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Rodinný dvojdům Vlna

Cenu za třetí místo v soutěži si ze slavnost-
ního vyhlášení výsledků v Brně (15. 9. 
2016) odvezl Bc. Tomáš Papoušek 

(ČVUT Praha – Fakulta stavební, obor 
Architektura a stavitelství) za soutěžní dílo 
Vlna, přihlášené do kategorie „Návrhy 
moderních dřevostaveb“. Jedná se 
o rodinný dvojdům specifického tvaru 
v podobě vlny navržený pro novou plá-
novanou zástavbu v lokalitě města Brest 
na západě Běloruska. S domem spojený 
projekt řešil otázku celého urbanistické-
ho území rovinatého a dnes opuštěného 
vojenského prostoru, kde má vyrůst nová 
část města, jejímž cílem je propojit Brest 
s řekou Muchavec. Urbanistické řešení 
na jednotlivých parcelách, vymezených 
pro bydlení, se zaměřuje hlavně na pro-
pojení člověka s přírodou a na vytváře-
ní sociálních vazeb mezi jednotlivými 
obyvateli. A to v duchu tzv. Cohousingu 
neboli vědomě budovaného soused-
ského společenství, které klade důraz 
na hlouběji prožívané mezilidské vzta-
hy a současně zachovává a podporuje 
osobní nezávislost. Každá domácnost 
má k dispozici plně zařízenou a zcela 
soběstačnou bytovou jednotku v někte-
rém na parcele umístěném dvojdomu, 
jehož architektonické řešení tvaru (vlna) 
vychází z proudu zmíněné řeky.
Dvojdům Vlna, navržený v udržitelně 
energetickém konceptu jako pasivní dře-
vostavba, je nepodsklepený dvoupod-
lažní objekt o půdorysu 8,45 x 57,48 m 
s dvěma bytovými jednotkami o půdo-
rysu obytné plochy cca 6 x 18 m. Svojí 
obytnou částí je orientovaný směrem na 
jih, využívajíc při tom aktivní i pasivní so-
lární zisky z fotovoltaických panelů a vel-
kých prosklených ploch a stavebních 
výplní jižní stěny (s izolačním trojsklem). 
V obytné části 1. NP, přístupné zvenčí 
ze severní strany, se nachází zádveří se 
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Vizualizace navrhovaného dvojdomu s vnitřním zónováním obytných místností na 
jih a užitkových místností na sever



vstupem do komory a šatny. Na zádveří 
navazuje hala se vstupem do obývacího 
pokoje s kuchyní a jídelnou, WC a další 
šatny, kolem níž se prochází do ložnice 
s na ní navazující koupelnou. Z obýva
cího pokoje, jídelny, haly a ložnice je 
umožněn přímý vstup na terasu s ote
vřeným vstupem do předzahrádky. Na 
severní straně za kuchyní je situováno 
schodiště do 2. NP s pracovnou, dvěma 
pokoji pro děti (se vstupem na balkón), 
koupelnou a šatnou.
Stavba obytné části je navržena jako dře
věná konstrukce založená na 200 mm 
silné základové železobetonové des
ce, která je rovněž i součástí podlahy 
1. NP. Základ obvodových stěn a vnitř
ních nosných stěn tvoří rám z lepených 
KVH hranolů 60 x 160 mm, mezi nimiž 
je 160 mm silná vrstva minerální tepel
né (zvukové) izolace. Tyto hranoly jsou 
v případě vnitřních stěn oboustranně 
opláštěné sádrovláknitou deskou tl. 12,5 
mm. U obvodových stěn je konstrukč
ní rám zevnitř opláštěný 18 mm silnou 
OSB deskou (parobrzda), na kterou je 
aplikován dřevěný rošt 40 mm široké 
instalační předstěny vyplněné tepelnou 
izolací opláštěnou sádrovláknitou deskou 
tl. 12,5 mm. Vnější opláštění nosného 
rámu tvoří dalších 160 mm tepelné izola
ce (minerální vlna v kombinaci s pěnovým 

polystyrénem) potažené prodyšnou po
jistnou fólií a odvětrávaná fasáda ze svis
lých smrkových latí (severní stěna) nebo 
fasádní perlinková omítka na jižní stěně, 
která je z větší části prosklená. Nosná 
mezibytová stěna je z vápenopískových 
cihel a slouží jako akumulační hmota. 
Opěrné stěny na východní a západní 
straně domu, k nimž je přihrnuta zemina 
a plynule tak navazují na okolní travnatý 
terén, jsou navržené se základem z tzv. 
vodostavebního železobetonu tl. 300 
mm. Ten je zvenčí opatřen 8 mm silnou 
hydroizolací a tepelně izolováván 200 
mm silným extrudovaným polystyrénem. 
Zevnitř je aplikována instalační izolova
ná předstěna opláštěná sádrovláknitou 
deskou. V podobné skladbě jako podél
né obvodové stěny jsou zhotovené i stro
py nad 1. NP s nosnou konstrukcí z KVH 
hranolů 60x180 mm (s minerální zvuko
vou izolací). Nosná konstrukce je zespo
du opatřená 60 mm vysokým instalačním 
podhledem a zaklopena OSB deskami 
tl. 20 mm s následně uloženou 50 mm 
silnou kročejovou izolací. V podstatě to 
samé platí i v případě pro objekt navržené 
zelené střechy se základem z KVH hrano
lů 60 x 250 mm, jejichž záklop a na něm 
uložená 360mm vrstva přídavné tepelná 
izolace slouží jako podklad pro skladbu 
vlastní zelené (vegetační) střechy.

Navrhované vnitřní zónování obytných 
místností s orientací na jih a užitkových 
místností na sever umožňuje v zimě ma
ximální využití solárních zisků. Naopak 
vysokou tepelnou zátěž interiéru v letním 
období snižuje promyšlený systém stí
nění s pomocí překonzolované střechy 
a venkovních screenových rolet s auto
maticky řízeným chodem a vlastním zdro
jem solární energie. K zajištění příznivé
ho mikroklimatu přispívá i navrhovaný 
ventilační systém s rekuperací a zemní  

Konstrukční schéma stavby

Konstrukční schéma rozdílné skladby 
střechy nad interiérem a na převislé stra-
ně zastřešující a zastiňující balkón včetně 
stavebního pouzdra pro uložení screeno-
vých rolet

Navržená skladba a provedení podlahy 1. NP a přilehlé venkovní terasy a stropu s podlahou 2. NP včetně balkónu
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výměník umístěný v rámci objektu. Každý 
dům díky svému tvaru disponuje i sběr
nou nádrží na dešťovou vodu, která je 
následně využívána pro provoz domác
nosti. Součástí technického vybavení 
je také na parcele navržená kořenová 
čistička pro úpravu tzv. šedé vody z kou
pelen, solární kolektory zajišťující ohřev 
teplé užitkové vody a přitápění a větrná 
Savoniova turbína pro výrobu elektrické 
energie.

Vinařství Strachotín

Cenu KRONOSPAN za využití firmou vy
ráběných OSB desek získala Ing. Arch. 
Jitka Zelenková (absolventka VUT Brno 
– Fakulta architektury, obor Architektura 
a urbanismus) s projektem Vinařství 
Strachotín, rovněž soutěžícím v kate
gorii „Návrhy moderních dřevostaveb“. 
Projekt řeší návrh objektu malého vi
nařství rodinného typu na pozemku 
v blízkosti obce Strachotín na levém 
břehu Novomlýnských nádrží. Pozemek 
o rozloze 35,9 ha se rozprostírá od břehu 
přes terénní zlom vysoký cca 30 m až po 
vinice nacházející se nahoře nad vodní 
nádrží a poskytující nádherný výhled na 
Pálavské vrchy. Z celkové plochy pozem
ku je 25 ha využito k pěstování vinné révy. 
S průměrným výnosem 5 tis. lahví vína 
z 1 ha bude vinařství produkovat více jak 
90 tis. litrů vína ročně, podle čehož byly 
nadimenzovány výrobní prostory a po
třebné vybavení navrhovaného objektu.
Objemové řešení vinařského centra 
(z architektonického hlediska) vychází 
z tradičního archetypálního tvaru – jed
noduchá hmota na obdélníkovém pů
dorysu se sedlovou střechou. Jedná 
se o 4 základní objemy (návštěvnické 
centrum, víceúčelový sál, výrobní hala, 
sklad mechanizace), které díky vzájem
ným posunům, pootočení a asymetric
kým střechám evokují panorama Pálavy 
a poskytují optimální výhledy s otevřením 
na jih. Vzájemné odsazení návštěvnické
ho centra a výrobní haly umožňuje volný 
průchod a postupně se otevírající výhled. 
Na jižní stranu návštěvnického centra 
navazuje dřevěná terasa, z níž vede 
pěší propojení s nedalekou restaurací 
a břehem nádrže. Výrobní objekty jsou 
spíše uzavřené s minimem stavebních 
otvorů, což je základním předpokladem 
k udržení požadovaného stálého klimatu, 
objekty návštěvnického centra se nao
pak v maximální možné míře otevírají 
směrem k jihu.
Z dispozičního hlediska, jak už bylo zmí
něno výše, je vinařské centrum navrže
no ze čtyř základních objemů, z nichž tři 

„Čtyřobjemový“ objekt vinařství ve Strachotíně Ing. Arch. Zelenkové z pohledu na 
Pálavské vrchy a ze břehu Novomlýnských nádrží

Podélný řez podsklepenou výrobní halou a dvoupodlažním návštěvnickým centrem 
s přilehlým víceúčelovým sálem a se vstupem do degustačního a barikového sklepa
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jsou vzájemně propojeny a čtvrtý (sklad 
mechanizace) stojí samostatně. Hlavní 
vstup pro návštěvníky je ze severu přes 
zádveří do hlavního prostoru sloužícího 
k prodeji, prezentaci a degustaci vín. 
Tento prostor se u jižní prosklené stěny 
(fasády) otevírá přes dvě podlaží, při
čemž nad zbylou částí se nachází galerie 
a prostory pro zaměstnance. Z přízemí 
se lze dostat do přilehlého víceúčelové
ho sálu nebo do podzemního podlaží, 
které propojuje návštěvnické centrum 
s prostory pro výrobu vína. Zde se kro
mě hygienického zázemí pro návštěvníky 
i zaměstnance nachází archiv vín sloužící 
i jako degustační sklep. Dále navazuje 
chodba fungující jako spojovací krček 
s výrobou. Paralelně podél archivu je 
podlouhlý barikový sklep a směrem na 
druhou stranu technická místnost, které 
jsou situovány přesně pod volným prů
chodem mezi návštěvnickým centrem 
a výrobní halou. Hlavní vstup do výrobní 
haly je rovněž ze severu a hned za ním 
je prostor pro příjem a zpracování hroznů 
s vestavěnou místností pro sklepmistra. 
Největší část haly, procházející přes dvě 
podlaží (z 1. NP do sklepů), je prostor 
pro vinifikátory a nerezové tanky na víno. 
Pod zbylou částí se nachází stáčecí linka 
a vstup do spojovací chodby.
Z konstrukčního hlediska se jedná 
o stavbu založenou na železobetonových 
základových pasech. Na vrstvě zhutně
né zeminy a štěrkopískovém podsypu 
je vrstva podkladního betonu o tloušťce 
150 mm, která vynáší další vrstvy, jako 
je tepelná izolace, hydroizolace a vlastní 
podlahové souvrství. Veškeré podzemní 
konstrukce jsou navrženy jako monolitic
ké betonové včetně valených kleneb nad 
archivem a barikovým sklepem. Užitné 
zatížení z 1. NP je přenášeno železobe
tonovými stropy o max. rozpětí 7,5 m. 
Rovněž betonové je i schodiště vedoucí 
do podzemí.
Nadzemní část objektu je navržena jako 
dřevostavba na bázi těžkého dřevěného 

skeletu. Nosnou konstrukci tvoří rámy 
z lepených lamelových profilů 120 x 400 
mm ze smrkového dřeva, jejichž osová 
vzdálenost je v rozmezí 2300–2600 mm, 
a které jsou částečně přiznané v interié
ru. Jejich jednotlivé prvky jsou v rozích 
spojeny pomocí vložených plechů a sa
movrtných SFS kolíků. Na tyto rámy 
jsou ukotveny konstrukční rošty z KVH 
hranolů vyplněné tepelnou izolací z fou
kané celulózy. Ty tvoří základ vlastního 
obvodového pláště, který má jak u stěn 
(s výjimkou štítových), tak i u střechy 
v podstatě stejné složení lišící se pouze 
použitým profilem KVH hranolů (60 x 175 
nebo 60 x 185 mm) a tloušťkou izolační 
vrstvy (280 nebo 380 mm). Tyto stěny 
respektive jejich fasáda a střecha jsou 
navrženy s větranou mezerou a krytinou 
z drážkovaného plechu. Kolem vnějšího 
opláštění je navržena ještě samonosná 
ocelová konstrukce, kotvená do betono
vých patek, která vynáší dřevěný obklad 
ze sibiřského modřínu. Ten tvoří lepené 
profily 100 x 150 mm se světlou mezerou 
100 mm a odsazením o 160 mm. S touto 
úpravou má pak např. stěnový obvodový 
plášť ve směru zevnitř ven tuto skladbu:

	bílou disperzní barvou natřená sád
rovláknitá deska tl. 12,5 mm,

	instalační předstěna (latě 40 x 70 mm, 
minerální vlna tl. 70 mm),

	deska OSB Airstop tl. 18 mm,
	rošt z KVH hranolů 60 x 175 mm, fou
kaná celulóza tl. 280 mm,

	deska DHF P+D tl. 15 mm,
	difúzní fólie,
	provětrávaná mezera 90 mm z latí,
	deska OSD tl. 18 mm,
	krytina z drážkovaného plechu,
	samonosná ocelová konstrukce,
	dřevěná fasáda (lepený profil 100 x 
150 mm).

Štítové obvodové stěny jsou navržene
ny buď s prosklenou fasádou (izolační 
trojsklo) nebo s tenkovrstvou pastovitou 
omítkou. Strop nad 1. NP má nosnou 
konstrukci z KVH nosníků 100 x 240 

mm v osové vzdálenosti 500 mm. Tyto 
nosníky jsou zespodu opatřeny 60 mm 
širokým instalačním podhledem vypl
něným minerální izolací a opláštěným 
dřevěným obkladem. Shora jsou zaklo
peny 22 mm silnou OSB deskou a na ní 
uloženou kročejovou izolací, roznášecí 
vrstvou z OSB desek (2x 15 mm) a dře
věnými podlahovými vlysy.
K požadované co nejnižší energetické ná
ročnosti přispívá kromě jiného už samotný 
návrh a orientace objektů, kdy uzavřené 
severní fasády zajišťují minimální tepelné 
ztráty a prosklené jižní fasády naopak 
solární zisky. Jižní fasáda je v létě proti 
přehřívání chráněna přesahem střechy, 
který však nebrání působení nízkého zim
ního slunce. Proti letnímu přehřívání jsou 
navíc navrženy ještě venkovní vodorovné 
žaluzie, které se vysouvají ze stavebního 
pouzdra ve štítové stěně. Víceúčelový sál, 
kde je předpoklad častějšího promítání, je 
zvenku stíněn pevnými lamelami a ze vnitř 
textilními roletami. K vytápění bude slou
žit tepelné čerpadlo země – voda (zemní 
vrty). Vytápěny budou pouze prostory pro 
návštěvníky, ve výrobních a skladovacích 
prostorech bude co nejvíce udržováno 
přirozené klima. Pro omezení tepelných 
ztrát větráním v zimním období je navr
žen systém nuceného větrání s reku
perací. Součástí technického vybavení 
bude i kořenová čistička odpadních vod 
a podzemní akumulační nádrže na deš
ťovou vodu, která bude ze střech sbírána 
a odváděna pomocí skrytých okapních 
žlabů a následně využita např. ke spla
chování WC.

Další obrazovou dokumentaci 
obou projektů najdete v pdf 

verzi tohoto článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci ODBORNÉ TÉMA

Nadzemní část objektu je navržena jako dřevostavba na bázi 
těžkého dřevěného skeletu částečně přiznaného v interiéru

Vizualizace interiéru 1. NP návštěvnického centra
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B

Podélný řez severní části bytové jednotky se schodištěm dvojdomu Vlna

Příčný řez podsklepenou výrobní halou 
a dvoupodlažním návštěvnickým cen-
trem s přilehlým víceúčelovým sálem 
a se vstupem do degustačního a bari-
kového sklepa vinařství ve Strachotíně

Podzemní konstrukce jsou navrženy jako monolitické betonové včetně valených kleneb nad archivem a barikovým sklepem
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Vizualizace výrobní haly

Nadzemní část objektu je navržena jako dřevostavba na bázi 
těžkého dřevěného skeletu


