosti
dřezu potřebují
pro dlouhou
životnost pravidelně
obnovovanou
povrchovou ochranu
Foto Cooke&Lewis

Foto Dřevojas
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Dřevo na podlaze či skříňkách, tedy místech, která
nejsou přímo vystavena vodě, je v bezpečí
Foto Richter Interiéry

otázky pro

odborníka

Petra Richter
Richter-Interiéry

Jak jdou dohromady dřevo
a koupelna?
Tahle představa obvykle vyvolává
obavy. Voda, mokro a vlhko? Jak
jde takové prostředí dohromady se
dřevem? Někdy se ještě setkáváme
s opatrností, zda dřevěná podlaha
zvládne kuchyňský provoz,
natož koupelnový. Ale rozhovory
o vlastnostech dřeva, jeho
povrchových úpravách, testováním
vzorků dřeva a vysvětlováním nad
ukázkami již hotových koupelen,
se nám tyto obavy daří s investory
pomalu rozpouštět.
Navrhování dřeva do koupelny
přichází obvykle na řadu poté, co se
dřevem pracujeme již v interiéru.
Klient je už s charakteristikami tohoto
materiálu seznámen nebo s ním má
zkušenosti. Takoví lidé preferuji
přírodní materiály v interiéru obecně.
Znamená to pak logicky, že se ani
v koupelně nesníží k náhražkám.
Přirozeně sem navrhujeme přírodní
materiály minimálně na koupelnovém
nábytku, abychom i nadále drželi
stejný koncept interiéru podobně,
jako bychom to udělali s kterýmkoli
jiným materiálem. Případně lze
uvažovat o dřevu jako alternativě
podlahové dlažby.
Tři varianty přístupu při použití
dřeva v koupelně:
■ volíme taková místa, kam se voda
téměř nedostane (okenní parapety,
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vrchní skříňky – nad WC nebo
zrcadlové nad umyvadlem);
■ vybereme takovou úpravu
(lakování, olejování), která zvládne
mírný nebo krátký kontakt s vodou
(desky pod umyvadly, odkládací
police na kosmetiku/zubní kartáčky);
■ sáhneme po výrobcích z exotických
dřevin, které snesou i intenzivní
kontakt s vodou.
Jsou místa, kam dřevo v koupelně
může, a kam by vůbec nemělo?
Vlastně asi ne. Vždyť jsou k dostání
i dřevěné vany. A to buď díky
zalakovanému povrchu nebo
exotickému dřevu, které lze tím
pádem použít klidně i na podlaze
ve sprše. Ale obecně když pracuji
se dřevem (nejčastěji s dubem),
vyhýbám se přímému kontaktu
s vodou (ve sprše) nebo alespoň jejímu
dlouhodobému stání na dřevě (voda
na polici nebo desce pod umyvadly).
Existují dřeviny vhodnější pro
koupelnu nežli jiné?
Řekla bych spíš odolnější než
vhodnější. Materiál, který je určen do
exteriéru (odolný vůči klimatickým
podmínkám jako mráz, vítr a déšť),
jako jsou těžké exotické dřeviny,
určitě zvládne i použití v koupelně
tam, kde by evropské dřeviny
neobstály.

Jak ochránit dřevo v koupelně – na
podlaze, na stěnách, na skříňkách či
poblíž umyvadla?
Jako finální povrchovou úpravu
dřeva volíme nejčastěji olejování
nebo lakování. V případě nejvíce
používaných evropských dřevin
(dub, borovice, třešeň) je vhodnější
uzavření povrchu dřeva lakem.
Pozor, lak nemusí znamenat silnou
zrcadlovou vrstvu, která vás pocitově
totálně od dřeva oddělí. Můžete
si vybrat stupeň matu/lesku a na
nábytku pak lakování naopak může
působit jako téměř neznatelný jemný
matný film. A co se týče olejování,
doporučuji si nechat v záloze vzorek
oleje pro případné drobné opravy
povrchu.
Co bychom ještě určitě měli vědět
o dřevě v koupelně?
Každopádně je vždy potřeba
se nechat poučit výrobcem/
dodavatelem daného prvku
a dodržovat jím doporučovanou
údržbu a podmínky užívání, na které
je vázaná záruka.
A mít na mysli, že dřevo jako
jedinečný přírodní prvek přináší do
domů neopakovatelnou atmosféru,
ale díky tomu s námi také přirozeně
stárne, je zranitelné, reaguje na své
okolí a jednou za čas si vyžádá naši
péči.
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D ř e v ě n á k u c h y ň s k á d e s k a v yž a d u j e
pé či a t e p lo t ní sta bi l i tu
Každé dřevo a zejména kuchyňská deska musí být ošetřena buď lněným olejem
(ideálně lněným olejem lisovaným za studena) nebo olejem obsahující olejovosk.
Deska z masivu vyžaduje vyšší péči nežli ostatní materiály. „Doporučujeme pravidelně
impregnovat hlavně prostor kolem dřezu, kde dochází k nejvyššímu styku s vodou,“
radí Pavel Dohnal z firmy DESK-FORM. „V případě myčky je zapotřebí ze spodní
strany desky instalovat hliníkovou fólii kvůli páře po ukončení mycího cyklu.“ Každé
dřevo časem trochu ztmavne díky ligninu, který je obsažen k každé dřevině. Masivní
desky také není vhodné instalovat v objektech, kde v krátké době kolísá teplota
a vlhkost. Dřevo potřebuje pro vnitřní temperaci čas (minimálně 24 hodin). Příkladem
jsou rekreační objekty temperované v zimním období na nižší než pokojovou teplotu.
„Pokud bude dřevěná deska dostávat velké teplotní šoky, může dojít k jejímu kroucení
a v případě cinkované spárovky vést až k jejímu rozpadnutí,“ upozorňuje Pavel Dohnal.

K li k a
s r ukojetí
z exo tick ého
d řeva
Dotek přírody v podobě dřevěné kliky umožňuje kování
MIMOLIMIT, které vyniká
vsazenou dřevěnou rukojetí do základového materiálu
z masivní mosazi. Nejedná se
však pouze o zdejší dřeviny.
Nabízí třeba i exotické teakové dřevo, které hravě odolává
náročným vlhkostním podmínkám koupelny a nevadí mu
ani kontakt s vodou.
Foto Kliky M&T
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Sázkou na jistotu z hlediska
životnosti a odolnosti, jsou foliovaná
dvířka z deskového materiálu
na bázi dřeva. Například dvířka
T.classic jsou dostupná v dekorech
klasických dřevin, jako je dub
či modřín, ale také těch méně
tradičních, jako je akácie nebo
jilm. Na věrohodnosti jim dodává
realistická 3D struktura. Fólie
navíc obepíná dvířka i na všech
hranách, které jsou v důsledku toho
přetažené beze spár a tudíž odolné
vůči pronikání vlhkosti do dvířek
Foto Trachea
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Od první skici
po předání klíčů
Architektura v našem pojetí je proces od první skici, po předání klíčů od hotové
stavby. Jsme architekti a zároveň realizační firma, a proto se o klienty dokážeme
postarat komplexně, provést je krok za krokem vším od architektonické studie,
až po vlastní realizaci. Jsme přesvědčeni, že dřevostavby již dávno nejsou levnou
alternativou ke zděným domům. I domy ze dřeva můžou být synonymem luxusu
a nejmodernějších technologií a splňovat požadavky i těch nejnáročnějších klientů
ve skvělém poměru ceny a získané hodnoty – to vše v souladu s odpovědností
k životnímu prostředí.

Interiér
Téma článku upřesnilo
hlasování čtenářů na Facebooku
a Instagramu časopisu
DŘEVO&stavby. Přidejte se
a hlasujte o dalším dílu seriálu.
DŘEVO&stavby, sruby&roubenky
drevostavby_magazin

Foto Dreamstine

Tvoříme

Na málokterý prostor v rodinném domě je kladeno tolik různých
požadavků jako na dětský pokoj. Má být zázemím pro klidné
i živé aktivity jednoho či více dětí, sloužit řadu let
a reagovat na proměnlivé potřeby. Položením správných
základů této místnosti jdeme naproti spokojenosti
a zdraví dětí i hladkému a hravému soužití celé rodiny.
64
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ětský pokoj je místem,
které pravděpodobně změní svou podobu mnohokrát
během své existence. Čím více
přijmeme jeho proměnlivost a čím lépe se
na ni připravíme, tím radostnější bude proces bydlení i přirozené změny.
Je zřejmé, že základní parametry pokoje
se výrazně odvíjejí od věku dítěte. Můžeme si pojmenovat několik kategorií, které
nám pomohou lépe zvolit důležité vybavení
pokoje.
✱ Kojenec – předškolkový věk
(0 až 3 roky)
✱ Školkový věk (3 až 6 let)
✱ Školní věk (6 až 15 let)
✱ Dospívání (15 a výše)

Hravě a nápaditě lze využít
prostor nejen horizontálně,
ale také vertikálně
Foto Domain

Pokoj pro miminko
musí dobře sloužit zejména jeho rodičům. V tomto věku dítěte řešíme hlavně
kvalitní postýlku a možnost pohodlného
přebalování s dostatkem úložných prostor
na dosah. O něco později také bezpečný
pohyb na podlaze – pro hraní vleže a první
krůčky. Vyvarujeme se zbytečných překážek a současně se soustředíme na možnost uložit co nejvíc věcí (kromě hraček)
mimo dosah dítěte. Příjemným doplňkem
může být pohodlné křeslo, které oceníte
jako rodiče – ať už během kojení nebo při
čtení pohádek.
Z vybavení nám do dalšího období dítěte zůstane nejčastěji nábytek pro ukládání
věcí – šatní skříň, komoda nebo knihovna.
Proto je dobré zvážit, v jakém materiálu
a barvách tyto kusy nábytku pořizovat, aby
i s rostoucím dítětem vydržely zátěž a byly
kombinovatelné s novými prvky.

Školkový neboli
předškolní věk
již znamená velmi aktivní dítě, které si
nejen hraje (stále většinou na zemi), ale
již využije pracovní stůl na tvoření. Jednou
z možností je pořídit menší a nižší stolek
a s nástupem do školy jej nahradit větším
stolem, který již dítěti může vydržet do dospívání. Další variantou je větší investice
4 | 2 022

a pořízení „rostoucího“ stolu nastavitelného podle výšky potomka. „Zkušenost je
dost často taková, že přestane vyhovovat
nejen vzhled, ale i velikost stolu, a nakonec
stejně pořizujete stůl nový,“ doplňuje zkušenost ze své praxe designérka Karolína
Začalová.
V tomto období je cenné, když si dítě
bude moci samo vyndat i uklidit oblečení
ze šatní skříně. Snadná obslužnost a výšková dosažitelnost je tedy tím základním
parametrem. Obvykle velmi dobře slouží zásuvky v nižších pozicích, nebo šatní
tyč umístitelná variabilně podle potřebné
výšky. Pro ukládání hraček platí to samé.
Chceme-li, aby si dítě samo mohlo hračky
vybírat i uklízet, pak opět velmi dobře zafungují zásuvky nebo vyjímatelné boxy, do
kterých snadno nasypete Lego i plyšáky.

Školní věk
prostor, který dříve zabíraly hračky dost
často nahrazují knihy. Dříve využité boxy na
hračky mohou posloužit jako nové místo
pro knihy. Pracovní stůl již potřebuje kvalitní ergonomickou židli, aby si dítě, které

Klíčové prvky
z hlediska
ergonomie
Ergonomii je důležité zohlednit prakticky u všech prvků.
Nicméně hlavní jsou určitě ty,
které mohou ovlivnit vývoj dítěte
a jeho správné držení těla:
✱ Židle k pracovnímu stolu
✱ Pracovní stůl
✱ Postel s kvalitní matrací
a ideálně také možností
odvětrání prostoru pod matrací
Snadná dosažitelnost, zejména
výšková, je pro dítě také velmi
důležitá. Není nic lepšího pro
podporu sebevědomí a samostatnosti dítěte, když určité
činnosti zvládne bez pomoci
dospělého.
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Foto Dreamstine

u stolu tráví stále více času, neničilo páteř.
V tomto ohledu může udělat dobrou službu také klekací židle nebo židle na principu
balónu. Velkou roli už hrají koníčky a záliby,
a tak není výjimkou, že hledáme místo pro
bicí soupravu, vybavení na hokej nebo baletní tyč.

Dospívání
a s ním často spojená revolta proti zaběhlým věcem. V tomto období má nábytek z předchozích let šanci fungovat dál,
pokud byl vybrán v neutrálních barvách
a materiálech. Často potřebu změny dospívajícího potomka uspokojí jiná výmalba,
koberec nebo závěsy, případně doplnění
“cool” křesla pro návštěvu a pro odpočinkové válení.

rozpočet dovolí, pak rovnou investovat do
skříně na míru, s využitím plné výšky místnosti a s možností nastavitelných výšek
některých komponentů, respektive možností určité variability
ve vnitřním uspořádání skříně. Taková skříň může sloužit
dítěti celé dětství. Flexibilita se
v dětském pokoji hodí na mnoha
místech. Rozkládací nebo jednoduše přemístitelné kousky,
které umožní snadné změny
a přizpůsobení, jsou k nezaplacení,“ dodává Karolína
Začalová.
■

Úkryty všeho
druhu jsou vítány
Foto Ella James

„Obecně by se dalo říci, že výběr kvalitní skříně, umístěné na správném místě
v dispozici pokoje, je zásadní. Pokud to
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4 chyby ve výběru
nábytku a zařízení

otázky pro

odborníka

1.

Zbytečně nákladný
nábytek pro malé děti
(s ohledem na daný
rozpočet). Lepší je počítat s výměnou
po pár letech nejen kvůli opotřebení,
ale také kvůli změně potřeb dítěte
s přibývajícím věkem.

2.

Ladění do stylu, jehož
oblíbenost se může velmi
snadno změnit (jeden rok
dítě miluje auta a další rok už je to
Spiderman). Tematické ladění řešte
raději snadno vyměnitelnými doplňky,
ne hlavními kusy nábytku (jako postel
ve tvaru auta).

Možnosti zavěšení nejrůznějších
houpacích prvků plánujte již
v projektu domu a interiéru
Foto Ella James

3.

Nevyhovující barevná paleta.
Barvy ovlivňují náladu a aktivitu
člověka, proto je skvělé volit
barevnost pokoje ve vazbě na temperament
a vlastnosti dítěte (hyperaktivnímu dítěti
nedávat do pokoje příliš červené nebo
oranžové, která je dráždivá, ale naopak
barvy zklidňující, jako je modrá, nebo barvy
méně syté, pastelové).

4.
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Nedostatečné umělé osvětlení
– jedno centrální stropní svítidlo
nestačí.

Foto Red Candy

Karolína Začalová
Atelier pátý rozměr

Čím se liší takzvaný rostoucí nábytek? Jaké má
vlastnosti a jak vybrat kvalitu?
Rostoucím nábytkem se zabývá mnoho
návrhářů i výrobců. Nejčastěji se jedná o židle
a stoly, ale také postele. Jak už název říká,
nábytek “roste” s dítětem. Uplatnění takové
prvky najdou nejvíce v případě dětí do 10 let
a vzhledem k tomu, že fungují na principu
změny výšky, je nutné se při výběru zaměřit
na bezpečnost používání – tedy celkovou
stabilitu a mechanismus uchycení a zajištění
v dané výšce, abychom předešli úrazům typu
přiskřípnutý prst a podobně.
Jaké výhody může na poli dětského pokoje
nabídnout nábytek na míru? Zvládne jej i napjatější
rozpočet?
Nábytek na míru je určitě vhodné řešení
zejména v případě menších nebo funkčně
náročných pokojů (více dětí, odlišný věk
a koníčky dětí). Zde je totiž třeba kvalitně
využít každý centimetr a typový nábytek
nenabízí tolik rozměrových možností. Úspora
financí zvolením typových prvků může být
v počáteční investici znatelná, ale pak bychom
měli dát na misku vah také uživatelský komfort,
který nám každodenní používání může velmi
usnadnit anebo naopak. Dobře vymyšlené
prvky na míru plnohodnotně využívající daný
prostor, jsou bonusem mnoho let. V případě
typového nábytku můžete po pár letech zjistit,
že nenaplňuje vaše očekávání
a investujete podruhé. V tu chvíli už
nejspíš překročíte částku, kterou byste
do nábytku na míru investovali hned
na začátku. Nehledě na starosti a práci
s vyklízením a likvidací původních
kousků.
V případě napjatého rozpočtu je
důležité dobře zvolit, co je výhodné
řešit rovnou na míru a co stejně časem
předpokládáte měnit. Obvykle se vyplatí
nechat udělat na míru objemnější
kusy, zejména šatní skříně, knihovny
a podobně. Výhodou může být i fakt, že
vám tento nábytek odborně namontuje
zručný truhlář a vy se nemusíte sami
mořit sestavováním podle návodu.
Třešničkou na dortu je, že vám nábytek
na míru dává možnost vnést do dětského
pokoje i osobité nápady.
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ti
Nejdůležitější vlastnos
dětského pokoje:
✱ Přizpůsobení interiéru věku a potřebám

konkrétního dítěte.
Pokud sdílí pokoj více dětí, každé by mělo mít
pomyslně vymezenou svoji část pokoje – tedy
možnost vytvořit si “svůj svět”.
✱ Bezpečnost užívání.
Například ukotvení komod a skříní proti překlopení,
omezení ostrých rohů v exponovaných místech, nebo
okrajů kusových koberců, kde hrozí zakopnutí.
✱ Dobré dispoziční řešení a “zónování” pokoje
na klidové a aktivní části.
Umístění pracovního stolu u okna, s ohledem na
správný dopad denního světla pro praváka nebo
leváka tak, aby si rukou nestínil.
✱ Orientace pokoje ke světovým stranám.
Pokud je možnost volby, pak ideálně okna na jih
až západ, aby slunce během dne proudilo do pokoje
co nejdelší dobu.
✱ Vhodné umělé osvětlení.
	Celkové stropní i možnost nasvícení důležitých ploch
na “práci” a na hraní, ale také pro vytvoření příjemné
atmosféry před usínáním. Je možné doplnit i noční
osvětlení (bludičku).
✱ Příjemná dosažitelnost věcí, a tedy alespoň
částečná “samoobslužnost” dítěte.
Samozřejmě podle jeho věku – hračky, oblečení,
pracovně-herní plocha.
✱ Snadná údržba a úklid.
Jak pro dítě, tak pro dospělého.
✱ Výběr prvků a materiálů s atestem na zdravotní
nezávadnost, hypoalergennost a podobně.
✱ Variabilita, případně multifunkčnost (alespoň
některých kusů nábytku).
✱ Inspirativní prostředí.
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...to je životní styl!
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Z

aujalo
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Připravila Dana Jakoubková

J

Je jedno, jaký máte styl. Dveře musí umět více než
jenom propojit místnosti. Musí vás těšit po dlouhou
dobu příjemným vzhledem i dokonalou funkčností.
Musí dát vašemu domovu něco navíc. A dveře
šetřící místo takové jsou.
Dokonalé zpracování kvalitních materiálů je
vlastností DNA rakouské rodinné firmy Wippro.
A právě proto jsou každé dveře, které opustí
výrobu, té nejvyšší kvality. „Úsporné“ dveře se
vyrábějí ve třech modelových řadách a otevírají
zcela nový interiérový svět; poskytují prostor tam,
kde není, lze je otevřít jediným dotykem a snadno
se zavírají. Kombinují inovativní technologii
s nejvyšším standardem designu a opticky se
dokonale začlení do vnitřních prostor.
Systém Monoplan potřebuje pouze čtyřicet procent
kyvného prostoru konvenčních dveří. Dveřmi
pohybuje systém táhla v rámu a nemusejí být
tedy kotveny do podlahy. Specifikem je možnost
snadného ovládání i pro vozíčkáře. Stejně místa
ušetří i systém Duoplan, kde složené dveře zasahují
na jednu stranu od zárubně (do jedné místnosti).
A do třetice Triplan ušetří dvě třetiny prostoru
nutného pro otevření běžných dveří a složené
zasahují od zárubně na obě strany (polovinou
do každé místnosti).
Kterékoli dveře šetřící prostor mohou být navrženy
jako dvojité dveře a ve většině případů mohou být
přizpůsobeny svým designem ostatním vnitřním
dveřím, aniž by přišly o svůj jedinečný výraz. Se
systémem bočních lišt, hliníkovou vodící kolejnicí
s ložisky a skrytými dveřními závěsy je možná
instalace i do stávajících zárubní nebo přímo do
stěny, a to bez větších úprav.
Individuálně lze měnit i povrchy dveří a kombinovat
je podle vlastních představ. Možné jsou dokonce
i skleněné verze. Každý model lze přenést na
(téměř) každý dveřní systém.
Kdo miluje detaily, aniž by se v nich ztrácel, má
mnoho možností vykonstruovat si dveře vlastní
– všechny modely se vyrábějí na zakázku pro
konkrétní projekt.
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Mistr transformace
„ Ú s p o r né “ dv e ře W ippro

Jednou větou
Technická data

■ skryté panty
■ krycí lišty
■ otočný rozsah
jednostranný, nebo
oboustranný
■ ovládání pomocí
zapuštěných rukojetí
(leštěná mosaz nebo
chromovaná)
■ dveřní křídlo lze zkrátit
■ žádné podlahové vedení
■ dekor lze sladit
s ostatními dveřmi

Dana Jakoubková
redaktorka

„Prostorový zázrak“
vyřeší i náročnou situaci
v místnosti; otevírá nové
perspektivy s výrazně
menšími potřebami než
běžné dveře.
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Olga Bušková:

Domov je výstavka emocí
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Životní prostor je jako živý organismus, ve kterém můžeme číst jako v knize. Odráží osobnost
jeho obyvatel a působí na mnoha rovinách. Je intimním partnerem. Olga je designérkou, která se
na domov umí podívat i jinak než pouhýma očima a spojovat důležité souvislosti. Jak tedy v této
jedinečné „knize“ číst a tvořit oázu pro tělo i ducha?

C

Připravila Lucie Němcová ■ Foto Pavel Ovsík

Co vás přivedlo k tématu bydlení a životního
prostoru?

Bio
Olga Bušková
Spirit designérka
■
Probouzí v domovech útulno
a v lidech hluboký pocit propojení
s prostorem.  
■
Mimo jiné pracuje s Feng Shui
a Acess Bars. Už 11 let pomáhá
lidem harmonizovat jejich prostory
a životy.
■
Má ráda dobrodružství, všechny
barvy duhy, růžové tulipány
a hořkou čokoládu s chilli.  
■
Je autorkou knihy Domov
jako talíř a Diář plný radosti.
Na podzim vyjde Diář plný času
s poetickými texty Olgy.
■
Přednáší. Pořádá kurzy. Naslouchá
klientům a domovům.
4 | 2 022

Odjakživa mě bavilo dívat se na věci jinak. Když jsem po
studiích přišla do Prahy a měla své bydlení, dostala se mi
do ruky první knížka feng shui. Začala jsem pozorovat, čím
se obklopuji a proč. Zjišťovala jsem fascinující souvislosti
a symboliku. Propojení s prožíváním a emocemi.
Ráda se zabývám prostorem, protože mě baví zkoumat
vnitřní svět lidí. Nezůstávat jen na povrchu. Zvědavě se ptát
a získávat odpovědi, aby z nich lidé mohli lépe pochopit,
co potřebují, jak se lépe podpořit a probudit své talenty.
Ve své práci nevycházím důsledně z tradičního feng shui.
Zajímá mne dané místo a jeho obyvatelé. Vnímám jejich
jedinečnosti a oblékám prostor do symbolů tak, aby s nimi
ladil.

Co tedy domov odráží? Jakými způsoby na něj
můžeme nahlížet a zkoumat jej?

Prostor je nástroj sebepoznání a odraz sebeúcty. Prostor
je naše druhé tělo. Když si jej vytvoříme v souladu se sebou, můžeme zůstat celkově víc otevření, ve spojení se sebou a expandovat své vlastnosti a talenty.
Domov je také jako lidská bytost. Potřebuje dotek jako my,
pozornost, potřebuje dýchat, potřebuje kontakt. Když člověk žije pouze mezi bílými stěnami a nemá s místem vztah,
do určité míry je odpojen od sebe.
Z dalšího úhlu pohledu se na domov můžeme dívat jako na
dělohu, ve které hledáme výživu, spočinutí, bezpečí a naše
zdroje. Místo, kde se můžeme uvolnit, kde je teplo a teplá
voda, kde dostaneme najíst, kde nás čeká pohlazení a kam
se můžeme těšit. Je tam mnoho podobností. Proto je doma
důležitá jemnost a něha. Hebká deka, měkké povlečení, voňavý čaj, jemný koberec. Pořád je to o jemnosti, o doteku.
Jemný domov vede k jemnosti, k důvěře a k uvolněnosti.
Když bydlíme v místě, kde se můžeme uvolnit, jsme i v životě více uvolnění.
Emoční stav určuje, jaké volíme oblečení i jaký si vytváříme
domov. Jednou vytvořený jej ale nezměníme ze dne na den.
O to víc je dobré zaměřovat se na to, co nás obklopuje
a pečlivě se dívat, proč danou věc vlastníme. Je to jen něco
darovaného, co nechci pustit, nebo jsem si to vybrala já?
Jakou emoci ve mně vyvolává?
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Jakou roli tedy hrají věci, které nás obklopují?
Jak si je „správně“ vybírat?

Myslím si, že je důležitý nejen vztah s lidmi, se kterými žiji,
ale i vztah s věcmi, které jsem si nanosila domů. Každý
takový předmět je můj partner a parťák. Získá moji pozornost, nějak mě zaujme a něco vede k tomu, že si jej přinesu
domů. Neverbálně mu řeknu: „s tebou chci bydlet“. Pak
se stává, že s některými předměty máme živý vztah, jsou
našimi oblíbenými, a jiné zůstávají stranou. Je fajn, si říct,
kterým věcem mohu dát svobodu a pustit je z toho nepoužívání. U mě doma je to v tu chvíli prostě mrtvý předmět.
Byl k něčemu vyrobený, má svůj účel, a já jsem ho zavřela
v kleci, kde jen leží bez využití. Když si uklidím v sobě i ve

řádu. Nepořádek je vždy předehra pořádku. Když mám kolem sebe nepořádek, znamená to, že uvnitř mě se něco
děje. Jen nesmí být věší než já. Pokud jsem si toho vědoma
a pracuji s ním, kontrola je v mých rukách a je to v pořádku.
Když si nepořádek nedovoluji a chci mít vše stále uklizené,
omezuji svou kreativitu. Z chaosu se rodí nápady.
Pohyb věcí doma má ještě jednu krásnou paralelu – střídání čtvero ročních období. V zimě je vše uklizeno. Oblečení
ve skříni, kuchyň čistá a přehledná, jídlo v lednici… Pak
začne jaro. Začnu něco nosit, něco drobit, je léto, oslava,
party, užívání si… A pak je podzim. Špinavé talíře, špinavé
oblečení a proces úklidu, aby zase přišla zima a vše bylo
srovnané a čisté. Všechno je cyklické. Když mám jen steril-

Říká se, že pes je podobný svému pánu. Stejně tak je i prostor
podobný svému majiteli a reflektuje, co se v něm odehrává.
své skříni, dám mu možnost být pro někoho jiného oblíbeným předmětem. Tím získám více prostoru pro nádech,
nové věci a nové příležitosti. Tím vytvářím živý domov, ve
kterém mám živé naplňující vztahy.

ní prostředí, nedovoluji pohyb vpřed. Lidé, kteří lpějí na neustále sterilně urovnaném prostředí, mají takové interiéry,
ale bývají v životě zároveň velmi rezervovaní.

Jak nahlížíte na trendy minimalismu –
v množství věcí, které vlastníme i ve vzhledu
domova?

Má několik rovin. Místnost, která se často ve feng shui nazývá srdcem domu, je kuchyně, kde připravujeme jídlo – výživu pro celou rodinu. Je také místem setkávání. Další místo, kde je pomyslné srdce, je střed domu. Ideální je v tomto
místě zeď (dekorovaná fotkami obyvatel prostoru). Každá
místnost pak má své srdce ve středu, který by měl zůstat
volný. Žádný těžký nábytek. Pokud je tam třeba jídelní stůl,
místo zaslouží o to více péče v podobě květin a prostírání,
v případě postele hezký přehoz a podobně.

Nejsem úplně ta Marie Kondo, která lidem přijde domů uklidit. Když budu mít chaos v sobě, nebo budu mít období
v životě, kdy nebudu stíhat, hledat se, budu mít pravděpodobně chaos i doma. Je to nádherné zrcadlo. Vždycky
říkám, že nepořádek je kámoš. Nepořádek totiž předchází

Co to je srdce prostoru?

Jak se díváte na trend prosklení v rodinných
domech?

Je to nádherné, když má rodinný dům krásný výhled do
zahrady. To je ten nejhezčí obraz. Do zeleně, do koruny
stromů. Nejsem zastánce velkých prosklených ploch třeba
v ložnici. Je to možné, ale pak potřebujeme mít čím zatáhnout okna, abychom si mohli vytvořit pomyslnou jeskyni.
Aby mozek dostal signál, že je bezpečné se uvolnit, a tím
se dobře zrelaxovat a zregenerovat. Kdybychom měli mnoho prosklení bez možnosti uzavření, dům je v energetické
rovině jako cedník.

Co jsou pro vás ještě další atributy útulného
a podporujícího domova?

Domov, který je vyživující, zahrnuje věci, které nám opravdu
dělají radost, ale zároveň podporují klidné prostředí. Tedy
věci, které nás dokážou zklidnit a regenerovat. Je to ta
jeskyně, která nám má dobít baterky. Je dobré pozorovat,
jestli po příchodu domů dokážeme opravdu odložit všechny masky, které nosíme ve vnějším světě, nejen kabelku
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Domov je místo, kde můžeme sami sebe vidět zevnitř. Vnitřní i vnější
domov jsou propojené nádoby, které se mění obě současně.

a boty. Jakým pak jdeme krokem. Zpomalíme chůzi? Změníme dech? Změní se nám tón hlasu? Je hodně důležité mít
doma věci, se kterými se cítíme dobře, bezpečně a ve velké
jemnosti. Věci, které nás odtud neodvádějí pryč. To je ta
správná potrava pro oči, pro prsty i pro žaludek.

Jaký význam hrají přírodní materiály a prvky
v prostoru?

Velmi ráda je používám. Příroda je tak součástí našich
domovů. Přináší stabilitu a zemitost. Například kuchyně
je místnost, kde se perou elementy vody a ohně. Ideálně
je harmonizuje třeba dřevo. Přírodní prvky celkově domov
vracejí do rovnováhy. Ta pak působí na obyvatele a navrací
je zpět do klidu.

Doporučte prosím čtenářům pár otázek, které
si mohou položit při tvorbě smysluplného
domova…

V každé místnosti si můžete položit otázku, co zde chcete
opravdu dělat. Co vám zde bude dělat největší radost? I sedačka v obýváku není jen tak. Budeme chtít, aby se na ni vešla celá rodina? Nebo chcete sedačku jen pro sebe a psa?
Budete na ní chtít ležet nebo sedět? Dívat na televizi, nebo
4 | 2 022

číst knížku? To vše už rozhoduje o tom, jak hluboký bude mít
sed, jak bude orientovaná a tak dále. S výběrem každé věci
si přesně definujte, jakou funkci má naplnit a jakou radost
má přinášet. Na základě toho teprve vybírejte nábytek.

Kdy je ten správný čas začít řešit interiér?

Člověk, který staví dům by měl interiér řešit hned v základech projektu. Když se stěhuji na nové místo, je důležité
se zajímat také o jeho historii. Co se tam dělo předtím? Žil
tam někdo, kdo se rozvedl? Zemřel? Jakou péči ode mě
místo potřebuje? Co budu muset uzdravit, zharmonizovat?
Pojmenovávám dva způsoby, kterými přichází klienti k místu pro svůj domov. Sňatek z rozumu nebo z lásky. Z rozumu
znamená, že třeba zdědíme byt. Bylo to výhodné (je v tom
nějaký kompromis). Anebo je to z lásky, kdy nám místo
opravdu sedne a zamilujeme se do něj. Co nás uchvátilo? Je to výhled z okna? V jaké místnosti se cítíme dobře
a proč? Jak to můžeme přenést i jinam? Možná stačí otočit sedačku, přidat tvar, změnit barvu či dekoraci. Vždy je
tu obrovský prostor pro tvořivost a změnu, abychom žili
s podporou a v souladu.
■

Děkuji za rozhovor.
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Dřevěný kostel, včelín nebo školka:

Rozmanití vítězové ankety
o top dřevostavby
Soutěž Dřevěná stavba roku 2022, kterou vyhlašuje nadace Dřevo pro život, má své vítěze. Oceněno
bylo celkem devět soutěžních děl v šesti soutěžních kategoriích. Do letošního ročníku bylo přihlášeno
73 soutěžních děl napříč soutěžními kategoriemi.
Připravila (RED)

D

evět soutěžních projektů v soutěži Dřevěná stavba roku si vysloužilo ocenění
odborné poroty i široké veřejnosti. Do
soutěže se mohli hlásit architekti, realizátoři i projektanti dřevěných staveb, dřevěných rodinných
domů, dětských hřišť, rozhleden či dřevěných
interiérů z celé České republiky. Cílem soutěže
je inspirovat veřejnost a motivovat ji k využívání dřeva, proto podporuje a oceňuje architekty
a projektanty, kteří se dřevěnému stavění věnují.
Do šesti soutěžních kategorií 12. ročníku Dřevěná stavba roku bylo přihlášeno 73 dřevěných staveb a interiérů. Odbornou porotu tvořilo
12 porotců, ve veřejném hlasování bylo rozdáno
téměř 15 000 hlasů. 
■

1

3

2

76

.cz

4

5

7

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

9

Šébr – lávka přes Stožecké sedlo, Projektová kancelář VANER s.r.o.
Mateřská škola Ibsenka Brno, EM3 Dřevostavby s.r.o.
Včelín Hostivař, Huť architektury Martin Rajniš
Obnova objektu Libušín, Masák & Partner, s.r.o.
Obnova interiéru jídelny Libušín, Masák & Partner, s.r.o.
Madlenka, Martin Kožnar Architekt s.r.o.
Rodinný dům Kangaroo Island, Domesi, s.r.o.
3D bludiště Lesní království, Unipark s.r.o.
Kostel Panny Marie Dobré rady, KURZ architects s.r.o.

8
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Na jihovýchodní fasádě je využito dřevěné terasy na rektifikačních terčích a přesahu střechy o 1,3 m.
Tato kombinace zajišťuje dostatečnou ochranu dřevěných konstrukcí před pronikáním vlhkosti.

Propojení krásy a funkčnosti

v jedné linii

Zasněte se a představte si ideální domov pro svou rodinu. Místo, kde jste všichni společně a zároveň má každý z vás své
soukromí. Prostor, ve kterém je zeleň součástí domu a naopak. Přesně takový domov vytváří společnost NATUR HOUSE.

A

čkoli vysnít si bydlení snů může být
snadné, jeho realizace bývá často náročná. Proto se odborníci v NATUR
HOUSE neustále zaměřují na nové trendy,
technologie a zapracovávají je do svých
projektů, aby vytvořili dokonalé a funkční
bydlení, které splňuje nejnáročnější normy
pasivních či nízkoenergetických domů.
Jedním z aspektů bydlení je neodmyslitelně
funkčnost, praktičnost a design. Tyto náležitosti v NATUR HOUSE samozřejmě známe
a proto budovy, které vytváříme jsou plné
moderních technologií se zaměřením na nové
trendy, které investoři čím dál, tím více vyhledávají. Mezi tyto trendy patří např. moderní
pojetí bezbariérového bydlení (barrier free)
nebo zelené střechy (green roof).

BARRIER FREE
“Víte, co vytváří onen pocit propojenosti? Je
to jednoduché. Jsou to čisté linie, propojený
prostor s dostatkem přirozeného světla.”
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Nově vyhledávanou designovou záležitostí
u vizionářsky smýšlejících investorů je moderní pojetí bezbariérové bydlení. Domov
je místem, kde se cítíme nejvíce bezpečně
a skutečně sami sebou. Předpokládá se, že
v domě bude žít rodina po generace.
Proto společnost NATUR HOUSE naslouchá
svým klientům a detailně propracovanými
konstrukcemi tuto možnost nabízí. Nejen že
propojuje absolutní funkčnost bydlení bez
limitů, ale celý design interiéru a exteriéru je
podtržen dokonalostí v jedné linii od vstupních dveří, přes terasu, až třeba po vstup do
bazénu, a to bez jediné překážky.
Aby se tento důležitý aspekt zachoval, musí se
vymanit ze standardů a posunout se dál. Zrušit pomyslnou bariéru již při zakládání spodní
stavby a základové desky, kde její horní hrana
běžně končí 30 cm nad upraveným terénem.
U uvedené dřevostavby je bezbariérový přístup řešen vytvořením provětrávaného a oddrenážovaného kanálu podél obvodové stěny,

který je překryt pororoštovou konstrukcí pro
pohodlný vstup do objektu.
Bezbariérové provedení domu znamená, že
interiérové podlahy jsou ve stejné výšce jako
exteriérová část domu např. chodníky, terasa atd. Tím vznikne ten očekávaný výsledek
absolutně bezbariérového vstupu do domu.

GREEN ROOF
“Vracíme se zpět k našim kořenům, inspirujeme se stále více přírodou a objevujeme
již objevené našimi předky před tisíci lety.”
NATUR HOUSE však nabízí více než nový
trend bezbariérové bydlení. Dovede nabídnout i nový eko trend, který je vyhledávanou záležitostí současných investorů, a to
jsou zelené střechy. Střechy, které vás oslní nejen krásou, ale překvapí i funkčností.
Díky kvalitním materiálů od EKROST vytvoříme pro vás takovou střechu na míru
včetně zajištění dotace na pořízení a vy-

24 000

Chodba
18,59 m2

Pracovna
11,64 m2

Koupelna
5,10 m2

Ložnice
17,34 m2

Pokoj
10,28 m2

Pokoj
10,28 m2

WC
1,85 m2

Technicka místnost
5,38 m2

14 500

Předsíň
4,96 m2

Pokoj
42,09 m2

Přednosti moderního pojetí
bezbariérového bydlení
● zajištění funkčnosti pro všechny generace

i životní situace

● zachování linie domu
● maximální praktičnost užívání prostoru
● moderní design
● žádné omezující prahy a jiné uměle

vytvořené bariéry

Klient je naše inspirace

GSPublisherVersion 354.77.89.2

Každý klient je pro NATUR HOUSE novou inspirací. A jen
díky nim posouváme hranice dokonalosti na vyšší úroveň.

Přednosti zelených střech
● snížení tepelných výkyvů v budově
● zlepšení mikroklimatu
● zvýšení tepelně izolačních vlastností
● propojení krásy a funkčnosti
● zachování biodiverzity
● snižuje ekonomickou zátěž
● možnost využití dotace z programu

NZÚ

● zlepšuje akustiku – pohlcuje zvuky

směřující ven i dovnitř

● prodlužuje životnost – vegetace

chrání střechy před klimatickými vlivy

info

budování zelené střechy z programu NZÚ.
Podle typu a plochy vegetačního souvrství
s podporou 700–1000 Kč/m2.
Již naši předci před tisíci lety znali potenciál zelených střech, a to bez znalosti odborné
terminologie, jako je zlepšení mikroklimatu či tepelněizolační vlastnosti domu. Pochopili, že díky osázení střech rostlinami
si zachovávají příjemnou teplotu ve svých
obydlí bez teplotních výkyvů.
Zároveň důležitým kritériem dnešní doby
je zachování biodiverzity, protože vytváří
nový životní prostor pro hmyz, především
pro včely a motýly.

www.natur-house.cz
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Foto Dreamstime
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Není nic racionálnějšího
než využití přírodního,
bezplatného, obnovitelného
a ve většině případů zdravého
zdroje ke zlepšení klimatické
pohody. Jistě, v létě existují
i extrémní situace, ze kterých
není úniku. Ale po většinu dní
je díky přirozeně proudícímu
vzduchu a se správným
návrhem možné zajistit příjemné
klima v domě i mimo něj.

Připravila Dana Jakoubková
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A

čkoli systémy mechanického větrání
nabízejí energeticky účinnou strategii pro zlepšení kvality vnitřního
vzduchu, přirozené větrání dává příležitost,
jak dosáhnout téhož bez nákladů za elektrickou energii.
V těch nejjednodušších případech je
příkladem přirozeného větrání obyčejné
otevření okna. Efektivnější je ale zahrnout
sofistikovanější řešení již do návrhu domu
a maximálně využít přírodních sil, jako je vítr
a vztlak ke zlepšení tepelné pohody domova především během teplých měsíců.
Pokud nežijete vedle továrny nebo rušné silnice, je pravděpodobné, že vzduch
mimo váš domov je skutečně zdravější než
ten, který máte uvnitř. Ve skutečnosti studie
provedené Agenturou pro ochranu životního
prostředí (EPA) ukazují, že úroveň znečišťujících látek v ovzduší uvnitř budov mohou
být dvakrát, pětkrát a někdy až stokrát vyšší
než úroveň venku. Přirozené větrání nejen že
ochladí dům během horka, ale eliminuje i ne-
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žádoucí pachy, těkavé organické sloučeniny
(VOC) a další kontaminanty, a to zadarmo.

Výhody
Podle Mezinárodní agentury pro energii
je rostoucí počet chladicích jednotek časovanou bombou pro energetický trh. Odhaduje se, že do roku 2050 vzroste spotřeba
elektřiny na klimatizování budov na trojnásobek. Umělé chlazení navíc emituje do ovzduší
oxid uhličitý. Odstranění závislosti na umělé
klimatizaci je jedním ze spolehlivých způsobů, jak snížit uhlíkovou stopu domácnosti.
Mezi další výhody, které přináší začlenění strategií přirozeného větrání, patří:
■ snížené účty za energii: vítr a přirozený
vztlak jsou zdarma;
■ nízká údržba: centrální AC jednotka
bude s největší pravděpodobností vyžadovat každoroční údržbu a kontroly profesionálními techniky. Naproti tomu dobře
navržená strategie přirozené ventilace je
v podstatě bezúdržbová;

.cz

V í t e , že ...
… chlazení budov zvyšuje teplotu vzduchu
v okolí a vytváří teplotní ostrovy?
Systém REHAU Geneo Inovent patří k sofistikovanému řešení
oken s integrovaným větráním – okna větrají, i když jsou zavřená
Foto REHAU

Pokud z nějakého důvodu okna otevírat nechcete
a rádi byste získali čistý čerstvý vzduch i v parném létě
kontrolovaně a energeticky úsporně, nabízí se odlišná, ale
efektivní možnost v podobě zemního tepelného výměníku
vzduchu REHAU Awadukt Thermo. Díky externí věži
ušetříte místo v domě, ale „neohrozíte“ architekturu domu.
Profiltrovaný vzduch se pak do nej dostává díky systému
trubek uložených v zemi, čímž se v létě vzduch předchlazuje
či v zimě předehřívá
Foto REHAU

■ lepší kvalita vzduchu: křížovým provět-

ráním vyměníte vzduch v domě rychle
a efektivně;
■ konzistence a pohodlí: dobrý návrh
větracího systému dostane čerstvý vzduch
do každé místnosti v domě, včetně komory
či sklepa.

Typy přirozeného větrání
Strategie spoléhá na dvě přírodní síly,
které umožňují pronikání čerstvého vzduchu do vašeho domova – vítr a vztlak. I slabý vánek procházející mezi dvěma okny
může snížit teplotu uvnitř domu o dva stupně Celsia. Čím větší je výškový rozdíl mezi
nasávacím otvorem (okno v přízemí) a výfukovým otvorem (okno v patře), tím efektivnější ventilace je.
A) Jednopodlažní domy: Síla větru –
podtlak a přetlak, příčné větrání
Když fouká vítr na návětrnou stěnu, vytváří
se přetlak. Protilehlá stěna na závětrné straně
4 | 2 022

je naopak v podtlaku. Pokud jsou na návětrných a závětrných stěnách domu nějaké otvory, bude čerstvý vzduch vstupovat otvory na
návětrné stěně a vystupovat otvory na straně
opačné. Při silnějším větru a větších otvorech
může budovou procházet více vzduchu. Pokud nefouká, k větrání nedochází.
B) Patrové domy: Komínový efekt –
vztlak
Vztlaková ventilace se opírá o rozdíl teploty / hustoty vzduchu v domě. Tento rozdíl nutí
teplejší vzduch stoupat nad studený vzduch,
přičemž účinnost vztlakového efektu se
zvyšuje s rostoucími teplotními rozdíly mezi
různými částmi budovy. Pokud v přízemí otevřete okno pro vstup chladnějšího vzduchu,
je teplý vzduch vytlačen z domu přes okno
otevřené v patře, respektive výstupní otvor
musí být výše než otvor nasávací. Protože
komínové větrání nezávisí na větru, může probíhat s relativně stabilním prouděním i v bezvětrných dnech. Tento efekt funguje nejlépe

právě v domech patrových, s vysokými stropy
nebo s půlpatry (galeriemi).

Faktory ovlivňující účinnost
přirozené ventilace
Nejlepší strategie přirozené ventilace
bude vždy záviset na kontextu konkrétního
domu, místním klimatu a dalších přírodních
silách. Existuje však několik obecných pravidel, která lze vzít v úvahu:
1. Dominantní směr a rychlost větru
Dům by měl být orientován tak, aby
návětrná stěna s okny byla kolmá na letní
směr větru. Převládající směr větru ve vaší
lokalitě si můžete ověřit například na větrné
růžici ČHMI.
2. Půdorys, dispozice a orientace domu
na pozemku
Budova by neměla být příliš hluboká,
aby vzduch poháněný větrem mohl efektivně procházet domem. Širší budovy budou
mít potíže s efektivním prouděním vzduchu
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do všech koutů, užší jsou na tom v tomto
ohledu lépe. „V dráze“ větru by mělo být co
nejméně bariér. U komínového efektu hraje
významnou roli charakter a tvar schodiště
nebo atria, která tvoří přirozený ventilační
koridor.
3. Okolní prostředí
Vhodné rozvržení stinných ploch kolem
domu napomáhá tomu, aby do něj v létě
vstupoval vzduch co nejchladnější. Zároveň je třeba myslet na to, aby vzrostlá zeleň a zahradní stavby nestály větru přímo
v cestě.
4. Venkovní teplota a vlhkost
Obě veličiny ovlivňují to, jak se bude
vzduch chovat. Pokud je horko – větrání
funguje. Pokud je vlhko – funguje rovněž.
Pokud je však současně horko a vlhko jako
v tropech – nefunguje nic, protože jsou příliš malé výkyvy teplot mezi dnem a nocí.
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5. Velikost, umístění a ovládání oken
a dveří
Vstup vzduchu by měl být co nejníže,
výstup co nejvýše. Při využití komínového
efektu by mezi vstupním a výstupním otvorem měla být co největší vertikální vzdálenost. U příčného větrání by horizontální
vzdálenost měla být naopak kratší. Velikost
a typ oken budou mít za následek různou
intenzitu větrání. Různé výšky otvorů, stropu a zábran v prostoru přímo ovlivňují úroveň a rychlost větrání a je třeba věnovat
pozornost jejich uspořádání už v návrhu
dispozice domu.

Chladnější okolí
Vhodné začlenění krajinářských prvků
kolem domu napomůže snížit nechtěný tepelný zisk a teplotu vzduchu, který vstupuje
do domu. Evapotranspirace rostlin (proces,

Strategie přirozeného větrání není účinná
za všech okolností a nedokáže ani snížit
vlhkost přiváděného vzduchu, je-li to třeba.
Pokud je léto horké a vlhké, nebo máte
okna neotvíravá, nebo prostě potřebujete
mít každodenní „záruku“, dokáže se o výše
zmíněné nedostatky plus CO2, VOC a prach
i pyly s úspěchem postarat nucené větrání
jako například centrální jednotka Schiedel
Kombiair osazená tepelným výměníkem
s účinností až 94 procent
Foto Schiedel

V í t e , ž e...
… vědecké studie o nepříznivém vlivu
klimatizace na zdravotní stav jsou známé
už od 50. let 20. století?

.cz

Zohlednění typů otvorů je nezbytné. Pokud je zvoleno
okno s posuvnými tabulemi, pustí dovnitř vzduch jen tou
částí, která je otevřená, například z padesáti procent.
Pokud se při stejném rozpětí rozhodneme pro okno
s jedním nebo dvěma křídly, bude otevřené na sto procent
a provětrání proběhne rychleji. V závislosti na typu
zvoleného okna ovlivní
procento hmoty
vzduchu i poloha
otevření (boční
nebo ventilačka).
Nejideálnějším se
v tomto ohledu jeví okno
výsuvné zdola nahoru,
které „nabírá vzduch
v nejnižší možné poloze,
ale které se z nějakého
důvodu v Česku téměř
nevidí. Pro nasávání
chladnějšího vzduchu
funguje lépe okno nízké
a široké, pro výstup úzké
a vysoké. Jednoznačně
mimo pochybnost je
pro výstup ideální okno
střešní
Foto SLAVONA
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Kromě ventilačního systému je
třeba zvážit také konstrukční
mechanismy. Perforované
sluneční clony nebo
polohovatelné venkovní
žaluzie, které „kontrolují“
sluneční záření a propouští
vzduch přes otevřené okno,
jsou vynikající mechanismy pro
zajištění přirozené ventilace

V tandemu s přirozeným
větráním funguje dobře stropní
ventilátor s regulovatelnými
lopatkami (v létě zvedá
chladnější vzduch od podlahy,
v zimě tlačí teplejší vzduch
k podlaze). Při správné volbě
může nabídnout ochlazení
vzduchu až o 5 °C za zlomek
energie, kterou potřebuje
klimatizace nebo řízené větrání

Foto ISOTRA

Foto Dreamstime

Přirozené větrání může za optimálních
podmínek zcela nahradit řízené větrání
i klimatizační systém bez ohledu na roční dobu.

vize

při kterém se rostlina aktivně pohybuje
a uvolňuje vodní páru; vzrostlý strom až 400
l za den) dokáže snížit teplotu ve stínu až
o 3 °C, čehož ve stínu staveb nebo slunečníku dosáhnout nelze. Efektivní využívání
stínu ovšem vyžaduje, abyste znali velikost,
tvar a trajektorii jeho pohybu v průběhu
dne a podle toho zvolili správnou velikost
(i budoucí), tvar a hustotu olistění rostliny.
Chcete-li v létě blokovat sluneční teplo, ale
v zimě ho hodně propouštět, použijte listnaté stromy. Chcete-li zajistit nepřetržitý stín
nebo blokovat silný vítr, vysaďte husté stálezelené stromy nebo keře. Popínavé (stěny, treláže) a půdokryvné rostliny mohou
zase snížit teplotu půdy, stěn a zpevněných
ploch u domu dříve, než se vzduch dostane
k oknům. Vyvarujte se však hustého olistění
těsně u soklu domu, kde by neustálá vlhkost mohla způsobit problémy. Dobře zastíněný dům vegetací umožňuje stálé proudění vzduchu kolem stavby.

Foto OASE

Malé kontra na konec

Foto ISOTRA

Ochlazování vzduchu kontaktem
s vodou je stará praxe. Přirozené
větrání lze proto vylepšit
i terénními úpravami v zahradě
v podobě vodních prvků.
Odpařovací chladicí systém
s úspěchem aplikoval do návrhů
architekt Le Corbusier. Pokud
vodní plochu situujeme tak,
aby šly převládající větry přes
hladinu k domu, dozajista do něj
vpustíme vzduch již významně
ochlazený (tedy za předpokladu,
že si jezírko nevyhříváme uměle
na pětadvacet) a navíc zvlhčený,
což se v horkém suchém létě
počítá. Proudící voda ochlazuje
vzduch ještě lépe a zvyšuje
i hranici pohody

Přirozené větrání není stoprocentně
předvídatelné a kontrolovatelné a nelze se
spolehnout, že bude větrat dům rovnoměrně, protože závisí kromě parametrů budovy
i na okolnostech „vyšší moci“. Na druhou
stranu; pokud bychom si mohli všechno
v životě plně naprogramovat, nebyla by to
trochu drahá nuda?
■

Chcete zažít
přiroze né vě t r á ní
a chlaze n í v r e á lu ?
Navštivte klášter cisterciáků v Plasích
(r. 1707) od stavitele J. B. Santiniho. Konvent
stojí na 5 000 dubových pilotách, které
jsou díky nádržím, kanálům a stavidlům
trvale udržovány pod vodou z řeky Střely.
Voda je zároveň součástí důmyslného
větracího systému na principu komínového
efektu, který využívá vlastností chladného
a vlhkého vzduchu pro snížení tepelné
zátěže celé budovy, v níž vzduch cirkuluje
mimo jiné i přes „vzduchotechnický“ kanál
světoznámého spirálového schodiště.
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Přečtěte si:

Jednopodlažní přirozeně provětrávaný dům
o 100 m2 vyhřeje jednokilowattový radiátor

.cz

A dv e rto r i a l

SIGMA 85 BRIGHT HOUSE

Navštivte novou dřevostavbu u Čáslavi
Moderní typový dům SIGMA má už desítky spokojených majitelů, kteří
oceňují jeho variabilitu. Pro svůj charakter plní i přísné regulativy území
typu CHKO. I přestože
se jedná o typový dům
společnosti NATUR
HOUSE, lze jeho dispozice
i vybavení přizpůsobit
klientům na míru,

T

ypové řešení domu SIGMA nabízí hned několik
velikostních variant od 64 do 115 m2 a dispozici 3 kk až 5 kk. Nově lze dům vybavit tzv. světelnou šachtou od společnosti VELUX, designovým
řešením osvětlení a optimální ventilace vnitřních
prostor. Světelná šachta je součástí typového domu
SIGMA 85 BRIGHT HOUSE s mimořádně prosvětleným interiérem, který jsme právě dokončili v Třebešicích u Čáslavi a zveme vás na jeho prohlídku.
Typ domu: přízemní
nízkoenergetický

například lze zvětšit

Dispoziční řešení:
4 kk + půdní prostor

velikost domu nebo
zaměnit okna za terasové

Zastavěná plocha:
104 m2

dveře.

Užitná plocha: 85 m2
Sklon střechy: 35°
Technická zajímavost:
světelná šachta – střešní
okna VELUX Premium
(zapuštěná montáž) +
stínění – el. rolety

3,5x rychlejší

Energie a vytápění:
TČ vzduch/voda
podlahový topný
systém, krbová kamna

odvod páry z kuchyně
díky komínovému efektu

Větrání: centrální řízené
větrání se zpětným
ziskem tepla
Konstrukce: difuzně
otevřená / difuzně
uzavřená (volba
investora)
Voda a odpady: zpětné
využití dešťových vod
v domě
Realizace: 2021,
NATUR HOUSE s.r.o.
Autor arch. návrhu:
Jiří Kohoutek,
NATUR HOUSE s.r.o.

Cílené
nasvětlení

konkrétního místa

Pracovní plocha
kuchyňské linky

Pergola stíní
prosklenou plochu

info

nebývá dobře
osvětlená

www.natur-house.cz
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Rozpočet
domu:

Připravila Dagmar Česká

Kolik co stojí?

Foto Dreamstime
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Ve chvíli, kdy začnete uvažovat o stavbě
nového rodinného domu, zaujmou většinou
přední místo ve vašich myšlenkách peníze.
Jak velký dům si vůbec mohu dovolit?
A co je vlastně při stavbě rodinného domu
vůbec nejdražší? Protože každý projekt je
individuální, navíc současný vývoj inflace lze
jen těžko zhodnotit, nebudeme se pokoušet
odhadnout celkovou sumu, kterou budete
potřebovat, pokusíme se ale vylepšit vaši
představu o tom, jaký díl rozpočtu si která
z částí výstavby ukrojí.
.cz

P

rvní předběžný rozpočet, sloužící většinou k naplánování financování celé akce, je možné sestavit pomocí objemových a finančních ukazatelů
– tedy vynásobit obestavěné metry krychlové jednotkovou cenou, odvozenou z datové základny mnoha typových projektů. Pak přichází na řadu studie, projekt pro
stavební povolení a prováděcí projektová dokumentace, na základě které sestaví zkušený rozpočtář už mnohem přesnější položkový rozpočet.
Podle toho, jak moc podrobný prováděcí projekt
máte k dispozici, bude výsledný položkový rozpočet
přesnější a realita se pak bude od čísel na papíře odlišovat jen minimálně. Dalo by se říci, že při objednávce „domu na klíč“ – tedy stavby kompletně připravené k nastěhování – je výsledná cena domu půl na půl
tvořená materiálem a prací. Při kompletní svépomocné
výstavbě ale není možné počítat s tím, že ušetříte plnou
polovinu nákladů. Za prvé jako jednotlivec nezískáte tak
dobré marže u veškerého stavebního materiálu, za druhé se při dodávce na klíč vztahuje na celý dům jednotná cena 15 % DPH, zatímco kupujete-li materiál sami,
musíte počítat s 21% daní z přidané hodnoty. Zapomenout nelze ani na dopravu a obecně režie a s ohromným množstvím času, které na stavbě strávíte.
Někteří stavebníci dnes volí způsob výstavby, kdy
je investor sám sobě generálním dodavatelem – sám
tedy realizuje jen některé méně technicky náročné práce a na jednotlivé úkoly si pak sjedná firmy nebo specialisty. U takového způsobu výstavby je vždy dobré
nepodcenit funkci stavebního dozoru, který by měl po
celou dobu výstavby dohlížet na řádnost jednotlivých
profesí. Také se musíte rozloučit se zárukou, kterou by
poskytovala jedna dodavatelská firma.
Ať už se ale rozhodnete pro jakýkoliv způsob stavby svého vysněného rodinného domu, důležité je jít do
„akce“ dobře informovaný. Častým omylem bývá předpoklad, že samotná konstrukce domu tvoří valnou většinu celkové ceny. Víte, která položka většině stavebníků
doslova vyrazí dech? Na jaké se vyplatí počítat každou
korunu, a kde by se rozhodně šetřit nemělo? Abychom
co nejfundovaněji odpověděli na nejčastější otázky
týkající se rozpočtu rodinného domu, zeptali jsme se
přímo u zdroje – v realizačních firmách a projekčních
ateliérech. A rovnou jsme také sestavili jednoduchý
slepý rozpočet o 15 položkách na výstavbu dvoupodlažního domu o zastavěné ploše 100 m2 a podlahové
ploše 160 m2 až do podoby „na klíč“ a požádali jsme
každého z dotazovaných o procentuální rozdělení,
kolik si která z položek ukrojí z výsledného rozpočtového koláče.
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Foto Martin Zeman /

A jaké byly výsledky?

Realizace ALFAHAUS

Z přiložených procentuálních rozpočtů vidíte, že už jen
první položka, čítající základy domu, bude tvořit pravděpodobně více než 10 % celkových nákladů. Nosná
konstrukce domu se pohybuje někde okolo 20 %, její
kompletní zateplení pak ukrojí dalších 10 % nákladů.
Překvapivě velkou položkou rozpočtu je úprava vnitřních
povrchů (od výmalby, přes sádrokartony až po podlahy
a schody), která si vezme dalších 10–15 %. Kolem 6 %
pak stojí vybavení a obložení koupelen, k tomu je třeba
ale ještě připočítat zasíťování celého objektu za dalších
7 %. Fasáda se v průměru pohybuje okolo 5 %, okna
a vstupní dveře okolo dalších 6 %. Komín by se pak
měl vejít do 2 %, vytápění a ohřev teplé vody je trochu
spornější položka, která ale po zprůměrování vyjde na
dalších 7 %. Zbývá ještě zmínit položku za vnitřní dveře – do 3 % – a střešní krytinu, která průměruje okolo
6 %. Do našeho slepého rozpočtu jsme pak ještě zařadili položku kuchyňská linka, kterou ale většina dodavatelů považuje za nadstavbu (každopádně se vejdeme
do 5 %), základní technologie v podobě venkovních
žaluzií, požárních hlásičů nebo zabezpečovacího zařízení (to se ale ukázalo jako velmi obtížně odhadnutelné,
zhruba do 5 %) a nezbytné úpravy kolem domu, což ale
opět nebývá v základní nabídce prací a může se pohybovat mezi 2–5 %.
■
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Foto Martin Zeman / Realizace ALFAHAUS
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otázky pro

odborníka

Petr Podlaha
ALFAHAUS s.r.o.

VNITŘNÍ DVEŘE
(včetně zárubní a kování)

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
(voda, kanalizace,
elektro)

KOMÍN

VYTÁPĚNÍ A OHŘEV VODY

6,5

3

ZÁKLADY (včetně
zemních prací
a přípojek)

1,5
11

KOUPELNY A WC
(obklady, dlažba
i sanita)

9
7
4

VÝPLNĚ
OTVORŮ
(okna, vstupní
dveře a vrata)

ZÁKLADNÍ
TECHNOLOGICKÉ
VYBAVENÍ
(venkovní žaluzie,
zabezpečovací systém,
požární hlásiče)
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3

44
2,5
3,5

Na čem klienti zejména šetří?
1) spodní stavba + přípojky – zde si
klienti občas vyberou „nejlevnější“
firmu, která ale zhotoví základovou
desku v tak špatné kvalitě, že
následné vícepráce spojené se
samotnou montáží domu hravě rozdíl
v ceně vyrovnají
2) výběr sanitárních objektů – a to
zejména splachovací nádržky
a sprchových žlabů, které klientům
následně měníme za kvalitnější
z důvodu rizikového detailu
3) elektroinstalace či vodoinstalace
– do těchto řemesel neradi pouštíme
cizí subdodavatele, ale občas si
zákazníci vyberou své. Pak se
zjistí, že i přes naše upozornění tito
subdodavatelé nevědí, jak se mají
v dřevostavbě chovat, a vznikají pak
(finanční) problémy na stavbě
4) na závěr spíše jen maličkost
(zajímavost) – někteří klienti jsou
přesvědčeni, že si ve svém novém
domově zkrátka musí alespoň něco
„udělat sami“ a často ta volba padne
na finální výmalbu – můžu zcela
zodpovědně říct, že všechny domy
vymalované klientem nebyly v takové
kvalitě, jako když to vymaluje malíř
profesionál
KONSTRUKCE DOMU
včetně všech IZOLACÍ
(stěny, stropy, střecha)

5

Fasáda

STŘEŠNÍ
KRYTINA (včetně
klempířských prvků
a bleskosvodu)

VNITŘNÍ POVRCHY (omítky, malby,
sádrokartony, podlahy, schody)

.cz

Foto Martin Zeman / Realizace ATRIUM

otázky pro

odborníka

Václav Brejcha
ATRIUM, s.r.o.

Na čem by stavebník nikdy neměl
šetřit?
Šetřit by klient rozhodně neměl
na nosné konstrukci domu, na
obvodovém a střešním plášti,
pak také na technologii vytápění,
rekuperaci apod. Ostatní vybavení
domu jako je např. sanita, podlahy,
dveře, finální vybavení domu, je
možné bez větších komplikací
a následných zásahů do konstrukce
domu měnit nebo doplňovat
postupně.
Jaké jsou výhody varianty „na klíč“?
Varianta výstavby na klíč je z pohledu
zákazníka rozhodně výhodnější
především vzhledem k záruce
od jednoho hlavního dodavatele
celého díla. Nevznikají zde sporné
body mezi dodavateli jednotlivých
dílčích celků nebo technologií.
Pro variantu „na klíč“ se u nás
rozhodne zhruba 75 % klientů. Pokud
zákazník řeší organizaci a provedení
stavby vlastními silami, nastává
především v současné době problém
s dostupností jednotlivých profesí
a pak také s jejich potřebnou znalostí
všech technologií používaných
v prostředí dřevostaveb. Tyto
okolnosti pak mohou ve velké
míře ovlivnit uživatelský komfort
a především pak celkovou životnost
celé stavby.

VÝPLNĚ OTVORŮ (okna,
vstupní dveře a vrata)

ZÁKLADY (včetně
zemních prací
a přípojek)

KOMÍN

VYTÁPĚNÍ A OHŘEV VODY

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
UVNITŘ (voda,
kanalizace, elektro)

6

2

KONSTRUKCE
DOMU (stěny,
stropy, střecha)

6

11

8

23
14,5

2

4

11,5
6

4

VNITŘNÍ POVRCHY (omítky, malby,
sádrokartony, podlahy, schody)

VNITŘNÍ DVEŘE (včetně zárubní a kování)
STŘEŠNÍ KRYTINA (včetně
klempířských prvků a bleskosvodu)
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KOUPELNY A WC
(obklady, dlažba i sanita)

Fasáda

IZOLACE (do
stěn, stropů
a podlahy,
střechy,
tepelné
i proti vodě)

Ještě na závěr poznámka k procentuálnímu rozdělení rozpočtu: tam, kde jsme uvedli v tabulce 0 %, se
jedná o příplatkové položky, které si klient může/nemusí navolit a nemají vliv na funkčnost domu.
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Foto Martin Zeman / Realizace EKOPANELY SERVIS
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ZÁKLADY (včetně
zemních prací
a přípojek)

KOUPELNY A WC (obklady, dlažba i sanita)
KOMÍN
ZÁKLADNÍ TECHNOLOGICKÉ
VYBAVENÍ (venkovní žaluzie,
zabezpečovací systém, požární hlásiče)

IZOLACE (do stěn,
stropů a podlahy,
střechy, tepelné
i proti vodě)

4
3

VYTÁPĚNÍ
A OHŘEV
VODY

Fasáda

1

KONSTRUKCE
DOMU (stěny,
stropy, střecha)

6

4

15

5
6
VÝPLNĚ
OTVORŮ
(okna,
vstupní
dveře
a vrata)

VNITŘNÍ
POVRCHY
(omítky, malby,
sádrokartony,
podlahy, schody)

19
10

1,5

11

5,5

3

6

KUCHYŇSKÁ
LINKA
NEZBYTNÉ ÚPRAVY
KOLEM DOMU
(chodníčky, drenáž, plot)

VNITŘNÍ
DVEŘE (včetně
zárubní a kování)
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STŘEŠNÍ KRYTINA
(včetně klempířských
prvků a bleskosvodu)

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ UVNITŘ
(voda, kanalizace, elektro)

otázky pro

odborníka

Jan Bareš
EKOPANELY SERVIS s.r.o.

Jaké položky klienty v rozpočtu
nejvíce překvapí?
1) cena střechy (komplet –
konstrukce, klempířina, krytina)
– došlo k razantnímu navýšení
ceny střešní krytiny a hlavně práce,
ovšem kvalitní řemeslníci chybí. My
pracujeme se zkušenými a ověřenými
dodavateli, kteří dodržují projektovou
dokumentaci, smluvený termín
a tomu odpovídá i cena. Těžko se
potom konkuruje „fachmanům“, kteří
tvoří rozpočet prací jednou částkou
a nikoliv položkovým rozpočtem.
2) cena vnitřních omítek – ze
zkušeností se stavbou domu
z Ekopanelu víme, že je důležité
používat nejen na povrchové
úpravy kvalitní výrobky, ovšem
zde to platí dvojnásob s tím, že celá
skladba vnitřní povrchové úpravy
musí být od jednoho výrobce. Když
k tomu přidáme vysokou kvalitu
a rychlost provedení díla, odpovídá
tomu i cena, která se klientům zdá
vysoká. Praskliny, které se ale později
opravují, stojí klienta více financí než
původní cena.
3) cena založení stavby – často
se setkáváme s projektovou
dokumentací, kde je statika řešena
pouze jednoduchým výpočtem
a výkres základů neudává skutečnou
hloubku základové spáry, což výrazně
ovlivní finální cenu. My se snažíme
tyto budoucí problémy předvídat,
dělat potřebné průzkumy, obhlídky
staveniště a klienta na to upozornit.
Realita je ovšem taková, že klient
si vybere dodavatele dle ceny, tedy
„střelce“, a po zahájení výkopových
prací stojí oba nad výkopem a řeší co
s tím. Konečná cena je dle slov většiny
zákazníků vyšší než naše původní.

.cz

a dv e rto r i a l

Fasádní obklady JamesHardie®

kombinují dlouhou životnost,
perfektní vzhled a snadnou montáž
Obkladové desky HardiePlank® a velkoformátové panely HardiePanel® z vláknocementu od společnosti James Hardie
Europe propůjčí budovám jedinečný charakter. Navíc jsou odolné vůči povětrnostním vlivům, mají dlouhou životnost
a jsou k dostání v různých strukturách, stejně jako v bezpočtu barev.

V

láknocementové fasádní obklady
James Hardie se vyznačují vysokou
pevností, trvanlivostí a mnohostranností použití. Vláknocement se vyrábí z přírodních materiálů – celulózových
vláken, portlandského cementu, písku
a vody. K těm se přidává malé množství
chemických přísad, které všem produktům
propůjčují jedinečné vlastnosti a dlouhou
životnost.

Srovnejte si vlastnosti dřevěných
palubek a vláknocementu
JamesHardie®
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Zatímco dřevěné obklady časem podlehnou
povětrnostním vlivům, vláknocementové
obklady z obkladových desek HardiePlank®
nebo panelů HardiePanel® jsou vůči vodě
a plísním odolné. Vláknocement je také
odolný vůči UV záření, jeho vzhled nikdy
nevybledne, navíc se nesmršťuje, nepraská a nedeformuje. Odolává i vůči zetlení
a kroucení. Dřevo přitom vykazuje ve srovnání s vláknocementem až desetkrát větší
objemové změny. U dřeva je také nutno
počítat s nátěry každých 3–5 let, obkladové
desky HardiePlank® mají až 15letou záruku
na povrchovou úpravu. Dřevěné obklady

ohrožují i škůdci a houby, vláknocementové
obklady se však těchto rizik obávat nemusí.
Tento ekologický stavební materiál je nenáročný na údržbu a díky nízké hmotnosti
(plošná hmotnost je 11,2 kg/m2, objemová
hmotnost pak 1 300 kg/m3) je snadná i jeho
montáž. Všechny produkty JamesHardie®
jsou navíc nehořlavé (třída reakce na oheň:
A2, s1-d0).

Odvětrávané fasády
s vláknocementovým obkladem
jsou energeticky účinné, trvanlivé
a ekonomicky efektivní

dní obklad rodinných a bytových domů nebo
designové fasády. Pomocí Gecko přípravku je
zvládne montovat jeden člověk a jejich předností jsou také bezprašné a přesné přířezy.

Produkty James Hardie pořídíte
v prodejnách sítě Woodcote

Velkoformátové řešení fasády
s fasádními obklady HardiePanel®
Rozměry těchto vláknocementových obkladů jsou 3 050 × 1 220 × 8 mm. Tyto velkoformátové obklady nachází uplatnění
na obkladech štítů, na úsporných fasádách
objektů pro občanskou výstavbu nebo zavěšených odvětrávaných fasádách. Panely se
rychle montují, není zapotřebí předvrtávání a jsou certifikovány podle ČSN EN 12467
pro použití jako odvětrávaný vnější obklad.
Dveře Podlahy Koupelny Woodcote

www.woodcote.cz

Díky konstrukčnímu oddělení izolace
a opláštění s ochranou před vlivy počasí jsou
předsazené odvětrávané systémy energeticky účinné, trvanlivé a ekonomicky efektivní.
Konstrukce tohoto fasádního systému navíc
zajišťuje, že vlhkost je trvale odváděna stoupajícím prouděním vzduchu a stěna zůstává
suchá. To nejenže chrání celou konstrukci,
ale také garantuje funkčnost izolační vrstvy.
Propracovaný systém také chrání tepelnou
izolaci před účinky počasí. Dokonce i během
krupobití zůstává systém a povrch nepoškozený. Další výhodou odvětrávaných fasád je,
že se v létě nepřehřívají. Vícevrstvý send-

Woodcote Voda - Topení - Plyn

vičový systém aktivně napomáhá v útlumu
hluku například z rušných komunikací.

Fasádní obklady HardiePlank® –
krásné jako dřevo, trvanlivé
jako beton
HardiePlank® nabízí spojení přírodní krásy
dřeva s trvanlivostí a bezúdržbovostí vláknocementu James Hardie. Rozměry obkladů HardiePlank® jsou 3 600 × 180 × 8 mm
a montáž může probíhat horizontálně (například klasicky jako překládaná fasáda) nebo
vertikálně. Obklady umožňují flexibilní možnosti úpravy vnější fasády a hodí se pro fasá-

Barvy a textury
James Hardie nabízí u svých fasádních obkladů harmonickou, elegantní barevnou
paletu s celkem 21 barvami, rozdělnými do
pěti moderních a stylových barevných světů – vybrat si můžete odstíny z teplých, šedých, studených, neutrálních a svěžích barev. HardiePlank® a HardiePanel® fasádní
obklady jsou nabízeny v hladkém provedení
a struktuře dřeva.

info

Woodcote Stavebniny

www.jameshardie.cz
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(r)

EVO(luční)
by d le n í

Připravila (red) ■ Vizualizace Studiosme

Nový koncept typového domu
EVO je určen pro všechny, kterým
není lhostejná naše planeta a její
ochrana. Architekt Michael Šilar
ho s týmem studia Prodesi/Domesi
navrhl s ohledem na principy
udržitelnosti a ekologie s odolnou
a trvanlivou fasádou z opalovaného
dřeva, která je nejen vizuálně
atraktivním řešením, ale také hrdým
přiznáním domu ke konstrukčnímu
materiálu, ze kterého je postaven –
ke dřevu.

J

Ing. arch. Michael Šilar
autor návrhu domu EVO
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Při návrhu domu a výběru materiálů jsme se zaměřili
na řešení, které reflektuje principy udržitelnosti
a ekologie. Většina materiálů je přírodních, převážně
je využíváno dřevo – jediný obnovitelný stavební
materiál, který v cyklu od růstu stromu po stavbu
domu více CO2 pohltí, než vyprodukuje. Zvolit si lze
také větší poměr recyklovaných materiálů, které tak
zakončí svůj životní cyklus smysluplnou formou.
Dispozičně jsme dům navrhli jako variabilní odpověď
na různé životní etapy, v nichž se postupně ocitáme.
Snažíme se tak o maximální udržitelnost stavby
nejen z hlediska stavebních materiálů a použitých
technologií, ale i vzhledem k provozu domu a jeho
využitelnosti pro obyvatele z dlouhodobého
časového horizontu.

ednopodlažní dům klasického obdélníkového
půdorysu se sedlovou střechou je řešením
pro malé rodiny nebo bezdětné páry, které
preferují život ve zdravém, komfortním prostředí.
Dům může stejně tak dobře fungovat jako „únik“
z městského bytu při práci z domova či jako víkendová alternativa. V základní variantě nabízí 62,1 m2 s dalšími 16,5 m2 na platformě pod
střechou využitelné jako herna pro děti, spaní pro
hosty či jako pracovna. V rozšířené variantě EVO
může mít dům dispozici až 4+kk s galerií, přičemž
rozšíření domu lze řešit i etapově – na začátku
EVO postavit v základní variantě s „přípravou“ na
přístavbu v budoucnu, až bude podle životních
okolností potřeba.
Konstrukčně je dům navržen v systému masivních dřevěných panelů CLT vyráběných průmyslově a na stavbě rychle montovaných do výsledného celku. Tepelné čerpadlo vzduch-voda
s podlahovým vytápěním a ohřevem teplé vody
je řešením, které v dnešní době zdražujících se
energií a požadavků na ekologii dává jako jedno
z mála smysl. Návrh počítá také s využíváním dešťové vody na splachování. Technologie lze doplnit o fotovoltaické panely, které pak v kombinaci
s vlastní studnou povýší EVO na „off-grid“ bydlení.
Koncept EVO odráží požadavky většiny
CHKO a nic tak nebrání jeho výstavbě v horských oblastech. 
■

.cz

Přízemí

Galerie

Přízemí

Galerie

4 | 2 022
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čerpadlo

Připravila Dana Jakoubková

- ko u z l e n í s t e p l e m

Termodynamika je součástí našeho každodenního života. Ať už řídíte auto, užíváte si teplo domova
nebo pijete sklenku vychlazeného vína, zažíváte výsledky termodynamiky v praxi. Na základě jejích
principů funguje i tepelné čerpadlo. Jde o stejný proces, který umožňuje ledničce chladit vaše
potraviny, jenom je to celé obráceně. Až potud nejspíš každý chápe. Mnoho dalšího kolem tepelných
čerpadel se se ale může zdát neprůhledné. Přizvali jsme si proto i několik odborníků, kteří některé
otázky projasnili.

P

rimárním benefitem využití tepelného čerpadla je to, že platíte
pouze za energii použitou k jeho chodu. Teplo vygenerované
z obnovitelného zdroje je bez dalších nákladů.
Čerpadlo odebírá teplo ze země, vzduchu nebo vody s nižší teplotou a převádí jej na vyšší, užitečnější teplotu vody nebo vzduchu
pro vytápění a ohřev užitkové vody v domácnosti.
Se správně navrženým systémem může přinést více než 70procentní úsporu „uhlíku“ ve srovnání s tradičním vytápěním a snížit provozní
náklady na vytápění domu, chlazení a ohřev užitkové vody až čtyřikrát.

Konkrétní výkon tepelného čerpadla se odvíjí podle
velikosti a typu stavby. Při výběru tepelného čerpadla
by měl majitel ideálně znát tepelnou ztrátu domu,
podle které mu odborník doporučí výkon zařízení
Foto ACOND
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Ačkoli existuje několik typů tepelných čerpadel, všechna pracují
na stejném základním principu: odebírají nízkou kvalitu tepelné energie a využívají technologii chladiva ke zhodnocení tepla na použitelnou úroveň. Jde o jeden z nejúčinnějších zdrojů tepla. Aby však tepelné čerpadlo dostálo své pověsti, musí být splněny určité podmínky.

Rozumné pořizovací náklady, optimální dimenzování
a ekonomický provoz čerpadla
Čerpadlo funguje nejúčinněji, pokud generuje teplotu co

otázky pro

odborníka

typ tepelného čerpadla

zdroj tepla

voda-voda

podzemní vody

sezónní teplotní rozdíly jsou malé

vzduch-voda

venkovní vzduch

možnost kombinace s větracím systémem

vzduch-vzduch

venkovní vzduch

možnost kombinace s větracím systémem

země-voda

geotermální

stabilní teplota půdy, nejvyšší tepelná účinnost

čerpadlo pro rekuperaci

odpadní teplo

odpadní vzduch z řízeného větrání nebo odpadní voda ze
sprchy, pračky, bazénu …, možnost chlazení obytných prostor

Ing. Josef Slováček
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Mohu si jako laik ověřit, že jde o kvalitní
výrobek?
Chcete-li mít jistotu, že se při výběru
tepelného čerpadla „nespálíte“,
pak jsou dvě možnosti: vybrat si
výrobek s přidělenou mezinárodní
značkou kvality QL-EHPA nebo HP
KEYMARK. V obou případech se
kvalita výrobků s tímto označením
ověřuje v nezávislých akreditovaných
zkušebnách a na takové výrobky je
spolehnutí. Tato tepelná čerpadla
bývají cenově ve vyšší třídě, ale
mívají zpravidla lepší a ověřené
parametry výkonu, nízkou hlučnost
a delší životnost, což jsou vlastnosti,
pro které je rozumné si připlatit,
zvlášť když jsou čerpadla státem
dotována. Tepelná čerpadla bez
tohoto označení nemusí být špatná,
ale není jistota, jaká vlastně jsou.
Internet nebo prospekt „snese
všechno“. Nejhorším kritériem pro
výběr tepelného čerpadla je nejnižší
cena, což se ve svém důsledku
může hodně prodražit. S kvalitními
tepelnými čerpadly nebývají žádné
problémy. Znám výrobky, které jsou
v provozu bez jakýchkoliv problémů
i přes dvacet let, a tak by to mělo být.
Lze některý typ tepelného čerpadla
označit jako nejméně efektivní, a který
se naopak osvědčil nejlépe?
Každé špatně vyrobené nebo
instalované tepelné čerpadlo může
být neekonomické. Velmi spolehlivá
a efektivní bývají tepelná čerpadla,
která odebírají tepelnou energii
ze země, ať již z vrtů, nebo plošně
uložených kolektorů. Tato jejich
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specifika

přednost je však vykoupena poměrně
drahými souvisejícími zemními
pracemi, ať již hlubinnými vrty, nebo
vytvořením rýh pro uložení plošných
kolektorů, což významným způsobem
ovlivňuje cenu celé instalace.
V našich klimatických podmínkách
se velmi dobře osvědčila tepelná
čerpadla systém vzduch-voda, ovšem
ta kvalitní. Po stránce dosahovaných
úspor, pro které si je pořizujeme,
jsou, zvláště u menších objektů,
se zemními srovnatelná. Čerpadla
vzduch-vzduch jsou dnes rovněž
řešením, ale s ohledem na jejich
poměrně nízkou cenu a fakt, že to
jsou v podstatě klimatizační jednotky,
je i jejich efektivita poněkud nižší.
Ale vývoj jde kupředu.
Má ekonomický smysl čerpadlo vzduchvzduch, když jeho účinnost je v zimě
kolísavá a v létě netopím?
V podstatě je to řešení, které
nepotřebuje topný systém. Na tom
se dá ušetřit. Je to o pobytovém
komfortu, protože „náš“ člověk je
zvyklý na sálavé teplo, a to u tohoto
systému chybí. Mimo topení se dá
využít v horkých letních dnech
k ochlazování místností. Pro
některé objekty může být zajímavý
i cenou. Ale v našich klimatických
podmínkách potřebujeme spíše topit
než chladit, takže...
Podle statistiky Energetického
regulačního úřadu mají domácnosti
s tepelným čerpadlem o zhruba 40
procent vyšší spotřebu energie než
s elektrickým vytápěním. Nabízí se

otázka, proč jsou tepelná čerpadla
zákazníky tolik žádaná a podporovaná
i vládními dotacemi…
Neznám tuto statistiku, ale může to
být tím, že dnes je u nás vytápění
elektřinou nejdražší způsob, což
si jeho uživatelé uvědomují a pak
nutně omezují další spotřebu
elektřiny, aby je to nezruinovalo. Jiné
vysvětlení nemám, nedávám to za
vinu tepelným čerpadlům, která jsou
nejefektivnějším řešením energetické
náročnosti všech druhů staveb.
Obnovitelný aspekt zdroje dělá
z tepelného čerpadla atraktivní možnost.
Jaké nevýhody by mohly zabránit tomu,
aby se stalo budoucností systému
vytápění domácností?
Jsem hluboce přesvědčen, že
tepelná čerpadla mají u nás skvělou
budoucnost. Když vyloučíme fosilní
paliva, co nám zbývá? Biomasa,
ale víme, že nám kůrovec nadělal
obrovské škody a dřevní hmota
není a dlouho pro spalování nebude.
Ano, budou paliva a plyny z bio
odpadů, ale obávám se, že na tom se
vytápění stavět nedá. S elektřinou
z obnovitelných zdrojů toho asi
rovněž moc nevytopíme, protože
vyrobit z jedné kWh elektrické
energie jednu kWh tepla, nic moc,
zvlášť když jí bude potřeba i pro
jiné využití než vytápění, pokud
se nepoužije pro pohon vysoce
efektivních tepelných čerpadel. Když
to shrnu, není lepší způsob vytápění
než tepelnými čerpadly. Mnohým
lidem to už dnes dochází, a to je
dobře.
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Kvalitní čerpadlo by mělo při základní odborné údržbě
pracovat bez větších potíží minimálně deset let. Dalších
deset pak má stroj vydržet v provozu za podpory větší
péče odborné servisní firmy. Poté by měl jeho majitel
přistoupit k výměně za modernější produkt. Bonusem je
příjemné a uživatelsky snadné ovládání, nejlépe s dálkovým
přístupem přes internet. Na ceně čerpadla se podílí
rozdílná technická provedení a velikost strojů, rozdílné
výrobní náklady podle značky a také volba obchodní
marže instalační firmy. V současné době jsou čerpadla
nedostatková s dlouhou čekací
lhůtou. Prodejní firmy se skladovou
zásobou diktují trhu prodejní cenu,
zákazník s urgentním zájmem
má jen omezený výběr a je pod
cenovým tlakem
Foto CIUR

nejnižší možnou. Proto se vyplatí si předem důkladně ujasnit následující body: Jaký zdroj tepla je k dispozici, jaké teploty
zdroj dodává a jaká teplota má být přiváděna do domovního systému. Čím větší je rozdíl teplot mezi zdrojem tepla a topným
systémem, tím více dodané elektřiny čerpadlo spotřebuje k provozu. Například pokud stavím dům v horách a teplota je často hluboko
pod nulou, budu spíše, než o vzduchu uvažovat o stálejším zdroji jakým je země, kde izolační vrstva zeminy zajišťuje relativně konstantní
teplotu po celý rok (obvykle kolem 12 °C). Nebo čím lépe je dům
izolován a čím větší je plocha rozvodů, tím nižší je požadovaná výstupní teplota, a tedy výkon čerpadla. Pokud je čerpadlo příliš velké,
často zapíná a vypíná, což zbytečně spotřebovává elektřinu. Problematický je i poddimenzovaný generátor tepla. Systém pak často
běží na kapacitním limitu a zejména v chladných dnech se může
stát, že tepla pro komfortní bydlení bude málo. Pro efektivní provoz
tepelného čerpadla je tedy důležité jej správně vybrat a dimenzovat
všechny části systému.

Účinnost tepelného čerpadla
Existuje řada faktorů, které rozhodují o tom, kolik tepla se vytvoří
ve vztahu ke spotřebované elektrické energii, respektive jak úsporně dokáže čerpadlo dům vytápět. Účinnost závisí na faktorech zdroje tepla, teplotě v topném okruhu a dimenzování komponentů, přičemž ústředním bodem je teplotní rozdíl mezi vnitřním a venkovním
prostorem. Stejně důležitá je i teplotní úroveň zdroje tepla. Tento
vztah mezi použitou energií a získanou tepelnou energií se označuje
jako topný faktor (COP), který udává, kolik tepla dokáže čerpadlo
vyrobit za 1 kW elektřiny odebrané ze sítě a je uvedený v technické
specifikaci daného výrobku. Pokud z jedné kWh dodané energie ze
sítě vyrobí čerpadlo 4 kWh tepelné energie, je topný faktor 4. Například čerpadlo vzduch-voda může dosáhnout úrovně 4,5 při venkovní
teplotě plus 12 °C. Pokud venkovní teplota klesne na mínus 10 °C,
je topný faktor pouze 3. Pokud má topení vysokou výstupní teplotu,
topný faktor bude dále klesat a spotřeba elektřiny stoupat. Méně
kvalitní čerpadla se při nízkých venkovních teplotách blíží poměru
1:1, takže v zimě, kdy potřebujeme topit nejvíce, se z nich stává spíše drahý přímotop. Existuje ještě sezónní topný faktor (SCOP), který je zprůměrovaný (vyšší). V prodejní praxi dochází často k záměrné
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Ing. Roman Čížek
CIUR a.s.

Je čerpadlo vhodnou volbou pro každý
dům, nebo se může stát i to, že ho
projektant nedoporučí?
Čerpadlo je vynikající pro všechny
domy s podlahovým vytápěním
a nejlépe v kombinaci s ohřevem
teplé vody. Je rovněž výbornou volbou
pro majitele domů, kteří chtějí jak
vytápění, tak chlazení. Velmi vhodné
je uvedené řešení pro lokace s teplým
podnebím. Naopak ve studených
oblastech hor se musí návrhu věnovat
zvýšená pozornost. Zejména pak při
rekonstrukci starých topných systémů
s původními radiátory, tam je nutný
mimořádně pečlivý přístup k návrhu,
v jehož závěru se může stát, že
projektant doporučí jiný zdroj tepla.
Má ekonomický smysl nastavit výkon
čerpadla na 100 % ztráty domu?
Tepelné ztráty domu jsou stanoveny
pro extrémní zimní podmínky -12 °C
nebo dokonce -15 °C. Návrhem
tepelného čerpadla na 100 % ztrát
domu dojde po velkou část roku
k jeho předimenzování, což způsobuje
u všech kompresorů provozní potíže
v minimálních otáčkách. Taková
situace generuje další požadavky
na opatření proti častým startům
(cyklování), jako je například včlenění
velké akumulační nádoby. Celé řešení
pak nedává ekonomický smysl.
Pokud chci vyhřívat i bazén, je vhodné
napojit ho na čerpadlo, které se stará
o topení a ohřev vody, nebo je pro bazén
lepší samostatné?
Domovní tepelné čerpadlo je vhodné
k bazénům tehdy, pokud jsou splněny
dvě hlavní podmínky takového využití.
První se týká vzdálenosti – bazén
nesmí být moc daleko od tepelného
čerpadla (ne více jak cca 20 m). Druhá
podmínka se týká fyzického oddělení
bazénové vody od vody topné, a to
dodatečným odolným výměníkem.

.cz

Základním parametrem pro
stanovení hlučnosti čerpadla
je normou stanovený
akustický výkon, který se
měří v laboratoři. Lze se
setkat ještě s tak zvaným
akustickým tlakem, který
vypočítává hlučnost čerpadla
v určité vzdálenosti. Čím
delší tato vzdálenost je,
tím tišší čerpadlo na papíře
vypadá. Většina lidí ale
rozdíl mezi těmito dvěma veličinami nezná. Toho někteří výrobci na trhu zneužívají
a u svých zařízení uvádí často jen akustický tlak. Majitel domu pak bývá nemile
překvapen hlučností čerpadla
Foto ACOND

záměně těchto veličin. Ideální je porovnávat jak topný faktor COP
při nízkých teplotách, tak i průměrný sezónní topný faktor SCOP.

Volba topného systému
Efektivita výroby tepla závisí do značné míry na použitém topném
systému. Tepelné čerpadlo těží z nízkých výstupních teplot. Průměrná hodnota teploty vody, kterou dokáže čerpadlo připravit pouze
kompresorem, se pohybuje mezi 60 a 75 °C. V soustavách s klasickými otopnými tělesy (radiátory / konvektory) je však výstupní teplota
poměrně vysoká (ve starých domech byla až 90 °C). S kondenzačním
systémem lze výstupní teplotu snížit až na 45 stupňů. U podlahového vytápění ovšem může být výstupní teplota mezi 30 a 40 °C. To
znamená, že čerpadlo pracuje v kombinaci s podlahovým vytápěním
mnohem efektivněji než s otopnými tělesy. Kromě výstupní teploty
hraje roli v účinnosti čerpadla i teplota vody v topném okruhu, která
se již ochlazená vrací ke zdroji. Ta je vždy nižší než výstupní teplota,
protože teplo předala interiéru. Při výrobě tepla je výhodné, je-li rozdíl
mezi teplotou přívodu a výše zmíněné „zpátečky“ co nejmenší. Systém pak funguje neustále a efektivně. I zde se podlahové vytápění
ukazuje jako dobrý partner. Rozdíl mezi výstupní a vratnou teplotou je
obvykle kolem 10 °C. U radiátorů je rozdíl 15 stupňů a více.

Eko s otazníkem
Využití tepelného čerpadla pro vytápění, ohřev vody a chlazení
budov je při správném výběru typu a dimenzování systému z hlediska provozních nákladů a úspor uhlíku nesporný. V ekologické
čistotě hraje roli kromě zdroje elektrické energie ještě jeden prvek –
chladivo, které významně ovlivňuje efektivitu čerpadla hlavně při nízkých venkovních teplotách. Nejběžnějšími kapalinami používanými
v tepelných čerpadlech jsou HFC (hydrofluorokarbonové) například
R404A, R410A, R407C, R32 a jejich směsi, které byly vyvinuty jako
náhrada za chladiva poškozující ozónovou vrstvu (CFC, HCFC).
Stále ovšem mají vysoký potenciál (v řádu stovek a tisíců jednotek) vlivu na globální oteplování (GWP). Alternativně se používají
chladiva přírodní například R290, která mají GWP mnohonásobně
nižší (v řádu jednotek). Pokud stavíte na ekologickém přístupu mimo
chladiva a ostatních důležitých parametrů čerpadla najdete v technickém listu ekvivalent CO2, podle nějž lze zjistit, zda zařízení bude
podléhat povinným pravidelným revizím.
4 | 2 022
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Jakub Tykal
ACOND a. s.

Pozná laik, že čerpadlo není jen převlečená
klimatizace?
Někteří výrobci používají jako základ
venkovní jednotky tepelného čerpadla
klimatizaci, která jim umožní snížit náklady,
a tedy i prodejní cenu. To s sebou ale nese
mnohá úskalí. Takové čerpadlo zpravidla
nedosahuje patřičné kvality a bývá také
podstatně hlučnější. Během nízkých teplot
přístroj rapidně ztrácí účinnost, což pro
majitele znamená vyšší účet za elektřinu.
Lze ho poznat již podle vzhledu – pokud
venkovní jednotka vypadá a hlučí jako
klimatizace, pak to také nejspíše klimatizace
byla. Indikátorem mohou být také použité
komponenty, především chladivo. U čerpadel
se za nejvyspělejší typ považuje propan R290.
Klimatizace využívají nejčastěji chladivo R32.
Pokud tedy narazíte na čerpadlo s tímto typem
chladiva, je možné, že se jedná o přestavěnou
klimatizaci.
Jaká rizika přináší, pokud je výrobce / prodejce
čerpadla odlišný od instalační firmy?
Na českém trhu jde o poměrně běžnou praxí,
že prodávající nakoupí čerpadlo u výrobce
a pak ho zákazníkovi pouze přeprodá.
V mnoha případech prodejce nezajistí
odbornou montáž ani případný servis. Kupující
je tak nucen sehnat si topenáře, kteří mu
čerpadlo zapojí. Je ovšem častou komplikací,
že tito pracovníci, kteří nejsou přímo od
výrobce, neumí čerpadlo správně seřídit. Bez
správného nastavení je to jen poloviční práce,
zařízení pak nedokáže pracovat opravdu
úsporně. Doporučuji pořizovat si čerpadlo
jako komplexní službu od takového výrobce,
který dokáže zaručit jak profesionální
zapojení a servis, a navíc posoudí i vhodnost
vybraného zařízení. Firma, která si stojí za
kvalitou svých čerpadel, nemá ani problém
prodloužit záruku bez dalších podmínek či
výdajů třeba na výjezd technika a jeho práce.
Profesionální výrobci, kteří kladou důraz na
dlouhou životnost svých čerpadel, zajišťují
svým klientům nepřetržitý monitoring chodu
zařízení včetně možnosti vzdáleného servisu,
a to již v ceně přístroje.
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Vyzkoušejte:

Portál refsite.info slouží ke sdílení uživatelských
recenzí tepelných čerpadel i firemních referencí.

Je jasné, že tepelné čerpadlo poháněné
elektřinou z obnovitelného zdroje je
nejvíce. Ale i bez něj má tento systém
co nabídnout.
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Pořizovací náklady tepelného čerpadla se liší v závislosti na
technologii a výkonu. Vstupní investici de facto určují výše uvedené
proměnné plus kvalita a životnost výrobku, například plášť lakovaný
plech / nerez. Komponenty – výparník, ventilátor, kompresor rotační
/ scrollový, elektronika, způsob, délka a počet odmrazovacích cyklů,
způsob ohřevu „vany“ venkovní jednotky, umístění elektroniky venku / uvnitř domu, dostupnost náhradních dílů, historie firmy a její
servisní zázemí…
Obecně nejlevnějším typem bývá čerpadlo se zdrojem vzduch.
Čerpadla typu země a voda bývají nejdražší. Kromě čistých pořizovacích nákladů jsou zde i náklady na instalaci. U vzduchových tepelných čerpadel je to zhruba polovina nákladů než u zemních kolektorů a nejvyšší náklady jsou vynaloženy na vrtání geotermální sondy
nebo využití podzemních vod. Dá se říci, že u provozních nákladů je
to zhruba obráceně. Ovšem technická úroveň tepelných čerpadel
roste rok od roku a v mnoha případech už se například ekonomické
rozdíly mezi systémy země-voda a vzduch-voda z pohledu návratnosti a životnosti zařízení už dávno setřely. 
■

Ing. David Šafránek
STIEBEL ELTRON spol. s r. o.

Je využití tepelného čerpadla
pro chlazení domu vhodnější –
ekonomičtější variantou než klimatizace
nebo řízené větrání?
Klienti obvykle vyžadují vedle
bezhlučného systému vytápění také
absolutně bezhlučný systém chlazení.
Velmi často se využívají stávající
otopné soustavy, které namísto
vytápění chladí. V tomto případě ale
obvykle nejsme schopni plnohodnotně
chladit, pouze přichlazovat. Systém lze
ale doplnit o vnitřní jednotky, které
vypadají jako vnitřní klimatizace,
připojené k tepelnému čerpadlu. Díky
nim jsme schopni přesně garantovat
požadovanou vnitřní teplotu. Tato
kombinace je pro zákazníka velmi
komfortní a velmi často bývá
i nejekonomičtější variantou. Chlazení
pomocí řízeného větrání při obvyklých
průtocích bez vnitřní recirkulace příliš
nefunguje. Při recirkulaci zase
dochází velmi často k až nepříjemným
průvanům. Obecně nejčastěji
realizujeme přichlazení pomocí
stávající otopné soustavy, případně
v kombinaci s řízeným větráním bez
recirkulace.
Pokud chci čerpadlo instalovat
dodatečně do již postaveného domu, jak
složitá je realizace, s čím třeba počítat,
v čem mě to omezí?
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Za třicet, nebo za tři sta?

Náhrada stávajícího zdroje je vždy
složitější než instalace do novostavby
a řeší hned několik aspektů. Tepelné
čerpadlo obvykle dosahuje výstupní
teploty pro vytápění okolo 60 °C.
V první řadě se tedy musí ověřit, zda
je stávající otopná soustava schopna
dodat při této teplotě dostatečné
množství tepla pro plnohodnotné
vytopení domu. Když se například
přemýšlí o výměně za elektrokotel,
který ohříval radiátory třeba na
75 °C, bude se při instalaci tepelného
čerpadla zcela jistě muset upravovat
i otopná soustava. Tato úprava
s sebou nese obvykle výměnu
stávajících radiátorů za větší, které
jsou schopny i při nižší teplotě do
místnosti dodat dostatečné množství
tepla.
Novodobá oběhová čerpadla již jsou
plně elektronická, a proto vyžadují
rozumnou kvalitu oběhové vody
v otopném systému. Instalace
nového zdroje tepla se tedy obvykle
spojuje s kompletním vyčištěním
stávající otopné soustavy a s instalací
speciálních magnetických filtrů před
tepelné čerpadlo.
Při náhradě plynových kotlů se
velmi často řeší způsob přivedení
elektrického vedení k tepelnému
čerpadlu. Obvykle v technické
místnosti není dostatečná elektrická

přípojka pro „jednoduché“ připojení
tepelného čerpadla. Většinou se musí
realizovat nové kabelové vedení
od hlavního rozvaděče až do místa
instalace tepelného čerpadla. Uložení
tohoto nového elektrického vedení
obvykle klienti nechtějí realizovat za
pomoci lišt a jakékoliv zasekávání do
již hotových stěn nebývá jednoduché.
Tento problém většinou nenastává
při náhradě elektrokotle. V tomto
případě se využívá stávající elektrické
vedení.
Jsou obavy stavebníků z hlučnosti
venkovní jednotky oprávněné
a související s konkrétním typem
čerpadla, nebo je to jen špatnou
montáží nebo nekvalitním výrobkem?
Při použití našeho tepelného čerpadla
je obava zbytečná. Naši odborní
montážníci jsou průběžně školeni,
a proto přesně vědí, čeho se vyvarovat
pro dokonalý výsledek. Bohužel
ale existují i výrobci a montážní
firmy, které na kvalitu provedení
akustických opatření příliš nedbají,
a když se tyto stavy spojí dohromady,
může vzniknout problematická
situace. U renomovaných výrobců
bych se problémů s hlučností nebál.
Vždy bych ale doporučoval tepelné
čerpadlo renomovaného výrobce
instalovat jeho odborným partnerem.

.cz

zkušenosti

I dřevostavba si ho

zaslouží
Připravil Josef Slováček

Ing. Josef Slováček

Foto: TERMO KOMFORT

zakladatel Asociace využití tepelných čerpadel
vedoucí sekce OZE při CTI ČR, z.s.

Je celá řada rozumných
důvodů, proč omezit spalování
fosilních paliv a přejít na
využívání obnovitelných zdrojů
energie. V poslední době
se pod pojmem OZE stále
více skloňuje fotovoltaika.
Nic proti ní, ale je dobré si
uvědomit, že není všelékem
na řešení současných
energetických potíží související
s geopolitickým děním
v Evropě, kdy dosud plynulé
dodávky zemního plynu a ropy
jsou do značné míry ohroženy.

V

rodinných domech (i bytech) se
spotřebuje zhruba 70 až 75 procent
energie na vytápění a ohřev teplé
vody. V současné době jsou vytápěny většinou ze spalování fosilních paliv (zemní
plyn, uhlí a topné oleje). Při jejich spalování
dochází k emisím „skleníkových plynů“ se
všemi důsledky z toho plynoucími. Náhradu
těchto spalovacích procesů je možno elegantním způsobem zajistit s pomocí tepelných čerpadel, která „posbírají potřebnou
tepelnou energii“ z okolí vytápěných objektů – ze vzduchu, země, případně i z vody.
Tepelným čerpadlem lze s úspěchem pokrýt až 75 procent i více potřebné energie, bez ohledu na to, zda svítí nebo ne-
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svítí slunce, fouká nebo nefouká vítr, čímž
se stává spolehlivým dodavatelem v zimě
tepla, případně v létě chladu pro zajištění
tepelné pohody jak v domácnostech, ale
i ve všech prostorách, kde se zdržují lidé,
ať v práci, kancelářích, nemocnicích nebo
školách. Jedná se o nevyčerpatelné množství energie, kterou máme především ze
slunce, nebo ze zemského jádra.

Nejefektivnější obnovitelný zdroj
energie
Tepelná čerpadla pracují s vysokou energetickou účinností (až 500 %, ale to se nesmí
říkat, protože účinnost je maximálně 100
%), proto se používá termín „topný faktor“,
který udává, kolik se z jedné dodané pohonné kWh vyrobí tepelných kWh. Takže, když
je topný faktor 5, získáme z jedné dodané

.cz

elektrické kWh zcela zdarma až 4 kWh
čisté tepelné energie, což je úžasné! Tu potřebnou elektrickou energii už umíme také
vyrobit čistě z jádra i jiných obnovitelných
zdrojů. Z toho plyne, že tepelná čerpadla
jsou vynikajícím zdrojem mimořádně levné
tepelné energie a současně jimi lze nahradit spalování fosilních paliv, které dělá celosvětově problémy v oteplováním planety
se všemi souvisejícími důsledky.

cena. Po letech mé činnosti ve prospěch
rozvoje tepelných čerpadel nechápu, že
se finančně podporují i taková tepelná
čerpadla, která budou mít problém s reálnou provozní životností.
Nebýt opatrné podpory rozvoje instalací
tepelných čerpadel ve srovnání s jinými
OZE, především fotovoltaikou, mohli bychom z hlediska dekarbonizace a snižování emisí skleníkových plynů dosahovat

Slabá (špatná) podpora

Tepelnému čerpadlu se jako ekologickému –
bezemisnímu řešení dostává po třiceti letech
konečně uznání.

Tepelná čerpadla jsem začal sériově instalovat už v roce 1990, snad tehdy jako první
u nás. Byla to tepelná čerpadla systému země-voda, s měděným kolektorem o malém
výkonu 2,7 kWh, ale fungovala spolehlivě,
dokonce některá „topí“ ještě dnes.
Dá se říci, že tepelná čerpadla jsou u nás
provozována přes 30 let a teprve v současné době se jim dostává odpovídajícího
uznání. Jejich parametry byly za tu dobu výrazně vylepšeny, stejně jako počet jejich instalací a ekologické přínosy, které bohužel
nejsou u nás dostatečně ceněny. Velice mě
mrzí, že podpora rozvoje instalací ze strany
stání dotační politiky zaostává, a podporují
se systémy s podstatně menšími energeticko-ekologickými přínosy.
Máme se co učit od našich sousedů v EU
(směrem na západ), kde je samozřejmostí podpořit finančně instalaci tepelných
čerpadel do novostaveb rodinných nebo
bytových domů s minimálními nároky na
nakupovanou energii a jako vysoce ekologické – bezemisní řešení. Bylo pro mě
nepochopitelné, že v rámci výměny zastaralých neekologických kotlů se přispívalo na
instalaci kotlů plynových, spalujících fosilní
zemní plyn, což nám vyčítali i z fondů EU.
Naštěstí už to skončilo a chci věřit tomu, že
místo nich se postupně nainstalují kvalitní
tepelná čerpadla.
Záměrně uvádím, že kvalitní, protože není
tepelné čerpadlo jako tepelné čerpadlo.
Náš poměrně malý trh s tepelnými čerpadly je dost různorodý. Jsou na něm tepelná
čerpadla se skvělými parametry a dlouhou
životností, která prospějí jak jejich majiteli, tak i našemu hospodaření s energiemi
a životnímu prostředí. Na straně druhé se
prodávají a instalují tepelná čerpadla, o jejichž kvalitě by se dalo s úspěchem pochybovat a jejichž předností je jen nízká
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podstatně lepších výsledků v mezinárodním hodnocení, než je tomu dnes. Věřím,
že se pravidla pro podporu obnovitelných
zdrojů stanou spravedlivější ve prospěch
tepelných čerpadel.

Tepelné čerpadlo do dřevostavby
V minulosti jsem se opakovaně setkával
s názorem, že se tepelné čerpadlo do dřevostavby nehodí, že ji zbytečně prodražuje a levnější je vytápění elektřinou. Dalším
argumentem bylo, že dřevostavby mají tak
malé tepelné ztráty, že tepelné čerpadlo se
do nich nevyplatí. S odstupem času musím
uznat, že s levnými přímotopy a velmi níz-

kou cenou elektrické energie pro vytápění
na tom něco bylo. Byla to doba, kdy spotřeba elektrické energie pro ohřev teplé (užitkové) vody byla podstatně vyšší než pro vytápění. Když se však tyto spotřeby sečetly,
vycházela ekonomika tepelného čerpadla
lépe. Dnes je situace jiná. Vyhodnocuje
se množství obnovitelné a neobnovitelné
energie v daném objektu a také se zásadním způsobem změnily ceny energií. Využití

tepelného čerpadla v dřevostavbě je nyní
velmi výhodné, zvlášť, pokud se využije
i k ochlazování vnitřních prostor. I to některá tepelná čerpadla dokážou prostřednictvím podlahového, stropního nebo stěnového nízkoteplotního vodního systému.
Zajímavým a ekonomickým řešením je speciální bojler na ohřev teplé vody s integrovaným tepelným čerpadlem, který zajistí
celoroční ohřev nejlevnějším způsobem, ať
se topí čímkoli. Dokonce může u některých
typů ohřívat teplou vodu venkovním vzduchem až do venkovní teploty -7 °C. Takže
dřevostavby mají tepelná čerpadla rády
a také si je zaslouží!
■

Foto: TERMO KOMFORT
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PONOŘTE SE
DO TICHA A KLIDU
Když stavíte nový domov, chcete bydlet jen v tom nejlepším. A nechcete mít žádné starosti se stavbou. Přesně to je parketa společnosti
Haas Fertigbau, která se specializuje na rodinné domy. O každý z nich pečuje s německou důsledností od prvotního návrhu až po finální
ladění detailů a předání klíčů. Během padesáti let vytvořila firma nový domov pro téměř 60 000 spokojených rodin po celé Evropě.
Více blahodárného ticha si doma užijete díky
Certifikovaným obvodovým stěnám
Thermo-Protect® 40

P

rotože ticho působí jako uklidňující balzám na všechny starosti všedních
dnů. A protože hluk je všude okolo, není důvod, aby byl i u vás doma. Proto se

v Haas Fertigbau postarali o to, abyste měli opravdu klid. Akustickou pohodu zajišťují
silné obvodové stěny, vnitřní příčky s dvojitým opláštěním, betonové podlahy

Vnitřním stěnám s dvojitým opláštěním

v podkroví, promyšlená izolace ve stropě i ve střeše a okna s izolačním trojsklem. To vše
proto, abyste mohli doma v klidu odpočívat a nabírat energii.

Nejkvalitnější izolaci v podlaze včetně kročejové izolace

V katalogu společnosti Haas Fertigbau najdete přízemní bungalovy i patrové rodinné
Betonovým podlahám v podkroví

domy, které vám mohou sloužit jen jako počáteční inspirace, protože konečná podoba
domů Haas vždy záleží na vašich konkrétních představách a rodinných potřebách.

Dřevovláknité izolaci ve stropě bungalovů

Těžké minerální izolaci ve střeše patrových domů
Dřevěným nebo plastohliníkovým oknům
s izolačním trojsklem

Více než 60 typových domů. Nebo dům na míru?
www.haas-fertigbau.cz

Většina domů tak vzniká podle projektů tvořených na míru.
Kromě toho, že je nyní každý nový dům Haas tišší, tak díky použitým konstrukcím
a dalším komponentům splňují všechny jejich dřevostavby parametry vyžadované pro
pasivní domy. A nejenže skvěle udržují tepelný komfort, jsou také prostornější, světlejší,
bytelnější a luxusnější.

OBVODOVÉ A VNITŘNÍ STĚNY
Certifikovaná obvodová stěna Thermo-Protect® 40, silná 40 cm, se stará o větší útlum
hluku zvenčí. A stejně tak fungují i všechny vnitřní příčky s dvojitým opláštěním, široké
14 až 19 cm.

TICHÁ PODLAHA V PATŘE
Masivní betonová podlaha snižuje přenos hluku z patra do přízemí na minimum. Naše
„tichá podlaha“ je opravdovým trumfem pro akustickou pohodu.

TICHO POD STŘECHOU I STROPEM
K většímu tichu a klidu pomáhá i dřevovláknitá izolace ve stropě přízemních domů,
stejně jako těžká minerální izolace ve střeše. Obě více tlumí hluk z okolí.

OKNA S IZOLAČNÍM TROJSKLEM
Hluk minimálně proniká i použitými dřevěnými nebo plastohliníkovými okny s izolačním trojsklem. Stačí je zavřít a máte klid.

Více než 60 typových domů. Nebo dům na míru?
www.haas-fertigbau.cz

s t av b a

Omítaná fasáda

k l as i k a
i p r o n e j o dvá ž n ě j š í ř e š e n í
Připravila Dana Jakoubková

Potřeba krásy je stejně stará jako
potřeba bydlení a bezpečí. Atraktivní
tvář vašeho domu ale musí také
něco umět a vydržet. Projektant by
měl samo sebou vědět, jak provést
správný výběr omítky. Pokud se však
budete točit na rozpočtu, možná vám
nenavrhne to nejlepší pro váš případ.
Ale jako u jiných materiálů i u omítky
platí, že nejsme tak bohatí, abychom
si kupovali levné věci.

Výhody o m í ta n é
fa s á d y
■ ochrana stěn před agresivními vlivy

prostředí, extrémním chladem a teplem,
extrémní vlhkostí, erozí materiálů
■ realizace i nejodvážnějších designových

řešení
■ levnější než mnoho jiných druhů úprav

fasády
■ dodatečná tepelná izolace a úspory

energie
■ estetická přitažlivost
■ použitelná na jakýkoli stěnový materiál
■ jednodušší aplikace než u jiných druhů

úprav fasád
Foto Dreamstime
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D

ekorativní, kreativní, samočisticí,
odolná proti nárazům, pro tmavou
fasádu i fotokatalytická …, existuje
spousta typů omítkových materiálů. Níže
uvádíme jen ty základní, přičemž každý výrobce má obvykle v nabídce i jejich vylepšené či speciální modifikace, stejně jako
kompletní omítkový systém, tedy doporučené materiály pod či na omítku.

Odvětrávání
vlhkosti fasády je důležité
u každého domu; pokud voda
/ pára nemá možnost vyschnout
a zůstane v omítce či fasádním
zateplovacím systému, snižuje tepelně
izolační schopnost stěny, mohou se
tvořit plísně v konstrukci, řasy na
fasádě nebo v zimě může voda
v omítce zamrznout a ta se pak
odlupuje a opadává.

Kvalitní projekt
k provedení stavby
(prováděcí dokumentace)
a technický dozor by měl
zaručit výběr vhodných
materiálů a jejich
použití.
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Minerální
Vhodná pro difuzně otevřenou
dřevostavbu
Minerální omítka (hlavní pojiva jsou
anorganická – cement, vápno …) je nejrozšířenějším typem omítky v sypké formě. Vyšší pracnost s namícháním, natažením a probarvením zvyšuje náklady na
práci i časovou náročnost. Omítku je třeba
opatřit barevným nátěrem až po natažení.
Podle pojiva a přísad se minerální omítky
liší vlastnostmi, ale v zásadě jsou si všechny podobné. Minerální omítka není vhodná
pro kontaktní zateplovací systém – není
schopna trvale přenášet pnutí v ploše fasády, může popraskat a opadat.

Projekt
pouze pro stavební
povolení neobsahuje
řešení detailů a technické
specifikace materiálů.
Technický dozor pak nemá
přesný manuál postupů
a prováděcí firmu
„neuhlídá“.

Výhody
■ paropropustnost
■ odolnost vůči plísním a řasám
■ odolnost vůči vlhkosti
■ odolnost vůči UV

Nevýhody
■ potřeba fasádního nátěru
■ zaschlá je křehká
■ nízká odolnost vůči praskání
■ obtížnější na zpracování

Pro difuzně otevřený systém dřevostavby na fotu zateplené
dřevovláknitou izolací byla zvolena vysoce prodyšná a pružná
silikátová omítka Kabe Farben Novalith, která odolá jak
drsnému horskému klimatu, řasám, plísním a mechu, tak
dětským míčovým hrám. Oproti standardní silikátové omítce
se Novalith snadno aplikuje i za vyšší vlhkosti ovzduší, rychleji
vysychá (1 mm za den), má delší dobu zpracování, a vysokou
pružnost. Přetřít ji je třeba až po 12 až 15 letech
Foto BoysPlayNice
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I sebekvalitnější omítka je plně závislá na
schopnostech, zkušenostech a odpovědnosti
toho, kdo omítání provádí. Vždy se hodí vyžádat
si od stavební / fasádní firmy osvědčení od
výrobce materiálů / systému o proškolení
pracovníků, kteří s produktem pracují
Foto Weber / Saint Gobain

I materiál s atestem
nemusí jít ruku v ruce
s dalšími použitými
materiály. Za jejich výběr,
kombinací a volbu
technologií právně
odpovídá projektant.

Akrylátová
Vhodná pro difuzně uzavřenou
dřevostavbu
Akrylátová omítka je elastická pasta,
která snadno odolává smršťování a odpuzuje vodu. Vyznačuje se odolností a dlouhou životností. Její zásadní výhodou je
snášenlivost s jakýmikoli pigmenty odstínů, a to včetně výrazných. Stěny s touto
úpravou mají však povrchové elektrické
napětí – přitahují prach, rychle se špiní
a mají špatnou paropropustnost. Omítka
je proto vhodná především tam, kde není
blízký zdroj znečištění a stěny jsou proti
dešti chráněné přesahem střechy. Akrylátové omítky s nízkým přídavkem silikonu
(siloxanové) nabízejí výjimečnou odolnost
proti řasám, plísním a mechu.

U barevných odstínů
omítky mají výrobci obvykle
několik cenových skupin, přičemž
tmavší a sytější odstíny bývají dražší
(více barevného pigmentu). Rozdíl na
jednom kyblíku je zanedbatelný, ale
u kyblíků pro celý dům už je to znát.
Stejně znát může být i dodatečně
dokoupená barva, protože
jednotlivé šarže mohou mít
barevné odchylky.
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Výhody

Přílišný spěch
(nekvalitně provedené
omítnutí nebo málo času na
vyzrání vrstvy lepidla) nebo
nevhodné klimatické podmínky
k aplikaci omítky jsou častou
vadou, která vede k „mapám“
na povrchu fasády.

■ životnost 15–25 let
■ odolná vůči UV záření
■ odolává výkyvům teploty

vzduchu
■ odolná vůči mechanickým

vlivům
■ probarvená již z výroby
■ lze míchat do sytých

a tmavých odstínů
■ cenově dostupná

Nevýhody
■ nejméně prodyšná

z pastovitých omítek
■ přitahuje prach a nečistoty
■ obtížně se čistí
■ nejméně odolná řasám,

plísním...

Obecné pravidlo
schnutí: jeden milimetr
lepidla nebo omítky by měl
schnout 24 hodin. Pokud
vám natáhnou hrubozrnnou
fasádu za dva dny, pak
není něco v pořádku.

Pro volbu světlejší barvy fasády jsou
racionální důvody. Tmavší barvy absorbují
více tepelné energie a může dojít
k výraznému pnutí a vzniku trhlin na fasádě,
ale i v zateplovacím systému. Je proto třeba
sledovat hodnotu světelné odrazivosti TSR
(HBW). Čím nižší číslo je, tím méně světla
odrazí a tím více se fasáda přehřívá.
Na fasády silně exponované slunečnímu
záření by neměla být použita akrylátová
a silikonová omítka s indexem HBW nižším
než 25 a silikátová omítka s nižším než
30. Omítky s nižším HBW lze na zateplené
fasády zvolit pouze
v případě použití
speciálních
odrazivých
pigmentů,
které zajišťují
nižší ohřev
fasády. Konkrétní
hodnotu vždy
udává výrobce
omítky
Foto Weber / Saint
Gobain
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Silikátová

Probarvené pastovité
omítky se nemusí
dodatečně natírat. Nátěry
se provádí pouze na
minerální omítky pro zvýšení
jejich odolnosti proti
povětrnostním vlivům.

Vhodná pro difuzně otevřenou
i uzavřenou dřevostavbu
Silikátová omítka je již z výroby pastovité konzistence na bázi vodního skla, díky
čemuž vyniká vysokou paropropustností.
Stěny s takovou povrchovou úpravou se
nešpiní a jsou odolné vůči vlhkosti. Silikátová omítka ale vyžaduje značné dovednosti při instalaci, protože materiál velmi
rychle zasychá a vyžaduje perfektně připravený podklad na křemičité bázi. Navíc
má omezený výběr barev – nelze ji míchat
s organickými výraznými odstíny.

Výhody
■ životnost až 20 let (cca

po pěti letech třeba přetřít
ochranným nátěrem)
■ odolnost proti praskání
■ nejvíce prodyšná
z pastovitých omítek
■ antistatická
■ vysoká přídržnost
■ odolává znečištění, snadno
omyvatelná
■ probarvená již z výroby
■ přirozená fungicidita

Nevýhody
■ horší pružnost
■ nižší vodoodpudivost – vyšší

nasákavost
■ vyžaduje vysoce odbornou

aplikaci
■ nutné optimální klimatické

Jižní fasáda je teplejší
a sušší, severní studenější
a vlhčí. V lepidle na rozhraní
izolantu a omítky se drží vlhkost,
která poskytuje za vhodné teploty
podmínky pro růst plísní a řas. Je
proto zcela obvyklé, když se na
každou stěnu použije jiný druh
materiálu (včetně jiného
druhu izolace).

Skladbu
cele konstrukce
obvodového pláště
včetně povrchové úpravy
fasády je třeba ověřit
tepelně technickým
výpočtem.

Obsah pojiva
v o m í t kov i n ě
Omítky se v ČR testují na mrazuodolnost
(podle normy minimálně 25 roků),
paropropustnost, nasákavost,
voděodolnost a přídržnost. Obsah pojiva
a jeho složení, což je to, co rozhoduje
o kvalitativních vlastnostech omítky
(například procento silikonu v silikonové
omítce), žádná norma nestanovuje.
Silikonovou omítkou tak teoreticky
může být i materiál s pouhým jedním
procentem silikonu a je otázkou na
soudního znalce, zda se omítka může
nazývat silikonová a do jaké míry dokáže
fungovat podle očekávání, respektive
dostojí deklarovaným vlastnostem.

Vyšší zrnitostí omítky (2,0 mm a více) lze dosáhnout hrubšího vzhledu fasády, ale vyžaduje větší
spotřebu materiálu. Jemnější zrnitost (pod 1,0 mm) cílí na efekt extrémně hladkého povrchu,
na kterém těžko ulpívají nečistoty, ale je vhodnější pouze na dekorativní účely a menší plochy
fasád. Granulace
2,5–3,0 mm se
snadněji aplikuje
a lépe zakryje
nerovnosti
na fasádě.
Pro kontaktní
zateplovací
systém fasády
je předepsaná
minimální zrnitost
finální omítky
1,5 mm
Foto Weber / Saint
Gobain

podmínky pro aplikaci
minimálně po dobu tří dnů
■ vyžaduje speciální penetrační
nátěr
■ dlouhá doba vysychání
a tvrdnutí (až deset dnů)
■ omezené množstvím odstínů
■ nelze míchat s organickými
pigmenty
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Silikonová
Vhodná pro difuzně otevřenou
i uzavřenou dřevostavbu
Silikonová omítka má všechny přednosti akrylátových i silikátových omítek.
Jde o nejodolnější z omítkovin, která si
dlouhodobě zachovává svůj vzhled a výkonnostní vlastnosti. Pasta se snadno
nanáší a nemá problémy se smršťováním
a vlhkostí. Je pružná, paropropustná a vodoodpudivá. Protože se
nešpiní, respektive znečištění
snadno spláchne déšť, je vhodTyp, název ani cena
ná na dům do blízkosti rušné
omítky není spolehlivým
komunikace,
průmyslových
vodítkem kvality.
oblastí. Nevýhodou je vysoká
cena, neodolává přirozeně plísním a řasám a má minimalistický
barevný gamut. Levnější alternativou
je silikon-silikátová kombinace, která dosahuje i lepší pružnosti, vodoodpudivosti
a odolnosti proti zašpinění.
■
Pro difuzně otevřené konstrukce zateplené minerální vatou či
dřevovláknitými deskami je ideální speciální lepicí a stěrková hmota
CEMIX 2260 (dříve 185), která je nejprodyšnější na trhu (faktor
difuzního odporu má menší než 8)

Výhody
■ životnost až 30 let
■ vysoká vodoodpudivost,

minimální nasákavost
■ prodyšnější než akrylát, méně

prodyšná než silikát
■ výborná tepelná a UV

odolnost
■ vysoká pružnost
■ samočisticí
■ antistatická
■ snadná aplikace
■ probarvená již z výroby

Nevýhody
■ vysoká cena (dle obsahu

silikonu a stupně prodyšnosti)
■ pro základ je vyžadován

speciální penetrační nátěr
■ přirozená absence fungicidity
■ nelze míchat s organickými

pigmenty

Foto Cemix

Vlastnosti omítky i lepidla (stěrky) musí korespondovat s konstrukčním systémem dřevostavby a použitými materiály ve skladbě stěny
Foto / ilustrace Weber / Saint Gobain
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REHAU slaví v ČR už

třicet let!

Původem německá skupina REHAU má už dnes pobočky na více než
170 místech na pěti kontinentech. Pobočka v České republice jde od doby
svého založení v roce 1992 neustále kupředu. Jako specialista v oblasti řešení
na bázi polymerů, kompetentní partner pro vývoj a výrobu systémů, inovativní
nositel nových nápadů a spolehlivý sériový dodavatel má REHAU své místo
v mnoha průmyslových oblastech. Čeho REHAU za 30 let svého působení
v ČR dosáhlo a kam směřuje dál?

Vlastní výroba i vývoj
Česká společnost REHAU vznikla v roce
1992, kdy úspěšně zahájila obchodní činnost v oblastech dodávek výrobků REHAU
pro stavebnictví a nábytkářský průmysl. Už
v roce 1994 začala výrobu produktů pro automobilový průmysl, nejdříve v pronajatých
prostorách a od roku 1996 ve vlastním závodě REHAU v Moravské Třebové. Dnes se
REHAU prezentuje na českém trhu dvěma
společnostmi REHAU a REHAU Automotive, které zahrnují obchodní a logistické

středisko v Čestlicích, výrobní závody v Moravské Třebové a Jevíčku a montážní a logistické středisko v Mladé Boleslavi. Společnost
každoročně investuje nemalé částky nejen
do staveb, strojů a výrobních zařízení, ale
také do vývoje a výroby nástrojů a forem podle požadavků zákazníků. Zároveň se může
REHAU v České republice opřít o etablovaná vývojová a technologická centra v Čestlicích a Jevíčku.

Kvalita a vysoká spolehlivost
Společnost REHAU za dobu svého působení dosáhla mnohých úspěchů. Zhotovila
vnitřní vybavení pro legendárního „Brouka“ od společnosti VW, vyrobila první plastové okno a o několik desítek let později
i první certifikovaný okenní profil pro pasivní domy. Přivedla na svět revoluční techniku násuvné objímky, s vesmírnou raketou
ARIANE poslala do kosmu první silikonové
těsnění nebo spustila sériovou výrobu pro
první plastové nárazníky a později i blatníky. Dlouhodobý úspěch společnosti ale
netkví jen v dodávání zboží a materiálu, ale
především ve významné podpoře zákazníků
formou poskytování odborných poraden-

ských služeb. To dokládá i založení inovačního a školicího stavebního centra v německém Erlangenu. Už v roce 1976 se také na
základě iniciativy REHAU otevřel v Německu obor návrhář plastových výrobků. Své
podnikatelské plány REHAU vždy staví na
dlouhodobých cílech. Příkladem takového
přístupu je spolupráce se Středním odborným učilištěm ve Svitavách, kde byl z iniciativy a za značné materiálové i odborné
podpory REHAU zřízen čtyřletý maturitní
obor Mechanik plastikářských strojů.

Recyklace PVC
V současné době je v ČR velkým tématem
likvidace plastových oken, které už nedokážou držet krok s moderními trendy. A je to
opět právě společnost REHAU, která se této
oblasti, na kterou je vyvíjen i silný legislativní tlak, v ČR ujala. Ostatně má s ní dlouholeté zahraniční zkušenosti. V rámci projektů REWINDOW (recyklace starých oken)
a RECYCLINGPVC (odřezky profilů
z výroby) se nyní připravuje stavba recyklační linky, která by měla českým výrobcům, prodejcům i montážním firmám
v mnohém pomoci.

info

S

kupina REHAU byla založena v Německu v roce 1948 a rychle se začala
rozvíjet. Od samého začátku se namísto masové produkce levného zboží zaměřila
na výrobu náročných systémů a systémových řešení s vlastním know-how. Největší
objem produkce skupiny REHAU je realizován v Evropě, kde se podařilo najít optimální
rovnováhu mezi náklady a vysokou výstupní kvalitou, která je podporována širokým
technologickým zázemím. Ostatně vysoká
spolehlivost a kvalita výrobků REHAU se
rychle stala významnou konkurenční výhodou společnosti.

www.rehau.cz
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Proč domy GOOPAN?

A co vlastně umí?

To je asi nejčastější otázka, se kterou se setkáváme. A samozřejmě jí rozumíme. Plánujete nový domov,
kde budete žít dlouhá léta, a chcete si být jistí, že jste na správném místě a ve správných rukou.

P

rioritou GOOPANu je zdravé, moderní bydlení, kde si
však každý z vás najde svůj domov. Klademe důraz na
vás, vaše potřeby, přání, požadavky a sny. V domech,
které stavíme, nebude žít nikdo z našeho týmu, architekt či
dodavatel. Budete v něm žít vy. To je klíč, který otvírá dveře k vašemu domovu. Z dlouholetých zkušeností víme, co by
měl domov splňovat. Rodina by se měla cítit bezpečně, provoz
domu by měl být úsporný, tedy šetřit náklady na život. Každý
z rodiny by zde měl najít své místo odpočinku – děti, rodiče,
návštěva. Důležitým místem je také společný prostor, který
utváří harmonii společného soužití.

Vzduch, čistota, světlo, jednoduchost, elegance
Pečlivě si vybíráme dodavatele. Jsou součástí naší velké firemní rodiny. Věříme jim stejně, jako věříte vy nám. A společná důvěra je základním stavebním kamenem k domům
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GOOPAN. Dnes se nebojíme říci, že standardy našich domů
jsou v očích a nabídkách konkurence v kategorii nadstandardů. Někdy jsou dokonce v kategorii nesplnitelných požadavků
a nekonečné série důvodů, proč to nejde.
Ponořme se do technologií samotných, abychom problematice
hlouběji porozuměli.
Základem domu je jeho konstrukce. Naší devizou je excelentní
znalost a potřeba teplotního komfortu domu. V zimě příjemné
teplo, v létě ne příliš horko. Vše tak akorát. A věřte, či ne, to je
oříšek. Oříšek, který nám mimo spousty výpočtů pomohl zcela
rozlousknout až příchod moderních technologií.
Ve vybraných, námi realizovaných domech provádíme výzkum
funkčnosti obvodových a střešních plášťů. Konkrétně měříme
vlhkost a teplotu. Důležité je, že to nejsou domy vzorové, ale
domy, kde žijí rodiny. Vznikají zde tedy nahodilé extrémy, které
nastávají jedině při každodenním užívání domu. Čidla vlhkosti

Všechny naše domy jsou nízkoenergetické
nebo pasivní, které mají minimální náklady na
provoz, maximální komfort a jsou ekologicky
šetrné svou technologií výroby a provedením
stavby. Naše domy vynikají rychlou výstavbou
z kvalitních materiálů a zdravým bydlením
za nízké provozní náklady.
a teploty máme v obvodových stěnách na severní i jižní straně
v omítce i v malbě. Jsou osazeny v koupelnách, ložnici, v pokoji
ve střešním plášti na severní a jižní straně a měříme i CO2. Tento výzkum vedeme s naším výhradním dodavatelem materiálů
do obvodových stěn a příček, a tím je Saint-Gobain. Průběžné
vyhodnocování výzkumu vede výzkumný ústav ADMAS Brno.
Kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Může se to zdát jako
klišé, ale my toto pravidlo respektujeme. Světlo je důležitým
prvkem našich domů. A nalezli jsem způsob, jak maximalizovat propustnost světla okny. Opět se jedná o výběr vhodného
dodavatele oken. Ferrari mezi okny je podle nás značka Internorm. A tak vám ani jinou variantu nenabídneme. Firma
udává trend oken v celé Evropě a my jim zkrátka věříme. Tato
okna přinášejí konstrukčně perfektní tepelné a zvukové vlastnosti a mají jedinečný způsob zasklení I-Tec, celoskleněné křídlo bez rámu, které umožní větší propustnost světla.

Vzduch
Možná vás to v první chvíli ani nenapadne, ale každý dům má
své plíce. A o ty se musíme starat. Využíváme tedy interiérovou desku RIGIPS s technologií Activ´Air, která zlepšuje kvalitu vnitřního ovzduší. Tato technologie zajišťuje rozklad emisí
formaldehydu. A protože jsou to většinou naše děti, naše poklady, které jsou na kvalitu ovzduší nejcitlivější, zahrnuli jsme do
standardu domů GOOPAN i rekuperační jednotku, která zajišťuje 24 hodin denně čerstvý vzduch do každé obývané místnosti.

podíl na snížení energií, což je
a bude čím dál větší výhoda
při dnešním trendu růstu cen
energií.
Víme, že ceny energií rostou enormní rychlostí, a proto nabízíme dvě možnosti, jak potlačit energie na totální minimum. Jednou z nich jsou fotovoltaické elektrárny – klasické či ostrovní.
Dále do tématu musíme zahrnout ohřev vody. Tu u nás zajišťuje
tepelné čerpadlo, které náklady srazí dokonce až o 60 %. Je to
neskutečný „dříč“.
Pro maximální komfort v zimních měsících se o teplo ve vašem
budoucím domě postará topný systém HeatFlow, který udržuje ideální teplotu podlahy i vzduchu nezávisle na venkovní
teplotě. Je to zcela bezúdržbový a bezporuchový systém.
Zbývá se už jen zmínit o povrchu podlahové krytiny, o osazení
interiérových dveří a o kompletaci koupelen. Pro podlahovou
krytinu jsme zvolili kvalitní podlahy QuickStep, které jsou voděodolné a svým designem zaručují, že si vybere každý klient.
Pro interiérové dveře volíme elegantní design a dlouhou životnost dveří PRUM.
O vizualizační návrh, ale i o projekční zkreslení a výběr vaší
koupelny se postarají designéři v SIKO KOUPELNY. Zde máte
k dispozici opravdu velký výběr obkladů, dlažby a veškerého
sortiment pro koupelny.
Více o domech Goopan se dozvíte na www.goopan.cz.

S jednotkou Jablotron zajistíme více než „jen“ čerstvý vzduch
na 24 hodin denně. S její pomocí dokážeme optimalizovat
vlhkost v domě na požadovanou hodnotu. Touto jednotkou
umíme v letních obdobích eliminovat tepelné zisky v domě,
tedy jeho přehřívání. Navíc má jednotka samozřejmě obrovský

info

A jak jsme na tom s náklady na provoz?

www.goopan.cz
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Zákulisí příprav
1.
skvělého interiéru

Připravila Lucie Němcová

Precizní, funkční a harmonický vnitřní prostor domu je pro život
v něm naprosto klíčový. Z nějakého důvodu na něj však
mnohdy dojde řada až ve velkém finále dokončování
stavby, kdy je na spoustu důležitých rozhodnutí pozdě.
Jak a kdy vzniká opravdu kvalitní interiér, se ptáme
zkušených…

Jak vzniká

Otázky:

3.

Jaké další
kroky vedou
ke kvalitnímu
interiéru?

2.

Ve kterých
fázích vzniku
domu rozvíjet
návrh interiéru
a do jakého detailu?

4.

Kterých chyb se
vyvarovat?

dobrý

dům

Skica ARCHCON atelier

1.

Proč je důležité
interiéru
(včas) věnovat
pozornost?

3.
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Foto Petr Polák / Realizace 3AE

Ing. arch. Lukáš Pejsar
3AE s.r.o.

1.

Aby vzniklo opravdu kvalitní dílo, je nutné
přemýšlet nad každým detailem. Návrh
interiéru by měl jít ruku v ruce s návrhem celého
domu. Podle mého názoru není šťastné navrhnout
dům a poté se zamýšlet nad interiérem. Vše by mělo
být řešeno současně, v širším kontextu. Návrh domu
a interiéru musí být v absolutním souladu. Interiér
často ovlivňuje celkový výsledek, a proto by se mu
měla věnovat stejná pozornost jako stavbě samotné
či zahradě. Funkční a esteticky kvalitní dům se dá
navrhnout pouze, když autor přemýšlí v širším
kontextu a dokáže dát do souladu veškeré podněty
z něj vyplývající.

2.

Nad interiérem by se mělo přemýšlet již
během prvních skic a vždy jej řešit do
maximálního možného detailu, jelikož interiér
opravdu dokáže velmi výrazně ovlivnit návrh domu
samotného. Pokud se interiér řeší v raných fázích
projektu, dokážeme v návrhu dosáhnout
promyšlených a čistých detailů, které dávají smysl
i v kontextu celého domu a dají se velmi vtipně
a nenásilně zakomponovat. Naopak řešíme-li
interiér až v pozdních fázích projektu, je tu velká
pravděpodobnost, že bude muset dojít k různým
kompromisům a celkový výsledek nebude tak
harmonický. Mnohdy tato kompromisní řešení
dokážou znehodnotit celý návrh, což je velká škoda.
Když dům bude mít promyšlenou a dokonale
fungující dispozici sladěnou s hmotovým řešením
4 | 2 022

domu, ale nebude mít dotažené interiérové detaily,
nikdy nebude výsledek působit kvalitně.

3.

Návrh domu a návrh interiéru mají jedno
společné. Pokud chcete navrhnout fungující
dům a interiér, musíte znát materiály. Bez znalosti
materiálů nelze dosáhnou kvalitního výsledku. Při
návrhu interiéru je též důležité dbát na detaily, které
dokážou interiér podtrhnout, nebo naopak zcela
„zabít“.

4.

Jednou z chyb bývá, že interiér není
promyšlen v souvislostech. Jako příklad bych
uvedl vypínače světel. Pokud neuvažujeme od
začátku o konkrétním typu a budeme jejich výběr
odsouvat až do realizace, pak může přijít nepříjemné
překvapení. Ne všechny designové řady mají
dvojzásuvky, některé mají pro sestavy maximálně
čtyřrámeček a tak podobně. Toto vidím jako jednu
z nejčastějších chyb – elektrické zásuvky a vypínače
nemají stejný nebo alespoň podobný design s jinými
ovládacími prvky, jako jsou termostaty nebo
ovládání žaluzií. Pokud jsou tyto prvky v interiéru
vedle sebe, působí to dost rozpačitě.
Další velkou chybou, která mě napadá, je, když si
klient vybírá barevnosti a design pouze na obrázcích
z webu. Rozhodně je nutné veškeré barevnosti
daných materiálů vidět naživo, ideálně v podobném
prostředí, ve kterém budou použity. Jedině tak
můžete mít ten správný vjem a můžete se rozhodnou
na základě nezkreslených pocitů.
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1.

Ing. arch. Michal Kotlas
Prodesi/Domesi s.r.o.

Mým zájmem jako architekta je, aby dům,
který navrhuji, fungoval zvenku i uvnitř.
Interiér je pro mě součástí celého procesu vzniku
domu a nedokážu ho nijak oddělit, vymezit.
Proto je třeba přemýšlet o řešení vnitřního
prostředí již ve fázi navrhování, studie domu.
Mohu tím ovlivnit následný stavební projekt,
který již bude reflektovat interiérový koncept.
Jde hlavně o ty části, které jsou pevně spojeny se
stavbou a vychází z jejího stavebně-technického
řešení. V dřevostavbách nosná konstrukce často
vstupuje do interiéru a můžeme přiznat její
pravdivost, tektoniku stavby. Mým úkolem je
konstrukci správně propojit s typologií domu.
Neméně důležitou součástí interiéru je pro mne
vnitřní přirozené světlo přicházející zvenku,
které je v různých ročních obdobích jiné. Uvnitř
domu světlo modeluje prostor a vytváří různé
nálady a atmosféru. Pokud těmto důležitým
aspektům interiéru nevěnujeme pozornost včas
– už při návrhu domu – budeme mít v dalších
fázích omezené možnosti, jak jeho řešení
ovlivnit. Zároveň takový dům nebude nikdy
dosahovat potřebných kvalit a nebude využit
naplno jeho potenciál.

2.

Vizualizace Prodesi/Domesi
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Jak jsem již popisoval v první otázce,
interiér je třeba řešit a rozvíjet již ve fázi
architektonické studie domu. V první řadě jde
o soulad statiky (konstrukce domu) s celkovou
typologií. Konstrukci lze v některých místech
uvnitř domu více či méně přiznat, využít.
V případě dřevostavby je rozdíl, jestli navrhuji
dům v technologii CLT, nebo KVH. Každá
technologie má svá specifika a možnosti
z hlediska statiky a formy, jakou se v interiéru
propisuje. Už během přípravy studie uvažuji
také nad působením světla, které do interiéru
přivádím. To vše se vzájemně ovlivňuje a dává
základ pro celkovou koncepci vnitřního
prostředí. V závěru architektonické studie se

ještě zabývám dotvořením interiéru v těch
jeho částech, které jsou lehce proměnitelné
– podlahy, povrchy stěn, stropů, koupelny,
a podobně. Tak, abych mohl všechny podklady
posunout do další fáze projektové
dokumentace.
Zatímco kolegové pracují na stavebním
projektu, já se mohu věnovat čistě studii
interiéru, kde se již detailněji zaobírám všemi
jeho částmi. Přidávám koncept vestavěného
nábytku, umělého osvětlení a nábytku
volného. Studie interiéru je pro klienta
manuálem, jak dům uvnitř dokončit a vybavit.
Poslední fází je projekt interiéru. Ten
souběžně vzniká při práci na prováděcí
projektové dokumentaci. Zde se již vybírají
pro všechny povrchy konkrétní materiály,
výrobky a předměty. Kreslím pohledy na
stěny, strop, aby bylo jasné, kde jsou umístěny
veškeré koncové prvky. Řeším detaily styku
jednotlivých materiálů, jejich napojování,
ukončování. V případě vestavěného nábytku
kreslím tvary, členění, způsoby otevírání,
uchopování, které si pak přebírá truhlář
pro svoji výrobní dílenskou dokumentaci.
To vše v koordinaci s projektantem, který
moje požadavky také zanáší do prováděcí
dokumentace, která je na svém konci
v souladu s projektem interiéru.

3. 4 .

Jedním ze základních předpokladů
je zkušenost a znalost vlastností
použitých výrobků a materiálů. Interiér
vnímám jako velice těžkou disciplínu, ve které
se na stavbě ve finále potkávají všechny
profese zapojené ve stavbě domu. Je to obor,
kde je třeba se neustále vzdělávat a hledat si
zdroje. Důležitý je pro mě i kontakt
a spolupráce s lidmi, kteří pak interiér realizují.
Díky tomu vím, co si mohu dovolit a společně
můžeme najít cestu k nejlepšímu výsledku.
Zásadní je však také správná prezentace
a pochopení navrženého řešení investorem.
Během práce na studii i projektu interiéru
investora průběžně beru do našich vzorových
domů, interiérů, showroomů, kde mu mohu
na živo vše ukázat, pracujeme se vzorkováním
povrchů, odstínů. Již ve fázi návrhu domu
vzniká také 3D model, který postupně
během práce na studii a projektu interiéru
více detailněji dopracovávám a využívám
technologii virtuální reality, kde si nasazením
brýlí investor může dům zvenku i uvnitř
procházet a vytvořit si tak lepší a ucelenější
představu o navrženém řešení.

.cz

1.

Na to je přece jednoduchá odpověď:
aby dům prostě fungoval a perfektně
sloužil. Abychom jej mohli vybavit přesně
podle potřeb obyvatel, aby světla byla na
svých místech a zásuvky nikde nepřebývaly
ani nechyběly. Aby vznikl prostor, kde se
lidé budou cítit příjemně a budou schopní
vytvořit si svůj domov.
My v ARCHCONu jsme začali zvýšenou
pozornost návrhům interiéru věnovat
na základě požadavků realizační firmy,
kterou řešení některých nevyjasněností
během stavby zdržovalo, a cítili jsme na
obou stranách, že se musíme rozhodovat
pod tlakem. Asi nejpalčivějším problémem
byly detailní návrhy koupelen se schématy
instalací a spárořezy, které jsme mnohdy
nechávali na investorech.

2.

S návrhem interiéru začínáme už při
prvních úvahách nad studií. Úzce
souvisí s řešením dispozice i konstrukce. Na
začátku si s klienty vyjasníme, jakou
náladu by měl dům mít a s jakými
materiály budeme pracovat – k tomu
nejlépe poslouží referenční fotografie.
Zvlášť v případě dřevostavby vnímám, že
je důležité přemýšlet o vnitřním prostoru
domu od samého začátku, protože
často v interiéru uplatňujeme dřevěnou
konstrukci ve formě pohledových stěn či
stropů. Podle toho, jak tyto prvky pojmeme,
můžeme vytvořit široké spektrum stylů od
minimalistického pojetí až po rustikální.
Během studie vzniká koncept interiéru, ve
kterém si vyjasníme především jeho styl,
dispozici, základní rozmístění nábytku,
kuchyně a koupelny, základní materiálové
řešení, představu o řešení světel… V této
fázi vznikají také různé “vychytávky”, které
se pak prolínají celý návrhem. Například
se zaměříme na nějakou oblíbenou barvu,
která se pak objevuje třeba na oknech
na nábytku a v keramických obkladech.
Nebo cíleně pracujeme s nějakým tvarem –
například zaoblení opakující se v nábytku,
stěnách, vybavení a třeba i zaoblených
rozích samotného objektu... V této fázi
máme velký prostor odrážet naše nápady
do celkového návrhu domu. Také se často
inspirujeme feng shui rozborem.
Na projektu interiéru obvykle pracujeme
souběžně s prováděcím projektem,
abychom mohli zkoordinovat všechny
návaznosti. V této fázi již neočekáváme

4 | 2 022

větší zásahy do konstrukce. Obvykle
pracujeme v této podrobnosti:
■ specifikujeme zde konkrétní materiály
(podlahy, obklady, stěrky, tapety...);
■ řešíme podrobně elektroinstalace –
vybíráme osvětlení a definujeme jeho
polohu, vyjasňujeme si pozice zásuvek
a vypínačů, oříškem bývá i propojení
s inteligentním řízením domu;
■ navrhujeme koupelny – vybíráme sanitu,
obklady a dlažby, vytváříme instalační
schémata a spárořezy;
■ navrhujeme truhlářské výrobky –
vestavěné skříně,
kuchyně, koupelnový
nábytek, schodiště;
■ řešíme další atypické
prvky v interiéru
– nejčastěji pojetí
krbový kamen nebo
zakomponování akvária;
■ konzultujeme s investory
výběr vnitřního
vybavení.

Ing. Irena Truhlářová
ARCHCON atelier s.r.o.

3.

Dalším krokem je
spolupráce během
realizace. Dohlížíme na
průběh stavby, řešíme
výběr vzorků a jednáme se
subdodavateli (například
truhláři či krbaři) o finální
podobě návrhu – mimo
jiné i z pohledu finanční
náročnosti. Důležitou
pomůckou pro nás
i investora jsou vizualizace.
Díky nim si vyjasňujeme souvislosti
v interiéru a ověřujeme různá variantní
řešení. Také skvěle poslouží při realizaci pro
získání rychlého přehledu.

Foto ARCHCON atelier

4.

Vybavuje se mi jeden děsivý příklad,
loni jsem konzultovala své známé
projekt domu, bylo to asi týden před
zahájením stavby. Procházely jsme si na
papíře jednotlivé místnosti a zjistily jsme, že
by je ani nebylo možné zařídit. Na stůl ani na
sedačku nebylo místo, kuchyně by neobstála
snad ani v garsonce, chybějící úložné
prostory... Dovedu si představit to zklamání,
protože dům by takto skutečně “nefungoval”.
A kde se stala chyba? Spěchalo se, šetřilo se
a nebyly k dispozici ani jednoduché
vizualizace návrhu s vybavením.
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Ing. arch. Hana Kulová, Ing. arch. Barbora Štěpánová
LUCERN dřevostavby s.r.o.

1.

Základní úvaha nad budoucím interiérem by vždy
měla být součástí návrhu hned od začátku. Pokud
bychom dům navrhovali jen jako propojené prázdné
místnosti, klient by pak mohl velice snadno dojít
k závěru, že si nemá kam umístit skříně, v pokojích je
tma, z oken nemá ten pěkný výhled, který si na pozemku
představoval, kolem jídelního stolu není dost místa, aby
se kolem mohlo projít, nebo si v zádveří nemá kam
sednout, aby si obul boty. Během schůzek proto s klienty
řešíme nejen rozložení místností v rámci domu a jeho
vzhled, ale také budoucí uspořádání kuchyně, úložné
prostory, uvažujeme, kde naplánujeme čtecí koutek
s knihovnou, kam si klient pověsí po příchodu domů klíče
nebo na který přiznaný trám zavěsí houpačku pro děti.
Tyto zdánlivě nepodstatné detaily nám pomáhají lépe
klienty poznat a navrhnout dům přesně podle jejich
představ. Je pro nás důležité pochopit životní styl všech
členů rodiny a jejich společné soužití. Často se ale
setkáváme s tím, že lidé důležitost rozvržení interiéru
podceňují s tím, že se pak dům nějak nábytkem zařídí.
Pokud ale prostory nejsou správně navrženy, dobře je
zařídit je velmi obtížné.

2.

Návrh interiéru se rozvíjí postupně – od základního
rozvržení ve studii, přes rozpracování detailů
v projektu až po výběr konkrétních materiálů a výrobků
během realizace nebo v projektu interiéru. Každé z těchto
fází odpovídá patřičná podrobnost – při prvotním návrhu
určitě nebudeme vybírat konkrétní vypínače a podlahy,
ale na druhou stranu na stavbě už bude velmi obtížné
měnit třeba rozvržení koupelny.
My jako architekti ve stavební firmě nejvíce řešíme
právě základní návrh interiéru při zpracovávání studie
domu. Pokud během tohoto procesu vycítíme, že klient
bude klást na finální podobu interiéru větší důraz,
vždy doporučíme řešit projekt interiéru s interiérovými
architekty, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.
Interiérový architekt pomůže klientům celý návrh
sjednotit, aby pak působil kompaktně a pobyt v něm
byl příjemný. Probere s klientem veškeré podrobnosti
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Foto Martin Zeman / Realizace LUCERN dřevostavby

s t av b a

a zpracuje projekt interiéru, který slouží jako podklad pro
stavbu i výrobu nábytku. Pomůže také vybrat konkrétní
kusy nábytku a zařízení. Obvykle doporučujeme začít
s prací na projektu interiéru hned po dokončení studie,
aby bylo pro jeho zpracování dostatek času a vše bylo
pak pro stavbu připravené. My v mezičase zpracováváme
projekt pro stavební povolení, kam jsme schopni
zapracovat případné změny vyplývající z návrhu. Právě
z této spolupráce vznikají naše nejmilejší projekty domů,
které dělají radost svým obyvatelům i nám.
Klientům, kteří této služby využít nechtějí, se věnují
naše kolegyně. Na schůzce před zahájením stavby
vybírají materiály podlah, obklady do koupelny, dlažby,
dveře a další. Klienti si vyberou materiály a povrchy,
které určí základní charakter celého interiéru domu.
Kolegyně rády poradí a doporučí, co se k sobě hodí, aby
nevnikl nesourodý mix materiálů, vybavení a prvků,
který celý interiér „rozbije“. V další fázi bude následovat
výběr konkrétního nábytku a doplňků. Tady už záleží na
schopnosti klienta vše sladit.

3.

Kvalitní interiér je tvořen souborem několika
různých aspektů – správný návrh dispozice
a technického provedení domu (například rozvržení
elektroinstalace), kvalitní a vhodně vybrané materiály
a jejich vzájemné kombinace. Často opomíjeným, ale
přesto velmi důležitým prvkem interiéru je i návaznost
na exteriér, který dovnitř domu vstupuje skrze okna.
Ať už v podobě výhledů do okolí či zahrady, nebo jako
prostředek pro osvětlení interiéru.

4.

Mezi časté chyby patří příliš velká paleta materiálů.
Není se čemu divit, pro laika je těžké se v celém
spektru nabízených možností zorientovat. Výrazné plochy
(podlahy, stěny) vždy doporučujeme volit spíše
v nadčasových dekorech a materiálech, vybrat pro celý
dům jeden typ, který jednotlivé místnosti propojí. Zde
doporučujeme také volit kvalitní materiály, aby dlouho
vydržely a nebylo potřeba je po pár letech nahrazovat.
Odlišný charakter pokojům dodat spíše mobiliářem
a doplňky – ty je také možné v průběhu let jednoduše
měnit, pokud se nám interiér okouká.

.cz

Bungalov Chianti

Přijďte se podívat,
jak se bydlí v domech,
při jejichž projektování
se klade důraz na
kvalitu a individuální
přístup

Můžeme se pochlubit cca 1 000 realizacemi
Zveme Vás na prohlídku dvoupodlažního domu SAVIGNON v srdci města Sedlčany

www.drestav.cz
Pro více informací volejte ZDARMA 800 606 505
Bungalov Chianti
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dlažba

s nádechem
přírody
Použití dřevěných či kamenných prvků zahradní
architektury je vždy vítanou možností, jak zahradě dodat
přírodní vzhled. Jejich náhradou mohou být dlažby Natural
od společnosti PRESBETON – od přírodního originálu jsou
nerozeznatelné, navíc poskytují i několik bonusů navíc:
jsou mrazuvzdorné, trvanlivé a na údržbu nenáročné.
Výsledkem moderní technologie výroby s podílem ruční
práce je originální dlažba přirozeného vzhledu, která
splňuje ty nejvyšší nároky na užitné vlastnosti.

D

info

lažby BARK z řady Natural od společnosti PRESBETON imitují svým vzhledem různé typy dřeva, například kůru, pražec,
prkno, trám, pařez nebo letokruhy. Hodí se na větší plochy,
například terasy či chodníky, ale dají se využít i jednotlivě jako nášlapné desky.
Dlažby jsou mrazuvzdorné a chráněné impregnací Protect System
TOP – povrch betonu je opatřen speciálním nástřikem, který nemění
vzhled betonu, ale pozitivně působí na jeho užitné parametry v oblasti snadnější údržby. V systému BARK najdete kromě dlažeb i palisády, travní lemy, žlaby, schody a květináče. Jedná se tak o komplexní řešení pro vaši zahradu nebo terasu.

www.presbeton.cz
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Kdo má krb,
Alespoň částečná nezávislost na
externích dodávkách energií je
dnes nezbytností, ať už pro hladké
získání stavebního povolení,
nebo jako ochrana před rapidně
stoupajícími cenami plynu a elektřiny.
Řada stavebníků ale v posledních
letech preferuje instalaci krbové
vložky, která má kromě jasných
ekonomických benefitů i mnohé jiné
výhody. Příjemného sálavého tepla
u krbu si navíc za předpokladu využití
moderních technologií můžeme

info

užívat udržitelně a ekologicky.

www.schiedel.cz

ten jásá

P

ro potřeby pasivních nebo nízkoenergetických domů není možné sáhnout
po jakékoliv variantě. Monolit Kingfire,
ve kterém jsou zabudována moderní krbová
kamna a komínové těleso Absolut, se v současnosti řadí k tomu nejlepšímu, co je na českém trhu k dispozici. Absolut je jako jediný
komínový systém certifikován i pro pasivní
stavby. Samozřejmostí je těsnost systému,
která obstojí v blower door testu. Vzduch potřebný k hoření je do krbové vložky přiváděn
samostatnou šachtou uvnitř komína. Systém
Kingfire je možné instalovat do novostaveb za
pomocí jeřábové techniky. K usazení celého
systému tak stačí doslova pár desítek minut.
Výroba probíhá na míru každé stavbě v závodech společnosti Schiedel. Nemalým bonusem celého systému jsou minimální nároky na
prostor. Oproti klasickému zděnému komínu
a samostatně napojených krbových kamen zabírá asi polovinu podlahové plochy. Kingfire
je tak ideálním řešením do novostaveb, jejichž
užitná plocha je rok od roku menší.
Výhodou plánování krbové vložky ve fázi projektu je přizpůsobení prostoru krbu, které-

mu může být věnována zasloužená centrální
pozice v rámci nového domu. Ve speciální
online aplikaci, tzv. Krbovém konfigurátoru,
vyberete optimální umístění a typ sestavy
Kingfire, můžete měnit barvy stěn, případně
obklady krbového modulu Kingfire. Názorně
si tak objasníte, zda se krbová vložka bude
lépe vyjímat v obytné části, jídelním koutě,
případně by měla tvořit jakýsi dělící prostor
mezi různými bytovými zónami.

krb
komín a
rekuperace
v jednom
Nejkratší cesta k získáNí eNergetického štítku vašeho domu
Pořiďte si do svého domu krb s komínem KINGFIRE a rekuperaci KOMBIAIR
a ulehčete si získání stavebního povolení. Vytvoříte si příjemnou atmosféru
pomocí ohně s optimalizovaným tepelným komfortem a odvodem spalin.
Budete mít zdravou domácnost s cirkulací čerstvého vzduchu a uspoříte za
energie. Navíc dostanete ještě slevu 20 000 Kč.
195x115.indd 1

www.schiedel.cz
31.05.2022 15:39:31
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Připravila Dagmar Česká

Dřevo venku:

natřít, nebo nenatřít?
Dřevo je jeden z nejstarších stavebních materiálů. A také jeden
z nejoblíbenějších. Dodává punc luxusu, pocitově hřeje a je
potěchou pro oči. Pokud ho ale necháme venku, vystavené
větru, slunci a dešti, brzy se začne měnit. Někde takovou změnu
přijímáme s otevřenou náručí, na jiných místech je třeba ji ale
co nejvíce oddálit. Možností je celá řada, snad ale právě proto
tak často chybujeme. Co je třeba si ujasnit, než vezmeme do
ruky štětec a otevřeme první plechovku?
122

Foto Dreamstime
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Olejový nátěr je třeba
častěji obnovovat
– někdy i dvakrát
ročně, zase je ale
jeho aplikace velice
snadná. Pro docílení
nelepkavého,
hladkého
a příjemného
povrchu je nutné
přebytečný, nevsáklý
olej včas setřít
Foto Dreamstime

P

rvním důležitým milníkem je druh použitého dřeva – každé je totiž jinak
nasákavé a má proto jinou reakci na
povětrnostní podmínky. Čím je dřevo tvrdší,
tím je odolnější. Podle nasákavosti – tedy
savosti povrchu – je pak možné volit z několika možností ošetření, z nichž je každá
jinak náročná na samotnou aplikaci, ale zejména pak na pravidelnou údržbu. Existují
i takové druhy dřeva, které (pokud se smíříme s šedivou patinou) nepotřebují ošetření
vůbec, protože jsou ze své podstaty odolné
proti dešti, plísním a dřevokazným houbám.
Příkladem může být akát, ze kterého se nejčastěji vyrábějí dětská hřiště nebo parkový
mobiliář. Je to tvrdé a stálé dřevo, které
i bez nátěru vydrží téměř sto let. Znáte určitě i sibiřský modřín, jehož dřevo se nejčastěji používá na dřevěné neošetřované fasády. Exotické dřeviny, nejčastěji používané
na terasy, kde je zátěž povrchu opravdu
maximální, si většinou vystačí pouze s pravidelnou aplikací některého z olejů – je ale
důležité vybrat správný druh vhodný pro
konkrétní dřevinu. U teras to bude nejčastěji decking oil, tedy směs přírodních olejů
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speciálně určená zejména pro úpravu dřevěných prvků v exteriéru. Pro docílení nelepkavého, hladkého a příjemného povrchu
je nutné přebytečný, nevsáklý olej pomocí
textilie, která nepouští vlákna, včas setřít.
Pokud budeme vybírat z palety tuzemských dřevin, nemine nás minimálně napuštění dřeva impregnací, která materiál ošetří
proti biologickým škůdcům, tedy houbám,
plísním a dřevokaznému hmyzu (bývá součástí některých tenkovrstvých lazur, takže při
jejich použití tento krok odpadá). Potom je
obvykle na řadě další vrstva, která se postará
o ochranu před povětrnostními vlivy – vodou,
UV zářením a působení vzdušného kyslíku.

Staré VERSUS nové dřevo
Záleží také na tom, zda chceme ošetřit
právě dokončenou konstrukci, nebo se snažíme zachránit tu, která už nějaký ten pátek
na větru a dešti stojí. Starší dřevo, tedy to
už porušené povětrnostními vlivy, sice velice dobře saje, přesto je třeba vždy zbrousit
zdegradovanou vrchní vrstvu, aby nátěrová
hmota co nejlépe přilnula. Savost nového
dřeva může být v rámci povrchu značně pro-

Tip:
Existují dva typy nátěrů
– transparentní (či
polotransparentní), tedy
impregnace, oleje a tenkovrstvé
lazury, které se do dřeva vsakují
a na povrchu tvoří maximálně
tenoučký ochranný film.
NEPŘEKRÝVAJÍ strukturu dřeva,
naopak ji většinou zvýrazňují.
Dřevo tak i po ošetření zůstává
dřevem – a to jak na pohled, tak
na dotek.
Druhou skupinou jsou nátěry
krycí (nejčastěji emaily nebo
laky), které ZCELA PŘEKRYJÍ
strukturu dřeva a uzavřou ho.
Povrch je pak mechanicky
odolnější, hladký a snadno
čistitelný.
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Rada

odborníka

Petr Janata
Detecha v.d.o

Dřevo je živý, pórovitý materiál,
který podléhá veškerým
povětrnostním vlivům. Právě
dřevo v exteriéru má poměrně
vysoké nároky na ošetření,
protože je vystaveno jak
slunečnímu záření, tak vlhkosti
a teplotám, které ovlivňují jeho
přirozené stárnutí. Tenkovrstvé
lazury dřevo nejen ošetřují, ale
díky různobarevným pigmentům
mu mohou dodat požadovaný
dekorativní vzhled, prodloužit
životnost a zvýraznit jeho
přirozenou krásu. Ošetření
dřeva do velké míry závisí na
tom, jak moc je povrch vystaven
povětrnosti (slunci, teplotám,
větru, dešti), důležité je také
umístění z pohledu světových
stran. Více trpí vodorovné
plochy, méně naopak ty svislé.
V případě, že je dřevo zastřešené
jen z části, je více chráněné
nežli to, kde se střídají různé
vlivy. V případě, že je již dřevo
napadené dřevokaznými škůdci,
plísněmi či houbami, je třeba
použít přípravky, které obsahují
látky k jejich likvidaci.
Při výběru vhodné nátěrové
hmoty je dobré sledovat obsah
sušiny, která v nátěrové hmotě
udává obsah pevných látek.
Hodnota se udává v procentech.
Čím je toto číslo vyšší, tím lepší
ochrany dřeva dosáhnete. Číslo
udává, jaké množství barvy nám
na povrchu zůstane po odtěkání
všech rozpouštědel, které barva
obsahuje. Rozpouštědla se odpaří
a to co zbyde, to reálně chrání
dřevo.
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Tip:
Typické šednutí dřeva způsobuje především
působení UV záření. UV stabilitu některých
nátěrů tak určuje UV filtr a jeho kvalita –
to se týká zejména transparentních laků
a transparentních nebo polotransparentních
lazur. Funkci UV filtru pak u další skupiny
nátěrů suplují barevné pigmenty – to je parketa
především krycích barev, ale i zabarvených lazur.
Pokud ošetříte dřevo transparentním nátěrem
bez UV filtru, nebude proti UV záření chráněno
a i pod nátěrem bude šednout.

Nejdůležitější je
správná příprava
povrchu. Pokud
nebudeme důslední
s přebroušením,
očištěním
a případným
odmaštěním povrchu,
sebelepší nátěr
nebude dobře držet
nebo nedosáhneme
bezchybného
požadovaného
výsledku
Foto Dreamstime

U transparentních laků a lazur pozor na přítomnost UV filtru. Pokud nátěr nemá
žádnou pigmentaci, bez UV filtru nechrání dřevo před UV zářením a to tak šedne
Foto Detecha

.cz

měnlivá, proto je třeba povrch přebrousit,
aby se nátěrová hmota zakotvila a vsákla.
Také je nutné dodržet pro každou nátěrovou
hmotu doporučení výrobce ohledně procenta vlhkosti dřeva. Pozor na dřevo hoblované,
tedy s velmi hladkým povrchem, které saje
jakékoliv nátěry mnohem hůře a bez přebroušení je proto vhodné jen do interiéru.
Obnovujeme-li staré dřevo vsakovacími
nátěry, je nutné zbavit ho zbytků jakýchkoliv
krycích nátěrů, lehce přebrousit (bylo-li neošetřené, nebo napuštěné některou ze vsakovacích nátěrových hmot) a natřít. Pokud
bychom chtěli na staré dřevo použít krycí
nátěr, je nutné odstranit veškeré již narušené části až po zdravý masiv, jinak bude
krycí nátěr praskat a odlupovat se.

Mělo by dřevo dýchat?
Pokud při ošetřování dřeva sáhneme po
tenkovrstvé lazuře nebo oleji, dřevo bude sice
chráněné před působením vody, jeho povrch
se ale po aplikaci nátěru neuzavře a umožní
mu tak „dýchat“, tedy vysychat, pokud by se
do něj voda přeci jen nějak dostala. Charakteristickou strukturu dřeva budeme pod prsty
stále cítit, pokud ho ale vystavíme většímu
mechanickému namáhání, snadněji dojde
k poškození jeho povrchu. Pravděpodobně bude také třeba častěji nátěr obnovovat.
U olejů to může být i dvakrát ročně, zase ale
nepotřebují žádnou speciální úpravu povrchu
– stačí dřevo zbavit nečistot a aplikovat novou vrstvu oleje. U tenkovrstvých lazur se pak
pohybujeme v řádu několika málo let, obnova
ale zase spočívá spíš v očištění nebo lehkém
přebroušení a opětovném natření.

Tip:
Kromě olejů najdete na trhu
dvě základní skupiny nátěrů –
syntetické a vodou ředitelné.
Syntetika představovala dlouhá
léta klasiku, u které platilo, že
hlouběji proniká do dřeva a má
tak o něco delší životnost. To už
ale v dnešní době není pravda,
protože vodou ředitelné nátěry
obsahují pojiva, jejichž molekuly
se svou velikostí rovnají velikosti
molekul syntetických nátěrů.
Některé vodou ředitelné lazury
navíc obsahují příměs oleje, který
se velmi dobře vsakuje a savost
takových nátěrů je pak naprosto
srovnatelná se syntetikou.
Syntetické nátěry jsou lepší při
obnově částečně zdegradovaného
staršího dřeva, protože snesou
i ne úplně dokonale odmaštěný
a očištěný povrch. Vodou ředitelné
nátěry jsou zase o něco šetrnější
k životnímu prostředí a při práci
mnohem méně „zapáchají“. Pro
čištění pomůcek po natírání
syntetikou budeme potřebovat
ředidlo, vodou ředitelné barvy
umyjeme vodou.

Rada

odborníka

Pavel Kašpar
ACOLOR s.r.o.

Velmi důležitá je vedle
správného ošetření i konstrukční
ochrana dřeva, tedy způsob
ochrany, při které je významně
sníženo nebo i úplně vyloučeno
působení některých negativních
vlivů na dřevěné prvky. Tedy
například ochrana proti srážkové
vodě vhodným zakrytím nebo
seřezáním (např. u plotových
planěk), používáním takových
spojů, do kterých nezatéká,
ochrana proti vzlínající vlhkosti
formou omezení přímého
kontaktu dřeva se zeminou
nebo betonem, či omezení
vlivu zkondenzované vody
v konstrukci správnou skladbou
stěny a jejím provedením.
Variantou může být také použití
chemicky modifikované dřeviny
Accoya. Z hlediska ošetření
je nejdůležitější zpracování
nátěrové hmoty při správné
teplotě, obroušení dřeva a potom
údržba a pravidelná kontrola.
Velmi důležité je i dodržení
počtu vrstev! Výrobce má jednak
praktickými zkouškami a potom
i simulací zjištěn nejvhodnější
počet vrstev a i když se někteří
zpracovatelé domnívají, že více
vrstev znamená lepší ochranu,
není to pravda! Více vrstev než
doporučuje výrobce, znamená
horší ochranu, nátěr se olupuje
a podobně.

Vodou ředitelné lazury často obsahují
modifikované oleje (například lněný), které jim
propůjčují dobré penetrační vlastnosti. Lazura
pak dřevo chrání před pronikáním vlhkosti, před
UV zářením, dřevokaznými a dřevozbarvujícími
houbami a dřevokazným hmyzem
Foto BUILDING PLAST
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Naopak u krycích nátěrů dosáhneme
výrazného zpevnění povrchu, který je tak
ochráněn oproti mechanickému namáhání. Také se velice snadnou čistí. Dřevěná
struktura sice zmizí, zase ale může pomoci
překrýt nestejně zestárlé dřevo nebo skvrny po tmelení. I když vydrží zpravidla déle,
přece jen je třeba ho jednou obnovit. Pak
se ale připravte na poměrně náročný úkol
pořádného broušení a zejména dokonalého odstranění všech částí, které jsou narušené a olupují se. Krycí nátěry se také
rozhodně nedoporučuje používat tam, kde
může snadno dojít k poškození – třeba
u prvků, které se prohýbají. Zcela uzavřený povrch dřeva zajistí, že se dovnitř nic
nedostane. Pokud ale dojde k jakémukoliv
jeho narušení a určitá vlhkost pronikne dovnitř, nemá, kudy by odvětrala, a dřevo tak
postupně zdegraduje. Běžného pracování
dřeva ale není třeba se bát ani u krycích nátěrů – všechny silnovrstvé lazury, laky nebo
emaily používané na dřevo jsou sice tvrdé,
ale částečně pružné a tažné, aby pracovaly
s podkladem, který vlivem působení vnějších vlivů přeci jen mění svůj objem.

Není lazura jako lazura
Zatímco tenkovrstvé lazury se zasáknou
hluboko do dřeva a neuzavírají jeho povrch,
silnovrstvé (lakové) lazury se vsakují do
dřeva jen minimálně a na povrchu vytvoří
ochrannou vrstvu podobnou laku. Při jejich
aplikaci je také třeba dřevo nejdříve ošetřit
napouštědlem (impregnací). Silnovrstvé lazury pak brání pronikání vody a páry v obou
směrech a používají se na prvky z dobře vysušeného dřeva, které se neprohýbají ani jinak výrazně nemění tvar ani rozměry – okna,

Tip:
Oleje pronikají hluboko do
dřeva, na povrchu nezanechávají
žádnou vrstvu a krásně
zvýrazňují jeho přirozenou
kresbu. Musí se jednou až
dvakrát do roka obnovovat,
zase ale bez zdlouhavé přípravy
podkladu. Pokud chcete na
olejovaný povrch nanést jiný
druh nátěrové hmoty, je třeba
počkat, až se pořádně vymyje,
aby povrch nebyl mastný.

dveře, okenice. Při renovacích mohou částečně skrýt nedostatky povrchu. Laky vytvoří
ještě o něco tvrdší povrch a uzavřou póry
dřeva dokonaleji. Povrch může být lesklý,
matný nebo polomatný. Chrání tak dřevo
lépe, mnohem hůře se ale odstraňují a ztěžují tak renovaci povrchu. Tenkovrtsvé lazury se nejčastěji používají na ošetření pergol
nebo plotů. Krycí barvy mají trochu složitější
aplikaci – na již naimpregnované dřevo je
třeba nejdříve nanést krycí nátěr a po jeho
přebroušení pak ještě ve dvou vrstvách nátěr finální. Těchto nátěrových hmot ale existuje velice široká barevná škála, složení syntetické nebo vodou ředitelné, s povrchem
v lesku, matu nebo polomatu. Na dřevo se
takové barvy používají hlavně tehdy, potřebujeme-li zakrýt jeho nedostatky, sjednotit
barevný odstín nebo zkrátka a dobře oživit
a ozvláštnit dům nebo zahradu. 
■

Rada

odborníka

Mgr. Pavel Pernica
BUILDING PLAST,
spol. s r.o.

V současné době se oplocení
rodinných domů převážně
skládá z betonové nebo kamenné
podezdívky a dřevěné nebo
kovové výplně. Dřevěné oplocení
je dnes dominantní. Je to věc
pořizovacích nákladů, ale
i estetického skloubení s okolím.
Při použití dřeva budeme
vždy současně řešit i otázku
povrchové úpravy. Musíme mít
na paměti, že dřevo je přírodní
materiál a na rozdíl od kamene
je stále živé. Tím máme na mysli
především jeho nasákavost,
která má vliv na objemové
změny, které následně způsobují
deformaci celé konstrukce.
Vlivem vlhkosti dřevo mění
objem, tzv. „pracuje“. Je citlivé
na venkovní prostředí. Je snadno
napadnutelné škůdci, hmyzem,
houbami a plísněmi. Pokud není
vhodně chráněno, má omezenou
životnost. Další důležitá
skutečnost je ta, že plot je
takzvaně nestabilní konstrukce
– mezi jednotlivé části může
zatékat voda a způsobit
rozmáčení. Zde platí tři zásady:
správná konstrukce, s možností
odtoku vody, povrchově ošetřit
všechny díly již před sestavením
plotu a pak také výběr nátěrové
hmoty, která nevytváří hutný
povrch, jež se může loupat.
Budeme tedy volit takové
nátěrové hmoty, které především
silně penetrují.

Při renovaci dřevěného povrchu ošetřeného krycí barvou nebo
silnovrstvou lazurou či lakem je třeba odstranit zbytek starých,
odlupujících se nátěrů – jinak nový nátěr dobře nepřilne
Foto Dreamstime
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VÁŠ MAJÁK VE SVĚTĚ DŘEVOSTAVEB

Den otevřených
dřevostaveb
sobota 8. 10. 2022
po celé ČR zdarma

10:00 – 17:00 hod.

www.DenDrevostaveb.cz

akci organizuje ADMD

www.admd.cz

a dv e rto r i a l

České bateriové stanice HES

snižují cenu elektřiny

Střešní solární elektrárny na rodinných domech se pomalu stávají v Česku standardem a zájem výrazně zvýšila i rostoucí
cena energií. Naprostá většina nových solárních elektráren se přitom instaluje s bateriovými systémy. Česká bateriová
stanice HES nabízí v systému all-in-one až tři kapacity domácí bateriové stanice, součástí kompaktního zařízení o velikosti
lednice je i třífázový hybridní asymetrický měnič.
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teriových stanic je špičkovací management,
Inteligentní monitoring a ovládání zařízení.
Domácí bateriová stanice nabízí výjimečné
řešení, které je cenově srovnatelné s konkurencí, ale technologicky je daleko pokročilejší
díky nové koncepci a inteligentnímu řízení
spotřeby elektrické energie,“ říká Cyril Svozil
ml., člen správní rady Fenix Group a ředitel
společnosti AERS.
Na zdejším trhu není volba velké kapacity
baterie pro rodinný dům obvyklá. Běžný je
dvoj- až třínásobek výkonu solárních panelů,
v našem případě je kapacita domácího bateriového úložiště ve srovnání s maximem FVE
na domě s výkonem 10 kWp až čtyřnásobná.
Pohled na volbu větší, než běžné kapacity se
však změní, když vezmeme v úvahu, že majitel může nakupovat ceny tzv. bez dodavatele
na denním spotovém trhu. Tam jsou rozdíly
mezi cenami v průběhu 24 hodin až trojnásobné a nákup velkého množství el. energie,
akumulované ve velkokapacitní baterii „za
levno“ (např. v noci), a následný prodej v průběhu dne vyrobené energie za výrazně vyšší

ceny je ekonomicky velmi výhodný. Finance
vložené do velkokapacitní baterie se tak rychle
vrací. Ilustrují to i výsledky rodinného domu
v Omicích, kde je HES intenzivně a úspěšně
využívána právě při spotovém obchodování
s elektřinou a kde je elektrická energie hlavním energonositelem (část energie na vytápění zajišťují i sálavá kamna na dřevo). Za duben
2022 byla měsíční úspora díky Energetickému
konceptu Fenix a spotovému nakupování ve
srovnání s nákupem silové energie podle aktuálních ceníků (ČEZ, sazba D 57, tři roky fixace) 12 500 Kč. A v květnu byla celková měsíční
faktura za elektrickou energii pouhých 237 Kč,
a to přitom až 75 % spotřeby tvořilo nabíjení
majitelova elektromobilu!

info

N

a rostoucí poptávku po bateriových
stanicích pro domácnosti zareagovala
i společnost AERS, která je součástí
holdingu Fenix Group. Páteř její nabídky pro
domácnosti představují právě výkonné domácí baterie HES, které jsou kompletně českým řešením – know-how pochází od firmy
AERS, samotná úložiště jsou pak sestavována
ve výrobním závodě Fenix v Jeseníku. Zkušenosti prvních majitelů, v jejichž rodinných
domech už bateriové stanice HES fungují,
jsou pozitivní a naznačují, že stanice tohoto
typu mají na trhu velkou perspektivu. Díky
all-in-one systému stačí stanici napojit na
fotovoltaickou elektrárnu a domácí rozvaděč
a vše je připraveno k fungování.
„Stanice HES nabízíme ve třech variantách
provedení – se dvěma, čtyřmi a šesti bateriemi – a jejich kapacita je 13,7 kWh, 27,4 kWh
a 41,1 kWh. Bateriová stanice umožňuje plynulý provoz v síťovém i nesíťovém (ostrovním) režimu a reguluje nezávisle každou fázi
zvlášť. Vestavěný střídač dokáže energii zároveň odebírat i dodávat. Silnou stránkou ba-

www.aers.cz

Chráníme váš domov

Krycí vrstvy
zabraňující zašpinění
Vrstva vysoce probarveného
jemnozrného betonu

2022

Beton tvořící
tělo tašky

Využijte nabídku na střešní tašky CLASSIC PROTECTOR PLUS.
Získejte tak kvalitní střešní krytinu s unikátní povrchovou úpravou!
Ta je tvořena probarveným jemnozrným betonem,
LET
LET
který vytváří dokonale hladký a odolný povrch.
bramac.cz
bmigroup.com/cz
STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT

+420 702 126 860

Náš dům je Váš domov

Firma Dřevo-House s.r.o. je ryze
česká firma zabývající se montáží
a výrobou panelových dřevostaveb
a mobilních domů na celém území
ČR. V naší firmě si zakládáme na
individuálním přístupu ke každému
klientovi bez ohledu na to zda realizujeme velký, nebo malý dům. Nabízíme
komplexní řešení všech služeb na
jednom místě od studie po kolaudaci
včetně koncepčního řešení energií.
Nabízíme výstavbu individuálních
domů, ale dokážeme zákazníky zaujmout i výběrem z katalogu typových
domů, včetně možností úprav
na přání zákazníka.

www.drevo-house.cz

Domy a projekty

Soulad z venku i zevn i t ř
Majitelé jednoho z nejoblíbenějších typových
domů Vela 115 původně chtěli koupit hotový dům
a přizpůsobit ho svým potřebám. Nakonec se rozhodli pro pořízení pozemku a nadchli se pro dřevostavbu,
se kterou jsou spokojeni a svého rozhodnutí nelitují.
Konstrukční provedení společností ATRIUM je
v unikátním systému difuzně otevřené konstrukce
DifuTech®, který je využíván pro výstavu moderních
energeticky úsporných dřevostaveb.
Typový projekt s individuální úpravou kuchyně má
podlahové topení, krbovou vložku, aktivní rekuperaci
a fotovoltaický systém.
Jižně orientovaný pozemek vyžadoval zastínění
rozsáhlých prosklených ploch, které vyřešily venkovní rolety s elektroovládáním. Prostorný dům s bílou
fasádou a dřevěným obkladem vévodí pěkné zahradě. Dřevěné prvky jsou zároveň sjednocujícím
atributem pro garáž, dílnu a domek na nářadí. Tón
v tónu je rovněž oplocení pozemku, které si majitel
realizoval sám. 
■

130

.cz

Zastavěná plocha: 135 m2
Podlahová plocha: 115 m2
Stavební systém: prefabrikovaná
dřevostavba, ATRIUM DifuTech®
Vytápění: elektrokotel
(fotovoltaika), krbová kamna
Projekt a realizace:
A T R I U M , s. r. o., www.atrium.cz

Podívejte se na další
projekty této firmy

4 | 2 022

Špičková difuzně otevřená
konstrukce DifuTech®
pomáhá zabraňovat
letnímu přehřívání domu.
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ZAHRADNÍ NÁBYTEK

DESIGN
KOMFORT
KVALITA

www.dimenza.cz

D o m y a  p r o j e k t y

Podívejte se na další
projekty této firmy

Dům pod
vi nnou révou
Pasivní rodinný dům se sedlovou střechou pro čtyřčlennou rodinu na čtvercovém svažitém pozemku. Celá severní
strana, většina východní a část západní
fasády je zapuštěna do svahu. Obytná
část je přímo propojena velkým oknem
se sedacím parapetem v jižní fasádě se
zahradou, z jídelny vstoupíme na obytnou
krytou terasu s výhledem na jihovýchod.
Aby nemusely být využity velké náspy
nebo terasa nad úrovní zahrady, je dům
navržen do tří výškových úrovní, jejichž
konstrukční návaznosti si vyžádaly technicky poměrně náročné řešení. Ve střední
úrovni je kryté stání, dílna, sklad a vstup
do domu, na který navazuje mezipodesta
schodiště. Schodiště skrývá důmyslně řešené úložné prostory. Po jednom rameni
se sestupuje do obytného prostoru, na
který navazuje krytá terasa. Druhým ramenem se stoupá vzhůru do soukromé
zóny s ložnicemi. Schodiště se tak stává
ústředním motivem domu. Právě pohled
z mezipodesty na obytný prostor a halu
v horním patře rozhodl pro tuto variantu.
Interiér domu je jednoduchý, čistý, minimalistický s prvky dřeva.
Na obklad domu a terasu s pergolou
byl použit sibiřský modřín. 
■
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Zastavěná plocha: 119,4 m2
Užitná plocha: 146,89 m

2

Konstrukční systém:
masivní dřevěné šroubované
panely DEKPANEL,
dřevovláknitá izolace

Vytápění: elektrické podlahové
vytápění a elektrické sálavé panely
Projekt: ARCHCON atelier, s.r.o.,
www.archcon.cz
Realizace:
DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o.,
www.drevostavbybiskup.cz
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33. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH

20.–24. 9. 2022
MÍSTO
KONÁNÍ

PARTNER

www.forarch.cz
HLAVNÍ
ODBORNÝ
PARTNER

OFICIÁLNÍ VOZY

D o m y a  p r o j e k t y

Zastavěná plocha: 107,42 m2

Duo – dvě sa m os tatn é
bytové jedn otky
Dvojdomy DUO od Haas Fertigbau – to
jsou dvě naprosto samostatné dvoupodlažní bytové jednotky zrcadlově položené
vedle sebe s oddělenými vchody a silnou
zdí mezi byty. Jsou ideální pro dvě rodiny
nebo dvě generace, protože každá polovina domu funguje samostatně. Například
rodinný dvojdům Duo 1-153 nabízí dva
byty s dispozicí 3 + kk. V přízemí každého
z nich najdete obývací pokoj s kuchyňským koutem a jídelnou a také koupelnu
s technickou místností. V podkroví jsou
pak dvě ložnice a druhá koupelna.
Stejně jako u všech rodinných domů
Haas jsou i u dvojdomu Duo 1-153 samozřejmostí špičkové obvodové i vnitřní stě-

1. NP

4 | 2 022

ny s vynikající tepelnou izolací včetně nejkvalitnějších izolací v podlaze, ve stropě
i ve střeše. I díky pečlivě vybraným oknům
s izolačním trojsklem tak splňují konstrukce domů Haas parametry definované pro
pasivní domy. 
■

Užitná plocha obou
jednotek: 153,38 m2
Konstrukční systém:
sendvičový prefabrikovaný
panel
Vytápění: teplovodní
podlahové topení napojené
na tepelné čerpadlo
Projekt a realizace:
Haas Fertigbau s.r.o.,
www.haas-fertigbau.cz

Podívejte se na další
projekty této firmy

2. NP
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ŘEMESLO VE SPOJENÍ
S KREATIVITOU.
Plánujeme a vyrábíme
každé schodiště
individuálně
a na míru.

PARTNER PRO VAŠE
SCHODIŠTĚ ZE DŘEVA, OCELI I SKLA.
CERTIFIKOVANÝ VÝROBCE.
Jdeme s vámi, již více než 25 let.
SWN Moravia, s.r.o. | Mladoňovice 65, 675 32 Třebelovice | +420 777 869 867 | poptavky@swn.cz | www.swn.cz

D o m y a  p r o j e k t y

Pohodlí a vel korysý prostor
Na první pohled projektový dům
Klasik 153 od společnosti ALFAHAUS
zaujme svým odvážným a nadčasovým designem. Velkolepě pojatou moderní dřevostavbu, která vznikla ve spolupráci s předním českým designérem, ocení zejména
mladší generace zákazníků. Jednopodlažní
dům s garáží na celkové zastavěné ploše
230 m2 nabídne dostatek prostoru a komfortu i pro pětičlennou rodinu. Dům lze
postavit v difúzně otevřeném i v difúzně
uzavřeném stěnovém systému a lze jej samozřejmě přizpůsobit s ohledem na místo
stavby či podle specifických požadavků
zákazníka.

■

Podívejte se na další
projekty této firmy

Dispozice: 4 + kk + garáž
Zastavěná plocha: 230 m2
Celková užitná plocha: 153 m2
Projekt: ALFAHAUS s.r.o.,
www.alfahaus.cz

4 | 2 022
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SPECIALISTA
V ZAKÁZKOVÉ VÝROBĚ
NÍZKOENERGETICKÝCH
A PASIVNÍCH DŘEVOSTAVEB

ALFAHAUS s.r.o.,
Na Vápenkách 549, 391 55 Chýnov

DŮM STAVÍTE
NA CELÝ ŽIVOT.
NEDĚLEJTE
KOMPROMISY
V KVALITĚ.
Nejvyšší obsah dřeva
Přesnost výroby na 1 mm
n Vysoký standard v základní ceně
n Stavební povolení vyřídíme za vás
n 30 let záruka na konstrukci
n 25 let vyrábíme a stavíme
dřevostavby
n
n

Služby společnosti EKOPANELY
 Typové a individuální stavby
 Projektové práce
 Odborné školení v systému Ekopanel
 Realizace dřevostaveb
 Realizace obytných podkroví
 Provádění rekonstrukcí a přístaveb
 Technická podpora
 Stavební dozor

/nemadrevostavby

www.alfahaus.cz

EKOPANELY SERVIS s.r.o.
Jedousov 64, 535 01 Přelouč, Česká republika
www.ekopanely.cz
+420 773 772 071, stavby@ekopanely.cz

www.nema-drevostavby.cz
poptavka@nema-drevostavby.cz

D o m y a  p r o j e k t y

Kom fort na j e dnom podlaží

Dispozice: 4+ kk
Moderní typový dům s označením
LUCERN 130 s užitnou plochou 116 m2
je řešen jako 4 + kk. Dominuje mu prosvětlený velký obývací pokoj spojený s kuchyní a jídelnou, kde na vás dýchne vzdušný prostor k bydlení. Místnost je světlá
hlavně díky otevření střešního prostoru do
krovu a také díky vysokému oknu, kterým
se vstupuje na terasu a následně zahradu. Zajímavý detail domu vznikl právě na

terase, kde venkovní část domu je z poloviny prosklená a z druhé poloviny obložena dřevem. V levé části domu se nachází
dvě ložnice a větší koupelna s prostorem
jak na vanu, tak sprchový kout. Poslední
třetí ložnice je umístěna kvůli soukromí
na opačné straně domu a disponuje
samostatnou koupelnou. Další samozřejmou součástí domu je WC a technická
místnost. 
■

Zastavěná plocha: 130 m2
Užitná plocha: 116 m2
Konstrukční systém:
montovaná dřevostavba
Vytápění: tepelné čerpadlo
vzduch-voda, REHAU
systém podlahového
teplovodního vytápění
Projekt a realizace:
LUCERN dřevostavby s.r.o.,
www.lucern.cz

Podívejte se na
další projekty této
firmy

4 | 2 022
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DŘEVOS

3AE s.r.o.

Vrbova 1427/19, 147 00 Praha 4 - Braník
www.3ae.cz
■ individuální návrhy a realizace
nízkoenergetických a pasivních
domů

Ptenský Dvorek 99, 798 43 Ptení
www.novatop-system.cz

ALFAHAUS s.r.o.

Na Vápenkách 453, Chýnov 391 55
www.alfahaus.cz

■ NOVATOP – ucelený stavební systém
z velkoformátových panelů z křížem
vrstveného masivního dřeva (CLT)

■ specialista v zakázkové výrobě
nízkoenergetických
dřevostaveb

ATREA s.r.o. | DOMY ATREA

ATRIUM, s.r.o.

Čs. armády 32, 466 05 Jablonec nad Nisou
www.domyatrea.cz

Strakonická 1056, 341 01 Horažďovice
www.atrium.cz

■ nízkoenergetické, pasivní, nulové
a plusové dřevostavby

■ montované nízkoenergetické
rodinné domy na bázi dřeva

Dřevo-House s.r.o.

DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o.

■ projektování a výstavba
nízkoenergetických, pasivních
a ostrovních domů

■ individuální a typová
výstavba panelových a
modulových dřevostaveb.

■ realizujeme dřevostavby z ekologických
masivních dřevěných panelů podle vašich
požadavků

EKOPANELY CZ s.r.o.

GOOPAN

Haas Fertigbau s.r.o.

■ rychlá výstavba z kvalitních materiálů
a zdravé bydlení za nízké provozní náklady

■ certifikované dřevostavby
(rodinné domy, bytové domy)

ARCHCON atelier, s.r.o.

Národní obrany 826/31, 160 00 Praha 6
www.archcon.cz
■ individuální projekty prémiových
dřevostaveb s konstrukcemi dle přání,
potřeb a rozpočtu investora

Avanta Systeme spol. s r.o.
Horova 62, 616 00 Brno
www.avanta.cz

Jedousov, 535 01 Přelouč
www.ekopanely.cz

■ výroba ekopanelů a realizace
dřevostaveb
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AGROP NOVA a.s.

Staré náměstí 225/27a, 619 00 Brno –
Přízřenice, www.drevo-house.cz

Malčice 66, 397 01 Předotice
www.goopan.cz

Studené 106, 254 01 Jílové u Prahy
www.drevostavbybiskup.cz

Klostermannova 629, 342 01 Sušice
www.haas-fertigbau.cz

.cz
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Doporučení výrobci a dodavatelé dřevostaveb

N

HK-DŘESTAV s.r.o.

Doublovičky 11, 264 01 Sedlčany
www.drestav.cz

LUCERN dřevostavby s.r.o.

Na Vyhlídce 470, 267 01 Králův Dvůr - Levín
www.lucern.cz

Martinice group

Simínský mlýn 26, 262 72 Březnice
www.martinicegroup.cz

■ dřevostavby a montované
nízkoenergetické domy

■ moderní nízkoenergetické a pasivní
dřevostavby s certifikovanými
konstrukcemi

■ montované dřevostavby s difuzně
otevřenou konstrukcí

MS Haus, s.r.o.

NATUR HOUSE, s.r.o.

NEMA Dřevostavby s.r.o.

■ projekce a realizace
montovaných dřevostaveb
i roubených domů

n nízkoenergetické a pasivní
dřevostavby s certifikátem
VVÚD

■ realizace dřevostaveb podle typových
i individuálních projektů

Náchodská 730, 503 01 Hradec Králové
www.ms-haus.cz

Zahradní 392, 538 42 Ronov nad Doubravou
www.natur-house.cz

Palis Plzeň spol. s r.o.

Kokořov 24, 330 11 Třemošná
www.palis.cz
■ rodinné domy, chatky,
dětská hřiště a prvky zahradní
architektury

Chýnovská 2880, 390 02 Tábor
www.nema-drevostavby.cz

RD Rýmařov s. r. o.
Prodesi, v.o.s. Domesi, s.r.o.

Husitská 36, 130 00 Praha 3, www.domesi.cz
■ architektonické studio a realizační firma
specializovaná na dřevostavby

8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov
www.rdrymarov.cz
■ největší výrobce montovaných staveb
na bázi lehké prefabrikace dřeva v ČR

Další dodavatele a projekty jejich
domů najdete na

.cz

nebo Přehledu dodavatelů
a projektů dřevostaveb 2022.
VEXTA a.s.
TFH dřevěné skeletové domy s.r.o.
Bohdalovice 84, 468 45 Velké Hamry
www.tfh.cz

■ návrh, projekce a realizace dřevostaveb
4 | 2 022

Hovorčovická 137, Pakoměřice, 250 65
Bořanovice
www.vextadomy.cz
■ jeden z deseti největších
dodavatelů dřevostaveb v ČR

141

FOR ARCH | 20.–24. 9. 2022

Bezpečný domov v 21. století? Veletrh FOR ARCH nabídne
portfolio technologií pro zabezpečení i pomoc odborníků
Bezpečnost domova je jedním z nejdůležitějších elementů spokojeného života a jeho narušení je dramatickou ztrátou nejen po finanční, ale především psychické stránce. Stavební veletrh FOR ARCH tradičně věnuje tématu zabezpečení domácnosti mimořádnou
pozornost a ve spojitosti s odborníky na toto téma radí Čechům, jak si svůj bezpečný domov vybudovat. Letos proběhne ve dnech
20. až 24. září v PVA EXPO PRAHA. Partnerem veletrhu je Skupina ČEZ. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD.

Policejní statistiky uvádějí, že jen během roku 2020 došlo v České republice
k 1861 případům vloupání do obydlí. Jinými slovy – více než osmnáct stovek
rodin přišlo o pocit bezpečného domova. Jak postupovat, aby byl domov maximálně zabezpečený? Jaké technologie, ale i chování mohou zloděje zastavit?
V čem může pomoci chytrá domácnost? To poradí zářijový stavební veletrh FOR
ARCH spolu se svými vystavovateli a partnery.
Mezi nimi jsou například Ministerstvo vnitra ČR a Policie ČR, jejichž zástupci
představí v rámci přednášek důležité údaje, rady a návody, jak se chránit před
krádežemi a vloupáním do bytů, domů a rekreačních objektů. Jedním z klíčových parametrů zachování bezpečí domova je prevence. Také na toto téma
budou mluvčí obou institucí hovořit a nastíní, jak vybrat zabezpečení bydlení,
jak si zvolit vhodného výrobce, jak zkombinovat mechanické a elektronické zabezpečení a také co udělat, pokud k narušení bezpečnosti domova dojde. „Na
veletrhu FOR ARCH mimo jiné představíme i nový poradenský web Stop vloupání i projekt Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům zmiňující
souhrn preventivních opatření při ochraně proti vloupání. Jeho součástí je také
mobilní aplikace pro občany s názvem Zabezpečte se se základními informacemi
a návody pro zabezpečení majetku,“ řekl Milan Fára z Ministerstva vnitra ČR.

Prevence i nejnovější technologie
Návštěvníci veletrhu se také dozví, jak může pomoci preventivní chování – například nesdělovat informace o dovolené na sociálních sítích, při delší nepřítomnosti doma zajistit nepravidelné kontroly důvěryhodnými osobami, při každém
odchodu z domu zkontrolovat řádné uzavření či uzamčení oken, balkonových

a vstupních dveří či pořídit si certifikované zabezpečení. Pojmenovány budou
také nejčastější způsoby provedení vloupání a jejich odlišnosti v návaznosti na
typ objektu.
„Kromě možnosti poradit se s odborníky přinese stavební veletrh FOR ARCH
také přehlídku nejvýznamnějších firem z oboru zabezpečení, představí nejnovější technologie, ale také osvědčené bezpečnostní systémy – ať již pro bydlení, nebo třeba pro firmy či nebytové prostory,“ řekla ředitelka veletrhu Kateřina
Maštalířová.
Své novinky představí na veletrhu FOR ARCH v Letňanech i JABLOTRON
ALARMS, například zabezpečovací systém Jablotron 100+ propojující v sobě
funkce alarmu a chytré domácnosti. Kromě bezpečí tak nabídne i pohodlí. „Čím
dál více se skloňuje pojem chytrý dům/domácnost. Je to trend zvyšování pohodlí pomocí komfortního ovládání osvětlení, žaluzií, garážových vrat, zavlažování
nebo vytápění. Veškeré úkony mohou probíhat podle nastaveného plánu nebo je
lze aktivovat, kdykoliv si vzpomenete prostřednictvím mobilní aplikace. Klidně si
zapnete zavlažování trávníku na dálku přímo z pláže během dovolené nebo pustíte topení, než se večer vrátíte z lyžovačky, abyste přišli do příjemně vyhřátého
prostředí,“ vysvětlil manažer akcí a propagace společnosti Daniel Havel.
Již 33. veletrh FOR ARCH se bude orientovat mimo zabezpečení a chytré domácnosti i na další oblasti stavebnictví. Nebudou chybět vystavovatelé ze
sekcí stavebních prvků a materiálů, vytápění, dřevostaveb nebo oboru bazény
a sauny & spa.
Více informací o veletrhu najdete na www.forarch.cz.
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Navštivte náš nový e-shop na www.drevoastavby.cz
a vyberte si předplatné, které vás zajímá.

Předplatné v ČR Vendula Dosedlová, tel. 774 960 903,
predplatne@provobis.cz

✳

Na výběr máte z tištěného nebo elektronického

Předplatné na Slovensku Mediaprint-Kapa
Pressegroso, a.s., odd.inej formy predaja P.O.Box 183,
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, Slovensko,
tel.: +421 249 893 566, +421 800 188 826,
e-mail: objednavky@ipredplatne.sk

časopisu a ročního (590 Kč), dvouletého (1090 Kč)
nebo tříletého (1540 Kč) předplatného.

✳
✳
✳

Objednat si můžete také předplatné jako dárek –
pošleme vám dárkovou poukázku.
Ve třech krocích dokončete objednávku.
Nově můžete také platit kartou.
Předplatné si můžete objednat také e-mailem
na adrese predplatne@provobis.cz.

Distribuce Mediaprint & Kapa Pressegrosso, s.r.o.,
PRESSMEDIA spol. s r.o., Česká pošta, s. p.
Postservis (předplatné)
Otisk povolen pouze s písemným souhlasem redakce a při
zachování autorských práv. Redakce neručí za obsah inzerce.
Materiály označené jako “Advertorial” jsou placenou inzercí.
Evidenční číslo MK ČR E 18704, ISSN 1803-6996
Foto na titulce Návrh: Prodesi / Domesi;
Vizualizace: Studiosme
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Tisk TNM Print, s.r.o., Nové Město 14
Tiskneme na PEFC certifikovaný papír

Časopis DŘEVO&stavby je
mediálním partnerem Asociace
dodavatelů montovaných domů.
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tečka

Český bizár

V dubnové anketě* Zákon roku 2021 zvítězil nový Stavební zákon
Ten zákon, který
Sněmovna schválila
i přes nesouhlas
Senátu.

Ten zákon, o němž
Babišova vláda soudila,
že dostane Česko mezi
země s nejjednodušším
stavebním řízením
v Evropské unii.

Když 5x = 550; kolik je x? **

Ten zákon, který vznikl
proto, že nebylo možné
řešit neutěšený stav
stavebního práva jen
další a další novelou.

Ten zákon, který se
Fialova vláda nyní
snaží novelizovat.

Přesně tolik má
novela nového Stavebního
zákona dalších souvisejících
předpisů / norem. Když se je
nepodaří bezchybně a včas upravit,
nastane za rok chaos na úřadech
i mezi stavebníky.
„Zabráníme kolapsu stavebního řízení
v České republice,“ říká ministr pro místní
rozvoj Ivan Bartoš.

*	Anketu Zákon roku organizuje poradenská společnost
Deloitte a její advokátní kancelář Deloitte Legal
** Správná odpověď:

„Zajistíme rychlé, transparentní, digitální
a občanovi blízké stavební řízení,“
předkládá programové prohlášení vlády.

Připravila Dana Jakoubková ■ Foto dreamstime

Inu, slibem nezarmoutíš.

padesát
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CENTRÁLNÍ VYSAVAČE HUSKY
Nevíří prach v místnosti, po přefiltrování vyfukují
veškerý nasátý vzduch mimo obytný prostor.
Jedná se o jediný vysavač se 100% účinností
filtrace, která je daná principem systému
centrálního vysávání. Navíc pouze u Husky
záruka 25 let!

SINCE 1968

TUBÓ ROBÓ JE JEDINÝ SAMOČISTÍCÍ
ROBOTICKÝ VYSAVAČ NAPOJENÝ
NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO VYSÁVÁNÍ
TR900 je nový model robotického vysavače
vylepšený o laserové mapování a nyní ještě
výkonnější a chytřejší. Automaticky vyprazdňuje
vysátý prach a nečistoty ve spolupráci s centrálním
vysavačem. Možná i dodatečná montáž ke
stávajícímu centrálnímu vysavači jakékoliv značky.
IDEÁLNÍ KOMBINACE PRO VÁŠ
ČISTÝ DOMOV
Robó TR900 díky speciální dokovací stanici
dokáže pracovat ve spojení s centrálním
vysavačem zcela automatizovaně. Bez nutné
manipulace se dokáže sám kompletně vyprázdnit
a vyčistit. Tím odpadá jakýkoliv kontakt
s prachem.
Výkonnější a chytřejší - nový model TR900

Airway to Comfort
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www.husky.cz

