MODERNÍ D EV NICE
OBECNÁ CHARAKTERISTIKA
Jde o projekt, který letos zpracovávám v rámci p edm tu konstruk ní cvi ení jako
ro níkovou práci. Vznikl, ale hlav na základ p ání a vize investora a to m samotného jako
možného budoucího majitele objektu. Navržený d m odpovídá mé p edstav o mém vlastním
dom , který bych si v budoucnosti p ál postavit.
Jako stavební materiál jsem si vybral d evo a to z n kolika d vod :
- Je materiálem tradi ním (zejména u nás na Valašsku) a sou asn moderním (bylo
nazváno materiálem 21. století).
- Pat í k horám, které miluji a do nichž jsem také objekt zasadil
- Mám moc rád tu atmosféru d evostaveb, v ni, strukturu a teplý povrch d eva
- D evo je jeden z mála stavebních materiál , který vytvá í nenahraditelné mikroklima,
vyrovnává vlhkost a pohlcuje pachy.
P es tyto kladné stránky má dodnes mnoho lidí k d evostavbám ned v ru. Mezi hlavní
stránky pat í nap . požární hledisko. Ale ostatn i d ev né domy vydrží stovky let což
dokazují nap íklad stavby ze skanzenu z Rožnova pod Radhošt m. Požární bezpe nost lze
dnes také zna n vylepšit r znými impregnacemi a nát ry. Navíc jsou sroubené stavby
opravdu nádherné a jejich interiéry p ispívají svou útulností a teplým vzhledem k opravdu
nezam nitelnému stylu bydlení.
Cht l bych tyto pochyby odstranit a ukázat d ev nici jako plnohodnotný objekt, který m že
konkurovat stavbám z jiných st.materiál .
DISPOZICE OBJEKTU
Jde o jednopodlažní d m s obytným podkrovím áste n podsklepený dopln ný terasou
s bazénem a p íst eškem pro venkovní posezení. D m je sou ástí velkého pozemku
s rozsáhlými terenními úpravami. Sou ástí domu je i samostatn stojící objekt obsahující
velkou garáž pro dva osobní automobily a saunu se sociálním za ízením.Inspiraci jsem získal
ze široké ady firem zabývajících se touto problematikou. Moje d ev nice se však od t ch
b žných docela liší. Musím zmínit, že tuto stavbu jsem nenavrhoval jako b žn dostupný
rodinný d m.
UMÍST NÍ OBJEKTU
Bydlím na Valašsku a mám tuto krajinu velmi rád proto jsem se rozhodl, že zde také stavbu
umístím. Parcela s nadmo skou výškou okolo 492 m n.m. se nachází v extravilánu obce
Hutisko-Solanec(Zlínský kraj). Jedná se o severní svah,ale protože místo dob e znám vím, že
je zde slunce v každém ro ním období a svítí celý den i v zimních m sících. Lze tedy využít
sv tových stran na rozvržení polohy a umíst ní objektu. Na umíst ní stavby m l také vliv
výhled na okolní hory (Radhoš 1129m n.m). Na katastrálním ú ad ve Valašském Mezi í í
jsem zjistil, že tato velká louka je rozd lena na 3 parcely. Tyto pozemky pat ící dv ma
fyzickým osobám lze použít jako stavební parcely. ešením by tedy byl odkup dvou z nich,
aby vznikl co nejv tší pozemek, který tento komplex nepochybn pot ebuje. K parcele je
p ivedena v tev zemního plynu, vodovodu, elekt iny, ale z výškových d vod a polohy
parcely se nelze napojit do ve ejné kanalizace, takže splaškové vody budou vést do isti ky
odpadních vod a následn p e erpány do kanalizace. Dále zde byl ešen svod veškeré deš ové
vody do zakopané nádrže na vodu, která je umíst na také vedle objektu. Do této nádrže je

také zavedeno vypoušt ní bazénu.Tato voda se poté bude moci dále využívat na zalévání
zahrady. P i dnešních cen vody to považuji u tak velkého objemu shromážd né vody za
standardní ešení. Všechno viz.p iložená dokumentace-umíst ní stavby.

KONSTRUK NÍ EŠENÍ OBJEKTU
D m má tvar písmene T a je zast ešen tradi ní polovalbovou st echou s viký i. K domu
dále pat í terasa s bazénem a p íst eškem. Ten je vytvo en a zárove zast ešen protáhnutím
,,obhá ky‘‘ na západní stran objektu. Do domu vstoupíme z východní strany kde p ijedeme
po p íjezdové komunikaci. Terasa s bazénem je situována na jih. Stavba je áste n
podsklepená. Nosné st ny prvního podlaží jsou zhotoveny z masivních roubených smrkových
trám 160/240 v rozích spojených na ,,rybinu‘‘. Ke spln ní tepeln izola ních norem
obvodových st n je z vn jší strany zdi p idána tepelná izolace Orsil tl.100 mm.Izolaci kryje
v interiéru palubkový obklad tl.15 mm.
Štítové st ny tvo í sloupková konstrukce ze smrkových fošen 50/140 izolovaná tep.izolací
tl.140 mm.Z vn jšku krytá zdobným záklopem tl.24 mm. St nu interiéru op t tvo í
palub.obklad. P í ky v 1 NP a 2 NP jsou zhotoveny op t ze sloupkových kcí izolované
tep.izolací a oplášt né záklopem. St echa je dvoupláš ová v traná, konstrukce krovu
kleštinová. Komínové t lesa systému SHIEDEL. Sokl je obložen štípanými kameny na
zp sob kyklopského zdiva. Již zmín ná garáž je na požadavek investora zapušt na do
stávající terenní vlny. Hlavním zám rem bylo nenápadn zakomponovat tento objekt do
terénu aby tak nerušil celkovou kompozici. Povrch objektu je zasypán zeminou a zatravn n.
SUTERÉN
Jeho obvodové st ny jsou tvo eny cihelnými tvarovkami POROTHERM tl.440 mm. St nu
a hydroizolaci kryje z vn jší ásti ochranná p izdívka. P í ky tl.:100 a 150 mm ze systému
Ytong. Ve sklep se nachází prádelna (místnost 002) do, které vede shoz na prádlo, který je
sou ástí kuchy ské linky. Dále je zde:technická místnost pro bazén (místnost 003) kde je
umíst na písková filtrace a další nezbytn nutné prvky na provoz bazénu. Sklad
potravin(místnost 004 a 005) je rozd len na ást pro ovoce a zeleninu. Bar(místnost 006) je
odv tráván pomocí klimatizace schované pod sádrokartonovým podhledem. Místnost pro
tepelné erpadlo a záložní elektro kotel s boilerem je ozna ena jako (místnost 008) a vd í za
svou polohu vzniklému prostupu pro rozvody vody, topení, odpadu a elektrických kabel ,
který se nachází v 1 NP (ozna ení .100). Prostor byl tak velice efektivn využit a zjednodušil
celkové technické ešení objektu. Místnost . 007 je specifikovaná jako sklad na r zné v ci.
Ze sklepa máme možnost jít dve mi na zahradu nebo do patra. Sklep je zastropen stropními
panely SPIROL.Vše viz. p dorys SUTERÉNU.
1 NP
Hlavní vstup je orientován na východní stranu. Když vstoupíme do objektu nacházíme se
v zádve í (místnost 102) kde si m žeme odložit v ci v zabudovaném šatníku (103). Ten
vznikl následkem umíst ní schodišt . Obsahuje ješt další zabudovanou sk í p ístupnou
z místnosti 115. Sou ástí tohoto prostoru je také již zmi ovaný prostup instalací pokra ujících
až do podkroví. Po pr chodu prosklenými dve mi, kterými jde už ze zádve í vid t ást
interiéru p ízemí a terasy se nacházíme ve vstupní hale (místnost .104). Je odtud p ístup na
schodišt do 2 NP, terasu, pokoje (108), wc (106) a do koupelny (107). Prostory záchodu a

koupelny jsou odd leny dve mi ke spln ní hygienických norem a odd lení od obytných a
spole enských místností. Všechny tyto prostory se nacházejí na kót 0.000. Už
z komunika ního prostoru se nám naskytne pohled do obývacího pokoje a kuchyn
s jídelnou, který je vyvýšen nad ostatní prostory v objektu (+ 0.300). Zám rem bylo ,,rozbít‘‘
jednotvárnost podlaží a zvýšit psychický dojem nadhledu. Tyto jednotlivé výškové úrovn
jsou p ed leny stupni ve tvaru k ivek. Celý tento prostor jsem elegantn zvedl pomocí
prefabrikovaných plastových prvk IGL . P vodn ur enými na odv trání vlhkých prostor a
odv trání prostor vzduchovou mezerou. Je to trochu netradi ní ešení, ale je technicky
proveditelné a dostate n eší požadovanou situaci. Použil jsem je z n kolika d vod :
- Lze jimi zvednout konstrukci podlahy o uspokojivou výšku.
- Nep it žují stropní kci.
- Vzniklý prostor tvo ený vzduchovou mezerou je možno využít na vedení elektrických
kabel , potrubí atd. Skute ný dojem d ev nice pocítíte p i pohledu na stropní kci
z viditelných trám 160/240 podep ených ze statických d vod hlavním nosným trámem
160/300, který probíhá podéln objektem s výjimkou místa kolem komína kde musel být
z pochopitelných d vod p erušen. Poté pokra uje dále nyní již v jiné osové vzdálenosti
vzhledem k podélným obvodovým st nám až na protilehlou obvodovou st nu. Tento trám je
na n kolika místech uložen na masivních d ev ných sloupcích 160/160, které svou hmotou
kladn p ispívají ke vzhledu d ev ného interiéru. Obývací pokoj (místnost .109) je od
kuchyn s jídelnou (místnost .110 a 111) opticky odd len sloupovou konstrukcí s pásky a
zídkou obloženou kamenem. Z druhé strany pak krom zmi ovaných stup také zídkou.
Správnou atmosféru pravé d ev nice vytvo í kachlová krbová kamna umíst ná v centrální
ásti domu a jsou zárove sou ástí odd lující zídky. Velice nezvyklou v cí je schodišt
vedoucí do sklepa z kuchyn . V interiéru je op t tvo eno nízkými zídkami na jedné z nich
jsou pak uloženy již zmi ované sloupky. Schodišt je od sklepa odd leno požárními dve mi
ke spln ní požárních norem. Umíst ní schodišt vzniklo kv li n kolika daným skute nostem,
které vznikly op t v mé hlav . Z d vod spln ní minimální podchodné výšky musí pak být
využita ást vnit ku p iléhající kuchy ské linky ve, které je umíst na šikmá plocha.Kuchy
tak nepocítí tento nutný zásah. V kone né fázi si myslím, že celkový dojem a zakomponování
do prostoru je uspokojujícím ešením daného problému. Navíc díky poloze schodišt vznikl
prostor pro kuchy . Kuchy je ešena ve tvaru U. Komín, který se nachází v kuchyni je
ur ený pouze pro odv trání digesto e a trouby nad st echu aby nebyla narušena hmota
roubených trám na líci zdi n jakou m ížkou a objekt si tak zachoval tradi ní ráz.
Jídelna je umíst na u jížní st ny s francouzskými okny, která vedou na terasu s bazénem.P i
jejich otev ení se díky jejich celkové ploše prolíná interiér s exteriérem a vzniká tak nap . u
stolování p íjemný pocit sepjetí s p írodou. Na terasu se lze také dostat ze západní strany také
z kuchyn . Zde je pak posezení u krbu, který jsem také sám navrhl. Zast ešení p íst ešku je
ešeno protáhnutím obhá ky ze západní strany objektu. Mezi další místnosti v prvním podlaží
pat í posilovna(114) a sklad(113). Na jejichž st nách je umíst né vysunovací plátno na
domácí kino, které pat ilo také mezi požadavky investora. Obraz se promítá z dataprojektoru
na stole pod shodišt m kde je také umíst na seda ka pro diváky. Vzniklý menší pokoj (115)
je ur en pro p enocování návšt vy. V n m se také nachází již zmi ovaná zabudovaná sk í .
Do podkroví se dostaneme po masivním d ev ném samonosném schodišti. (vše viz. p dorys
1 NP a perspektivy interiéru).

2 NP
Obytné místnosti jsou orientovány ke štít m a to z d vod prosv tlení jednotlivých
místností okny ve štítech a pomocí velkých viký . V centrální ásti je pak prostor složený
z komunika ní a obytné ásti (204). Tato místnost je osv tlena jedním viký em a to nad
obývacím pokojem, dále ty mi okny v severním štítu. Mezi další prostory, které se musely
nasv tlit pat ila koupelna (211), šatník(208) a prostor nad výstupem schodišt (201) pomocí
st ešních oken. Ty však byly zvoleny co nejmenších rozm r aby nenarušovaly ráz stavby. Je
zde pracovna(209), velká koupelna s wc(202), d tský pokoj(205), obývací pokoj (206),
spole enský prostor, šatník, dv ložnice(209, 210) a malá koupelna se záchodem. Ta zde byla
navrhnuta kv li kapacitním požadavk m. Po íta ová pracovna místnost .203. Konstruk ní
systém podkroví u d ev nic nedovoluje zvedat obvodové zdi do v tších výšek tak jak si to
m žeme dovolit u zd ných objekt . Nad stropní konstrukci se kv li statického hlediska d lají
jen t i tzv: otá ky, neboli jen t i další trámy po celém obvodu. Interiér se tak musí zúžit a
vytvo it podél kraj nízké prostory. Které lze využít nap . na sk í ky atd. (vše viz. p dorys 2
NP). Fotodokumentace a vizualizace viz konference 8.12.2005.

GARÁŽ, SAUNA
Garáž je svou užitnou plochou 38.9 m² navržena pro dva velké osobní vozy. Jedná se o
automobily Hummer , které svými rozm ry o ší kách kolem dvou a p l metr a délkami kolem
p ti pot ebují velký garážový prostor (prostor .306).Pat ím mezi velké fanoušky t chto voz a
tak jsem si nemohl odpustit je zde zmínit. Vzniklý prostor mezi garáží a saunou(305) je využit
jako zázemí pro saunu(304). Sauna je dopln na sanitárním vybavením a wc. Od jara do
podzimu lze jako ochlazovací prostor využít venkovní bazén s objemem 30 m³.

VYTÁP NÍ
D m je vytáp n pomocí tepelného erpadla systémem zem /voda o výkonu 14 kwh.
Vytáp t pomocí tepelného erpadla znamená využívat energii, která se denn obnovuje.
Tepelné erpadlo funguje na principu erpání zemského tepla z pozemku v dané nezámrzné
hloubce kde je konstantní teplota. Pomocí zemních kolektor (trubkový systém) sbírá energii,
která se do media obsaženém v trubkách akumuluje z okolního prost edí. ty i funk ní ásti
p sobí spole n za ú elem zvýšení teploty okolí na teplotu v b žném topném okruhu. Jedná
se o nízkoteplotní vytáp cí systém. Tepelné erpadlo je použito k vytáp ní objektu, oh evu
užitkové vody a je možné s ním oh ívat i vodu v bazénu. U t . Se udává tzv. topný faktor 3.
Nap íklad elektrický kotel funguje na principu odebírání energie z elektrické sít nap . o
velikosti 1kwh a tu pak vrátí zp t ve form topení o velikosti 1kwh do okruhu. Naproti tomu
tepelné erpadlo si odejme 1kwh, ale zp t vrací 3kwh. Je to velice ekonomické a ekologické
za ízení. Problém, ale v zí v po áte ní investici, která je zatím velmi vysoká.
Jelikož se objekt nachází v horské oblasti kde v zimních m sících n kdy klesá teplota
hluboko pod bod mrazu a t . by v t chto páru dnech v roce ztratilo svou efektivnost musel
jsem po ítat se záložním zdrojem. Použil jsem elektro kotel, který je zárove sou ástí t .

Pomocí idla jsou na sob ob za ízení závislá. idlo zaru uje, že elektricky dodané topení
nebude v provozu déle než je pot eba. P i vzniku tep. ztráty nejprve sepíná t . a když nestíhá
samo p epne na tento záložní zdroj.
Teplá užitková voda je shromaž ována do boileru o užitném objemu 300 l. Celé první
nadzemní podlaží je vytáp no podlahovým vytáp ním ve zvýšené ásti (obývák, kuchy a
jídelna) pak dopln né topením v podlaze tzv. FAN-COIL. Jedná se o ,,radiátory‘‘umíst né
v podlaze nap . z d vod francouzských oken. Ty zajiš ují tepelnou clonu p ed t mito okny.
Oba systémy zde byly požadavkem. Necht l jsem použít normální radiátory alespo v prvním
podlaží a narušit tak interiér d ev nice.(t .- tepelná erpadla). Vše viz. návrh tepelného
erpadla.
Dalším zdrojem vytáp ní jsou horkovzdušná kachlová kamna na d evo umíst ná
v obývacím pokoji v 1np. Pomocí pr duch se pak horký vzduch rozvede dále do poschodí
kde je m ížkami poušt n do spole enské místnosti ( .místnosti 202) v centru podkroví.
Kachlová kamna dodávají d ev nici tu správnou atmosféru a vytvá í ješt autenti t jší pocit a
tepelnou pohodu.

