
DM 4/201560

odborné téma

Do soutěže bylo přihlášeno 17 student
ských prací, které posuzovala odborná 
porota vedená Ing. Jiřím Kolibou, ná
městkem ministra průmyslu a obchodu 
pro sekci stavebnictví. Při jejich hod
nocení přihlížela zejména k celkovému 
estetickému dojmu, vzhledu stavby, 
nápaditosti a originalitě návrhu a také 
jeho funkčnosti a proveditelnosti s tím, 
že některé z děl se vyznačovaly velmi 
zajímavými architektonickými nápady 
a vysokou úrovní technického provede
ní včetně detailního environmentálního 
hodnocení. „V praxi se často setkávám 
s hotovými projekty profesionálních 
architektů a projektantů, opatřenými 
kulatým razítkem autorizovaného inže
nýra a technika ve výstavbě, a upřímně 
řečeno některé vámi předložené práce 
byly z mého pohledu na vyšší úrovni, než 
ty rádoby profesio nální,“ uvedl před vy
hlášením výsledků předseda poroty na 
adresu autorů tří následujících nejlépe 
hodnocených projektů dřevostaveb.

Dřevostavba pod zeleným 
mostem

Vítězství v soutěži patřilo Bc. Jaroslavu 
Pospíšilovi (VUT Brno – Fakulta staveb
ní) za soutěžní dílo Dřevostavba pod 
zeleným mostem. Jedná se o dvou
podlažní objekt složitého tvaru se zasta

Nejlepší ze studentských projektů 
jsou srovnatelné s řadou profesionálních

V rámci doprovodného programu 10. ročníku mezinárodního veletrhu DŘEVOSTAVBY (11.–14. 2. 
2015) v Praze – Holešovicích proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků 1. ročníku studentské soutěže 
„Stavby s vůní dřeva 2014“, vypsané Nadací dřevo pro život v rámci projektu Dřevěná stavba roku. 
Je pořádaná pod záštitou MŠMV a pěti českých VŠ a VOŠ vyučujících obor dřevěné konstrukce 
(ČVUT-FS Praha, ČZU-FLD Praha, VŠB-FS Ostrava, MENDELU-LDF Brno, VOŠ a SPŠ Volyně) s cílem 
umožnit studentům představit laické a zejména odborné veřejnosti své návrhy a originální řešení 
konstrukcí a staveb na bázi dřeva. U oceněných děl odborná porota vyzdvihla vysokou technickou 
úroveň řešení s kompletním environmentálním hodnocením staveb.
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Vizualizace vítězného díla Dřevostavba pod zeleným mostem (jižní a severní pohled)
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věnou plochou cca 2097 m2 navržený 
v pasivním standardu, který je určený pro 
předškolní výchovu dětí od 6 měsíců do 
6 let v městě Tovačov. Je rozdělený na 
samostatnou část jeslí pro 12 dětí, které 
jsou umístěné ve druhém podlaží, a dále 
na mateřskou školu s kompletním záze
mím a třemi třídami pro 60 dětí v prvním 
podlaží. Je situovaný na pozemku mír
ně svahovitého charakteru s celkovým 
převýšením cca 1,2 m, který přechází 
v příkrý svah s převýšením 4,2 m a je 
svahován směrem ke komunikaci.
Z konstrukčního hlediska se jedná 
o dřevostavbu v kombinaci se skrytým 
železobetonovým skeletem (v levé dvou
podlažní části budovy v oddělení jeslí), 
který je staticky oddělen od jednopod
lažní části budovy zhotovené jako dře
věná konstrukce. Vlastní budova jeslí 
a mateřské školy má ploché vegetační 
zastřešení v různých úrovních se sklo
nem 3 %. Pro zastřešení přilehlého ven
kovního prostoru pro odkládání jízdních 
kol a kočárků (po obou stranách ob
jektu a u 2. NP jeslí) slouží lomené la
melové nosníky s vegetační vrstvou se 
sklonem do 40°.
Vlastní konstrukce objektu je založena na 
staticky zajištěné a izolované základové 
desce, na kterou dále navazuje železo
betonový skelet, tvořící hlavní nosnou 
konstrukci pro oddělení jeslí. V patní 
části svahu je zhotovena železobeto
nová stěna plnící opěrnou a statickou 
funkci. Ostatní obvodové stěny prvního 
nadzemního podlaží jsou zhotoveny jako 
dřevěná konstrukce (se součinitelem 
prostupu tepla U = 0,117 W/m2K), jejíž 
základ tvoří celoplošné panely Novatop 
Solid o tloušť ce 124 mm. Nosná kon
strukce je z vnitřní strany opláštěna 
sádrovláknitou deskou tloušťky 10 mm. 
Z vnější strany je opatřena konstrukcí 
pro vynesení tepelné izolace z minerál
ní vlny, složenou z 350 mm vysokých „I“ 
nosníků. Tepelně izolační vrstva je pota
žena difúzně otevřenou polyetylénovou 
fólií tloušťky 0,4 mm a v konečné fázi 
zakryta provětrávanou fasádou tvořenou 
obkladem z 19 mm silných modřínových 
prken upevněných na 60 mm silném ro
štu. Stejnou fasádu a stejné vnější slože
ní s tepelnou izolací mají také obvodové 
stěny druhého nadzemního podlaží, je
jichž základ tvoří vápenopískové zdivo 
tloušťky 175 mm s vnitřní 10 mm silnou 
vápenocementovou omítkou. Vnitřní 
nosné konstrukce jsou řešeny kombina
cí železobetonových stěn tloušťky 300 
mm a dřevěných 84 mm silných panelů 
Novatop. Zastřešení objektu je členěno 
do dvou částí. Část nad jednopodlažním 

úsekem MŠ je tvořena lepenými lame
lovými nosníky o průřezu 120x450 mm 
(šířka x výška) se záklopem z 15 mm sil
né OSB desky a s již zmíněnou skladbou 
vegetační střechy. Druhá část konstruk
ce, sloužící jako podlahová konstrukce 
v oddělení jeslí, je řešena jako křížem 
vyztužená železobetonová deska tloušť
ky 300 mm, přičemž stejným způsobem 
je řešena také stropní konstrukce nad 
druhým nadzemním podlažím s násled
nou aplikací vegetační střechy.

Archa – Yacht Club Hlučín
 
Druhou příčku v soutěži obsadil Bc. 
Radim Kučera (VUT Brno – Fakulta 
stavební) s dílem Archa – Yacht Club 
Hlučín. Jde o pětipodlažní objekt na
vržený v pasivním standardu, který za
hrnuje kombinaci provozů ubytování, 
stravování a víceúčelových konferenč

ních prostor s celkovou kapacitou pro 
120 osob včetně personálu. Je umístěn 
v právě rekonstruovaném rekreačním 
areálu na pozemku mírně svahovitého 
charakteru svažujícího se k vodní ploše 
s celkovým převýšením přibližně 3 m. 
Stavba, mající evokovat loď kotvící 
v přístavu, je situována na břeh zátoky 
místního jezera, z níž plynule navazuje 
na okolní terén. Z důvodu umístění ob
jektu na hraně aktivní záplavové zóny je 
stavba situována nad hladinou stoleté 
vody a v případě větších záplav je počí
táno i se zaplavením přízemního podlaží. 
A to tak, že veškeré technologie sloužící 
k jeho provozu jsou umístěny do vyšších 
pater. Pro kritický případ záplav více jak 
stoleté vody jsou z důvodu usnadnění 
průtoku vody kolem a skrz budovu navr
ženy dva průchody, které vytváří kanály 
pro průtok vody a současně slouží i jako 
vstupy do objektu.

Detail jihovýchodního exteriéru jednopodlažní celodřevěné části objektu a pohled 
na provozní zatravněnou střechu



Při navrhování konstrukce stavby byla 
snaha maximálně využít dřevěné kon
strukční prvky. Nicméně z důvodu roz
měrů, typu objektu a požárně bezpeč
nostních předpisů bylo nutné část stav
by navrhnout z nehořlavého materiálu 
respektive železobetonu, který bude ve 
většině objektu pohledový. Vlastní stav
ba je uložena na železobetonové zákla
dové desce o tloušťce 350 mm, která je 
podpírána skupinou železobetonových 
pilot o délce 13 m a průměru 300 mm. 
Hlavním nosným prvkem obvodových 
stěn (U = 0,11 W/m2K) jsou dřevěné 
CLT panely v tloušťkách 84 a 124 mm. 
V ubytovacím prostoru objektu (z po
hledu z jezera vlevo) část obvodových 
konstrukcí tvoří železobetonové stěny 
tloušťky 200 mm. Tepelnou izolací ob
vodových stěn jsou dřevovláknité desky 
(o celkové tloušťce 300 mm v části 
s provětrávanou fasádou a 340 mm 

v části s omítkovým systémem), které 
jsou vkládané do dřevěných „I“ nosní
ků upevněných do nosných částí stěn. 
Vnitřní nosné konstrukce jsou z velké 
části tvořeny CLT panely tloušťky 84 mm 
a v ubytovací části, která je současně 
i chráněnou únikovou cestou, 200 mm 
silnou železobetonovou stěnou. Zbylé 
nenosné konstrukce hlavně v hygie
nických prostorech jsou navrženy ze 
sádrovláknitých desek upevněných na 
plechových profilech nebo dřevěných 
sloupcích. Stropní a střešní konstrukce 
jsou ve většině objektu tvořeny velko
plošnými žebrovými panely z vícevrst
vých smrkových desek o tloušťce 280 
mm. V ubytovacím zařízení jsou zhoto
veny z železobetonu jako oboustranně 
vetknutá deska o tloušťce 150 mm. 
Všechny střešní pláště jsou navrženy 
jako ploché střechy se spádem 2 % 
a vegetační vrstvou.

Objekt bude vytápěný tepelným čerpad
lem země–voda, které bude odebírat 
teplo ze čtyř hloubkových vrtů, a také 
šesti solárními panely o celkové ploše 
8,4 m2. Budova bude vybavena pěti 
vzduchotechnickými jednotkami pro 
vytápění a větrání každého provozu 
(kuchyně, ubytovací část apod.) samo
statně.

Restaurace a informační 
centrum Kalečník

Cenu za třetí místo si odvezla Kristýna 
Blažíčková (studentka 3. ročníku VUT 
Brno – Fakulta architektury) za sou
těžní dílo Restaurace a informační 
centrum Kalečník, které je situováno 
na hlavní křižovatku turistických tras 
Přírodního parku Říčky. Jedná se o ob
jekt se zastavěnou plochou 320 m2, 
složený z několika šestiúhelníků, kte
ré na sebe navazují a vytváří tak hmo
tu celé stavby. Kompozice sevřených 
šestiúhelníků je pak na několika místech 
uvolněna a v těchto místech se nachází 
venkovní terasa a vnitřní atrium s menším 
stromem. Stavba je rozdělena do dvou 
hmotových částí, přičemž v té větší je 
umístěna restaurace s celým technic
kým zázemím a druhá výrazně menší 
vymezuje prostor informačního centra.
Z architektonického a dispozičního hle
diska je stavba řešena tak, aby umož
ňovala co největší spojení interiéru 
s exteriérem pomocí prosklených stěn. 
Vstup do objektu je navržený z jihu, kde 
se nachází slunná terasa s venkovním 
posezením, z níž se pak vchází do již 
zmíněné restaurace s technickým zá
zemím a barem (na západní a severní 

Vizualizace multifunkčního objektu Archa – Yacht Club Hlučín

Celkový rozsah betonových nosných konstrukcí objektu s následným doplněním o dřevěné konstrukční prvky
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straně) nebo do informačního centra na 
východní straně.
Po technické stránce jde o dřevostavbu 
založenou na ocelových pilotech, kdy 
výška spodní hrany podlahové desky je 
z důvodu zemní vlhkosti 700 mm nad 
úrovní terénu. Základ obvodových stěn 
(se součinitelem prostupu tepla U = 
0,196 W/m2K) tvoří hranolkový skelet 
z profilů 300x100 mm. Prostor mezi 
nimi slouží pro instalaci všech rozvodů 
a je vyplněný 300 mm silnou vrstvou 
tepelné izolace z minerální vlny. Nosná 
konstrukce je z vnitřní strany opláštěná 
25 mm silnou OSB deskou, na kterou 
je upevněna protipožární sádrokartonová 
deska tloušťky 18 mm. Z vnější strany je 
nosná konstrukce uzavřena OSB deskou 
tloušť ky 25 mm, která je zvenčí potažena 
5 mm silnou hydroizolací. Vlastní fasádu 
budovy tvoří dřevěný obklad ze svisle 
uložených modřínových prken. Je upev
něný na horizontálním laťování vytváře
jícím v obvodové stěně 50 mm širokou 
odvětrávanou mezeru. Vnitřní části ob
jektu jsou zastřešeny pultovou zelenou 
střechou se součinitelem prostupu tepla 
U = 0,135 W/m2K , která je nepochůzí.
K objektu nejsou přivedeny žádné inže
nýrské sítě. Pro výrobu elektřiny a tepla 
je navržena plynová kogenerační jednot
ka napájená ze zásobní nádrže umístěné 
v blízkosti budovy. Pitnou vodu je mož
né vzhledem k vysoké hladině spodní 
vody získávat na místě z vrtané studny. 
Odpadní voda bude čištěna v kořenové 
čističce a dále řešena vsakem.
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1.01
restaurace 80,17m

1.02 
chodba 7,61m

1.03
WC ženy 14,76m

1.04
WC muži 15,24m

1.05 
kuchyně 14,00m

1.06 
sklad 5,99m

1.07 
denní místnost 
9,01m

1.08 
technická 
místnost 5,88m

1.09 
informační koutek 16,23m

1.10 
terasa 87,94m
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OSB deska, tl. 25mm

Dřevěnné sloupy

Tepelná izolace - minerální vata

Legenda materiálů

Vizualizace restaurace a informačního centra Kalečník

Nahlédnutí do interiéru budoucí kavárny

Půdorysný řez budovy


