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Pojďte dál

UŽ OD PŘÍJEZDOVÉ CESTY BYLO JASNÉ, ŽE TADY JE NĚCO JINAK… TVAROSLOVÍ DOMU HOVOŘILO ODLIŠNOU ŘEČÍ,
NEŽ JE V NAŠICH ČESKÝCH KONČINÁCH OBVYKLÉ, STEJNĚ TAK VELIKOST DOMU. INTERIÉR JEN POTVRDIL, ŽE TATO

DŘEVOSTAVBA MÁ HODNĚ CO VYPRÁVĚT. TONY A HELENA JÍ ZKRÁTKA VTISKLI NEOPAKOVATELNOU ATMOSFÉRU, 
JAK PRAVIDELNĚ POTVRZUJÍ NÁVŠTĚVNÍCI JEJICH RELAXAČNÍCH POBYTŮ S JÓGOU.



Dům, který předčil 
ten vysněný 
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Hlasujte pro tento dům a vyhrajte 

(viz strana 6-7)
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Snad celá desetiletí jsme věděli, že chceme žít na venkově. Dlou-
hou dobu však nebyla vhodná chvíle – děti chodící do školy
a naše zaměstnání vyžadovaly svoje, takže tato idea zrála a če-

kala na správný okamžik. Jakmile po letech děti odešly z domova, začali
jsme o stavbě domku vážně uvažovat, ovšem neměli jsme vůbec tušení,
kde bychom chtěli žít. Krásná náhoda zařídila, že jsme objevili pozemek
se starým sadem a neskutečným výhledem v rodné vesnici mé babičky
uprostřed nádherného kraje Děčínska. Bylo ihned rozhodnuto a nám to
najednou připadalo tak samozřejmé. Proč nás nenapadlo hned hledat
právě tady?

Masivní panely vítězí
Pozemek jsme nějaký čas měli, než se vůbec

rozběhl proces návrhu domu. Konstrukční
systém ze dřeva byl jasný, už jen proto, že Tony
jako Američan v tomuto typu stavby vyrůstal
a má k němu stále blízko. Typickou americkou
dřevostavbu jsme ale rozhodně nechtěli –
malé stísněné prostory s nízkými stropy, pří-
šerná akustika a vše jako z papíru. Seznámili
jsme se tedy se všemi dostupnými systémy
dřevostaveb v Čechách a byli mile překvapeni
vysokou kvalitou. Jednoznačně ovšem nako-
nec zvítězily panely z vrstveného dřeva a to
pro svoji bytelnost a velmi vysokou přesnost.

Překvapivé tepelné zisky
Projekt, se kterým nám nakonec pomáhal kamarád architekt, byl běh

na dlouhou trať, a pokud by nás nezastavila přesně vyrobená kon-
strukce, prováděli bychom změny snad dodnes. Koncept domu spojoval
tři požadavky – náš soukromý prostor, jógové studio a ubytovací kapa-
city pro návštěvníky a početnou rodinu. 

Dnes bych ovšem volila menší okna. Byli jsme lační po světle, slunci
a výhledech, stejně tak jsme neustále řešili dostatečnou izolaci, aby
v domě nebyla zima. Nakonec máme úplně opačný problém – přehří-
vání. V létě sem totiž z východu již brzy ráno svítí slunce a interiér dost

vyhřeje. Okna nejsou opatřena stínící technikou, protože se nám žádný
typ nelíbil, a horká léta posledních let dělají svoje. Naštěstí je to jen otázka
dopoledne, během dne je v domě již příjemněji, navíc se to prozatím týká
jen pár dní v roce. Další drobnou nevýhodou velkých oken je, že zbývá
málo plných stěn, ke kterým bychom mohli umístit nábytek nebo něco
pověsit. Ovšem jsou to drobnosti.

Nesrovnatelná kvalita dřevostavby
Nosná konstrukce je z masivních dřevěných panelů. Všichni, kdo ji nav-

štíví, obdivují její pevnost a přesnost, která se projevuje všude – od zárub -
ní, přes schodiště až po dveře. Na otázky, z čeho je dům postaven, rádi
ukazujeme panely v místech, kde jsou odhaleny. Jsme z Ameriky zvyklí na
velmi fórové dřevostavby, ty se ovšem s touto konstrukcí nedají srovnat. 

Těší nás, že návštěvníci hovoří také o příjemné energii, kterou na ně
dům působí. Svoji úlohu sehrávají použité materiály, jako například dře-
vovláknitá izolace, která také účinně akumuluje a spolu s masivními dře-
věnými panely drží teplo. Vytápění je teplovodní podlahové. Má velkou
tepelnou setrvačnost, takže teplota v domě zůstává konstantní. Hlavním
zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch-voda, což provozní náklady

velmi příjemně snižuje. V průběhu stavby byla její
kvalita prověřena Blower door testem, abychom
měli jistotu, že není problém ani v citlivých mís-
tech dřevostavby, jako jsou spáry kolem oken,
prostupy, komín nebo základová spára a nebude
nikde kondenzovat voda. Vše dopadlo na výbor-
nou – pouze nastavíme teplotu a nic víc neřešíme.  

Pohodová realizace navzdory všem
mýtům

Mnohokrát jsme dostali varování, jaký je stavba
domu nervák, že nic nedopadne podle plánu,
jsou problémy s řemeslníky a podobně. Nic tako-
vého jsme nezažili. Stavba se skládala jako lego
s neuvěřitelnou přesností a dodavatelská firma
nastavila takový standard, že už si podle našeho
názoru žádný další řemeslník nedovolil jej porušit.
Svoji roli určitě sehrál i kvalitní stavební dozor

a přítomnost našeho kamaráda – architekta, který byl na stavbě velmi
často, jelikož je prakticky náš soused.

Jsme ze života v tomto domě nadšeni. Předčil naše očekávání a navíc
nás neuvěřitelně krásně přijali zdejší usedlíci. Nosí nám svoje produkty ze
zahrádky, chodí k nám na jógu, pořádáme nejrůznější setkání, cítíme se tu
prostě jako doma. Rádi odpovídáme, že to není dům našich snů, ale ještě
mnohem lepší. Lucie Němcová

Foto Martin Zeman
Další fotografie domu najdete na www.drevostavbaroku.cz
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Pojďte dál

1 SKLÁDANÁ FASÁDA JE Z CEDROVÉHO DŘEVA OŠETŘENÉHO BAREVNÝM

OLEJEM. VOLBA NA TUTO DŘEVINU PADLA Z DŮVODŮ JEJÍ TRVANLIVOSTI

A MAJITELÉ SI JI NEMOHOU VYNACHVÁLIT I PŘES TÉMĚŘ DVOJNÁSOBNOU CENU.
PO TŘECH LETECH JE STÁLE NAPROSTO STABILNÍ A VYPADÁ TO, ŽE DALŠÍ

ÚDRŽBU JEN TAK POTŘEBOVAT NEBUDE

2 ZÁPRAŽÍ A HLAVNÍ VSTUP JSOU ORIENTOVÁNY NA ZÁPAD, KDE JE TAKÉ

PROSTOR PRO PŘÍPADNÉ LETNÍ POSEZENÍ BĚHEM PŘÍJEMNÝCH HORKÝCH VEČERŮ

2
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PROSTOR OBÝVACÍHO POKOJE PLYNULE PŘECHÁZÍ V JÍDELNU

S KUCHYNÍ. VŠECHNY TYTO MÍSTNOSTI JSOU OBDAŘENY LUXUSNÍM

VÝHLEDEM DO MALEBNÉ KRAJINY
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1 JÍDELNA JE, JAK NAPOVÍDÁ I JEJÍ BAREVNOST, OHNISKEM CELÉHO DOMU.
UMĚLECKÁ DÍLA STEJNĚ JAKO ZVOLENÝ NÁBYTEK JÍ VTISKÁVAJÍ NEOBYČEJNOU

ATMOSFÉRU A MODERNÍ DŘEVĚNÉ PANELY VÝSLEDEK JEN PODTRHUJÍ

2 SPOUSTA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ PUTOVALA DO NOVÉHO DOMU

Z PŮVODNÍHO BYTU. KNIHOVNA NEBO DOKONCE CELÁ KUCHYŇSKÁ LINKA.
DÍKY TOMU STAVBA PŮSOBÍ JAKO DOMOV OD ÚPLNÉHO POČÁTKU. KAŽDÁ

VĚC ZDE VYPRÁVÍ SVŮJ PŘÍBĚH

3 PESTRÉ SYTÉ BARVY SE PROLÍNAJÍ CELÝM DOMEM. OD ŽIVÝCH

SPOLEČENSKÝCH PROSTOR, AŽ PO SOUKROMOU ÚTULNOU LOŽNICI. NEZAPŘE

SE LEHKÁ INSPIRACE MEXICKOU KULTUROU

4 TAKOVOU KONSTRUKČNÍ ZAJÍMAVOSTÍ JSOU NOSNÉ RÁMY BEZ DALŠÍCH

SVISLÝCH PODPOR. TOTO ŘEŠENÍ BYLO ZAPOTŘEBÍ, ABY V PODKROVÍ MOHLO

FUNGOVAT JÓGOVÉ STUDIO A NIC ZDE NEZAVAZELO. JEDINÉ, ČEHO MAJITELÉ

TROŠKU LITUJÍ, JE ZAKRYTÍ NOSNÝCH TRÁMŮ KROVU, KTERÉ BY VYTVOŘILY

NEOPAKOVATELNOU ATMOSFÉRU PODKROVÍ
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Slovo statika
Konstrukčně zajímavé tuhé dřevěné rámy v otevře-
ném půdním prostoru byly návrhovým oříškem ze-
jména z důvodu požadavku architekta na skrytý spoj.
Při tvorbě finálního výpočtového modelu i pro získání

prvního náhledu se opět ukázala síla precizního 3D modelu, který slouží
k výměně informací v projekční přípravě. Minimalizace chyb zní sice jako
fráze, ale je opravdu příjemné, když během stavby realizační firma ne-
musí ani jednou zavolat projektantovi.

Ing. Martin Truhlář, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku
staveb, ARCHCON atelier, s.r.o.
www.archcon.cz

Komentář dodavatele
Jsem rád, že existují stavby a zákazníci, jež dokáží člo-
věku vrátit energii, kterou do naší práce vkládáme.
Jsme vděční za tento dům, za Tonyho i Helenu, pro-
tože, když mne Tony na prvním kontrolním dni objal,

tak jsem věděl, že naše práce má smysl. Pak všechny starosti a problémy,
které každá stavba přináší, se stávají téměř banální. Navíc celý náročný
proces přípravy stavby byl díky investorům a architektovi velmi příjemný.

Ing. Jaroslav Jiruška, DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o.
www.drevostavbybiskup.cz

Závěr stavebníka
Tento dům předčil naše očekávání
v několika rovinách. Celá stavba
proběhla rychle a spolehlivě. Do-
davatelská firma byla vysoce pro-
fesionální a spolehlivá a naše

vzájemná spolupráce byla velmi pozitivní. I ostatní dodavatelé byli kva-
litní. Za druhé nás dům překvapil celkovým komfortem – tepelným, zvu-
kovým i pocitovým.  Jsme také zpětně rádi, že jsme vybrali vysoce kvalitní
okna, dveře, schody, venkovní obložení a podlahy, prostě tak, abychom
na nic nemuseli sáhnout mnoho let dopředu. V domě je velký provoz
a zatím to zvládá velmi dobře a dnes už si nedovedeme vůbec předsta-
vit, že bychom bydleli v konvenční zděné stavbě.

Pojďte dál

Technické parametry
Zastavěná plocha: 201 m2

Užitná plocha: 320 m2

Spodní stavba: částečně podsklepeno, základové pasy ze
ztraceného bednění, betonová deska
Konstrukční systém: masivní dřevěné panely (MDP)
Tepelná izolace (obvodových stěn a střechy): dřevovláknitá
izolace
Fasáda: cedr
Střešní krytina: Cembonit
Okna (a zasklení): trojskla, dřevohliník Internorm
Podlahy: dřevěné, dlažba
Teplo (zdroje tepla, topná tělesa, TUV): tepelné čerpadlo

Skladba stěny 
(směrem zevnitř): SDK předstěna včetně dřevovláknité izolace,
MDP, dřevovláknitá tepelná izolace, pojistná fólie, rošt pod fasádu,
fasádní obklad Cedr
Celková tloušťka stěny: 375 mm
Součinitele prostupu tepla U stěnou: 0,158 W/K.m2


