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Plávajúci drevodom Oliver 
získal titul Drevostavba roka 2015

Stavbu nízkoenergetického plávajúceho drevodomu Oliver realizovala spoločnosť WHC s.r.o., Brati
slava. Vo výrobnom závode vo Veľkých Levároch pripravili všetky konštrukčné a stavebné komponenty 
vrátane oceľovej konštrukcie, ktorá je súčasťou priznaného stropu. Samotnú nosnú časť domu tvorenú 
drevenou stĺpikovou konštrukciou a jej opláštenie vytvárali priamo na stavbe. Projekt drevostavby, 
vrátane interiéru, vypracovali architektky kancelárie ExWorks Ing. arch. Mária Klaučová a Ing. arch. 
Diana Šajdová. Autorom lodiarskej časti je Ing. Peter Mandl.

O tom, že drevostavba môže byť posta-
vená aj na vode, presviedča Ing. arch. 
Mária Klaučová: „Základy stavby tvorí 
špeciálny železobetónový pontón pl-
nený polystyrénovým jadrom s plochou 

13,5x14 m. Pevne je vyviazaný lanami 
a pripojený vstupným oceľovým mostí-
kom k brehu. Jediný pohyb pontónu je 
možný iba stúpajúcou, resp. klesajú-
cou hladinou dunajského jaroveckého 
ramena. Jeho povrch tvorí drevená te-
rasa z agátového dreva, permanentne 
63 cm nad hladinou. To bol aj základ 
pre ukotvenie a montovanie drevostavby 
v nízkoenergetickom štandarde. Stavba 
je poschodová, spodné podlažie má 
rozmery 11x8 m, poschodie s rozmer-
mi 8x11 m (otočené o 90°) vytvára malú 
terasu i prekrytie hlavnej terasy pri vode. 
Terasa z agátového dreva je aj na samom 
vrchu drevostavby a nahrádza klasickú 
strechu.“

Klasické steny drevostavby

Obvodové steny majú hrúbku 160 mm. 
Ďalšie detaily uvádza konateľ WHC 
Marián Lukáč: „Priestor medzi stĺpikmi 
je vyplnený tepelnou izoláciou, opláš-
ťovaný drevovláknitou doskou Steiko 
(zvonka) a OSB doskami (hr. 15 mm) 
a sadrokartónom (zvnútra). Obvodové 
steny sú difúzne otvorené, fasáda je 
ukončená sibírskym smrekovcom (zvis-
le). Stropná konštrukcia hlavnej paluby 
je kombináciou oceľových nosníkov HEB 
220 a KVH hranolov 80x220. Nosná 
konštrukcia strechy hornej paluby je 
tvorená drevenými I-nosníkmi výšky 300 
mm. Súčasťou nosnej konštrukcie sú aj 
oceľové stĺpy HEB 120 a rúry 140x8.“ 
Všetky otvory okien a francúzskych 
okien na prízemí (v dĺžke 8,5 m) sú 
z bezpečnostného hľadiska i pred sln-
kom chránené posuvnými drevenými 
paravánmi. Okná s izolačným trojsklom 
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Autorky projektu Oliver Ing. arch. Mária Klaučová (vpravo) a Ing. arch. Diana Šajdová 
s modelom domu určeného na hladinu dunajského ramena
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sú v hliníkovom ráme. Vstupné dvere sú 
hliníkové, tepelne izolované.
Celý interiér je dokončený dreveným 
obkladom, podlahy v miestnostiach sú 

z drevených laminátov. Schody tvorí 
oceľová konštrukcia s dreveným obkla-
dom. Vystúpiť na strechu možno otvo-
rom 3,5x1 m, ktorý je zakrytý kovovým 

vekom. Terasy aj vstupný mostík sú 
po okrajoch chránené pozinkovaným 
zábradlím s oceľovými lankami. Podľa 
stavebných predpisov má stavebník pre-

Dispozičné riešenie (hore) a rezy (dole) obidvoch palúb plávajúceho drevodomu Oliver. Úžitková plocha domu je 135,3 m2, 
terasa na hlavnej palube má 95 m2, terasy na hornej palube spolu 84,7 m2

Základom plávajúcej drevostavby je pontón s plochou189 m2 Pohľad na stropnú konštrukciu hlavnej paluby v čase výstavby
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najatú plochu na hladine v dĺžke 20 m. 
S pevninou je dom spojený iba elektric-
kou prípojkou a vstupným mostíkom. 
Elektrické podlahové vykurovanie pod-
poruje tepelné čerpadlo vzduch-voda 
v kombinácii s rekuperáciou tepla z od-
padového vzduchu. Kozubová piecka 
umožní i celoročné bývanie. Chladenie 
v horúcich dňoch je zabezpečené venti-
lačnou jednotkou a jej rozvodmi. 

Víťazstvo v súťaži 
Drevostavba roka 2015

Odborná hodnotiteľská komisia súťaže 
Drevostavba roka 2015 organizovanej 
Sekciou drevostavieb Zväzu spracova-
teľov dreva SR ocenila zo 14 nominova-
ných objektov 1. miestom práve plávajúci 
drevodom Oliver. V hodnotení zdôraznila: 
„Rekreačný dom v symbióze s riečnou 
plochou a lesným porastom, v moder-
nom jazyku a jednoznačne čitateľnom 
výrazovom jednoduchom stvárnení, s pri-
znaním dreva aj zo strany exteriéru a zá-
roveň priznaním „lodného charakteru“ 
v hybridnej oceľovo-drevenej konštrukcii, 
technických doplnkoch, zámočníckych 
výrobkov, tieniacej technike atď. sa stali 
uceleným dielom vysokých estetických 
hodnôt, ktoré využíva vo svoj prospech 
atraktívne prírodné prostredie a zároveň 
mu nekonkuruje. Rozložením, ale aj veľ-
kosťou jednotlivých exteriérových obyt-
ných plôch – pontónov v tomto kontexte 
sa javí ako prirodzené plynulé prepojenie 
exteriéru s interiérom. Výrazným vkladom 
k technickému riešeniu je aj zvládnutie 
energetickej náročnosti na prevádzku: 
filtrácia vody, biologická čistiareň vôd, 
i celkové technické vybavenie zabezpe-
čujúce nízku spotrebu energie.“

Drevo dominuje aj v interiéri – obývacia izba s kuchyňou

Konzola predĺžená prestrešením výrazne prekrýva hlavnú terasu pri vode, čím chráni 
nielen pred silným slnkom ale aj pred nepriaznivým počasím

Pohľad na plávajúci drevodom Oliver od vodnej hladiny (vľavo) a od brehu (vpravo)


