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Do soutěže se letos zapojilo 68 studentů 
či absolventů z 11 VOŠ a bakalářských 

a magisterských studijních programů od
borných VŠ z České a Slovenské repub
liky. U jimi přihlášených 55 soutěžních 
děl, vytvořených vesměs v rámci jejich zá
věrečných nebo diplomových prací, od
borná porota hodnotila výtvarné zpraco
vání návrhu, technickou kvalitu díla a jeho 
originalitu. Každému ze sou těžících se 

pak na rozdíl od předchozích ročníků 
dostalo od odborné poroty tzv. zpětné 
vazby, proč jeho práce byla ohodnocena 
tak, jak byla. Trojice celkově nejlepších 
děl (respektive jejich autorů) mimo to již 
tradičně získala řadu hodnotných cen 
od Nadace a dvě z vybraných prací také 
letos rovněž poprvé udělované výše zmí
něné ceny partnerů soutěže.

Rodinný dům v Lipně nad 
Vltavou

Nejlepším soutěžním dílem 4. ročníku 
„Staveb s vůní dřeva“ se podle hodnocení 
poroty stal Rodinný dům v Lipně nad 
Vltavou autorky Bc. Kristýny Ulrychové 
z ČVUT Praha (Fakulta stavební, obor 
Architektura a stavitelství), přihlášený 
do kategorie „Návrhy moderních dře
vostaveb“. Jedná se o rodinný jedno
podlažní dům se zastavěnou plochou 
280 m2, umístěný na severním břehu 
vodní nádrže Lipno v katastru obce Lipno 
nad Vltavou. Je situovaný na pozemku 
o ploše 1051 m2, mírně se svažujícím na 
jihozápad směrem k vodní hladině, který 
se nachází mezi navrhovanou komunika
cí (vedoucí podél stávající komunikace) 
a stávající cyklostezkou na břehu přehra
dy. Tento pozemek, stejně jako i všechny 
okolní pozemky, je nezastavěný se vzrost
lou vegetací, která bude z velké části po
nechána nebo nahrazena novou. Z takto 
řešeného území pak vychází i vlastní ar
chitektonický koncept domu, navržené
ho jako solitérní objekt o půdorysu cca 
9 x 32 m. Tvar rodinného domu, jehož 
součástí je garáž pro 2 osobní vozy, je 
jedna kompaktní protáhlá hmota. Je včle

Stavby s vůní dřeva – 1. část

V říjnovém vydání Dřevařského magazínu (DM 10/2016) jsme přiblížili průběh slavnostního vyhlášení 
vítězů 4. ročníku studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2016, pořádané jako jeden ze stálých 
projektů Nadace dřevo pro život. V soutěži, letos vypsané na téma „Nadějné vyhlídky“, se mezi sebou 
„utkalo“ rekordních 55 studentských projektů, z toho 7 v kategorii „Návrhy dřevěných konstrukcí“ 
a 48 v kategorii „Návrhy moderních dřevostaveb“. Celkem pěti předanými cenami, z nichž tři udělila 
Nadace za technickou úroveň a nápaditost řešení a dvě partneři soutěže STORA ENSO a KRONOSPAN 
za použití jimi vyráběných materiálů (CLT panelů a OSB desek), byla stejně jako loni „ověnčena“ čtveřice 
architektonicky a konstrukčně zajímavých děl, ztvárněných třemi studentkami a jedním studentem.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: archiv oceněných studentek

Rodinný dům v Lipně nad Vltavou z pohledu od přehrady a z lesa s výhledem na 
vodní hladinu
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něn do severní části pozemku tak, aby 
byly dodrženy minimální vzdálenosti od 
jeho hranic a zároveň umožněn příjezd 
na pozemek z navržené místní komunika
ce. Fasáda domu je navržena ze svislých 
fasádních smrkových profilů. Střecha je 
pultová (půdorysně zvlněná, několikrát 
zalomená) z pozinkovaného lakovaného 
falcovaného plechu tmavošedé bar
vy, stejné jako u rámů oken a vnějších 
dveří. Součástí návrhu je i malá loděnice 
určená pro zazimování pramice, umístě
ná na jiho západní straně parcely vedle 
pěší cesty na pozemku, a také molo na 
břehu Lipna, u něhož tato cesta končí. 
Z dispozičního hlediska je objekt domu 
rozdělen na několik zón zasahujících přes 
celou jeho šířku. Na okraji domu v jeho 
severní části se nachází technická zóna, 
kterou tvoří již zmíněná dvojgaráž s vjez
dem ze severovýchodu, technická míst
nost a sklad. Z garáže je krytý vstup do 
předsíně, do níž se zvenčí vchází rovněž 
ze severovýchodu. Na předsíň navazuje 
pobytová zóna (obývací pokoj s kuchyň
ským kou tem) a zápraží pokračující v te
rasu na zahradě. Na pobytovou zónu, 
situovanou v centru dispozice, navazuje 
soukromá zóna – trojtrakt s přístupovou 
chodbou uprostřed. Na severovýchodní 
straně chodby jsou umístěny koupelny, 
WC a úklidová místnost, na severozápad
ní straně se nachází pokoj pro hosty slou
čený s pracovnou a 2 pokoje pro děti. 
Na konec domu s orientací na jih je kvůli 
jedinečnému výhledu na Lipno situována 
ložnice s balkónem. Z pobytové (spole
čenské) zóny je umožněn přímý vstup na 
terasu a z ní na zahradu.
Z hlediska konstrukce je objekt navržen 
jako dřevostavba na železobetonové zá
kladové desce, založené na železobeto
nových základových pasech a ocelovém 
roštu podepřeném svazkem ocelových 
prutů kruhového průřezu. Hlavní nosnou 
konstrukci stavby tvoří těžký dřevěný ske
let (z části přiznaný v interiéru) se svislými 
sloupy z lepeného dřeva o průřezu 500 x 
240 mm a vodorovnými nosníky o rozpo
nu 8 m. Na něj je upevněn 455 mm silný 
obvodový plášť s difúzně otevřenou kon
strukcí, zhotovený stěnovým systémem 
two by four ve složení zevnitř ven:

 sádrokartonová protipožární stavební 
deska tl. 15 mm,

 instalační předstěna s 60 mm silnou 
minerální tepelnou izolací,

 OSB 3N deska tl. 15 mm,
 100 mm silná minerální tepelná izolace,
 nosný rám z lepených hranolků 100 x 
140 mm vyplněný minerální tepelnou 
izolací,

 100 mm silná minerální tepelná izolace,

 DHF deska tl. 15 mm,
 odvětrávaná mezera z latí 30 x 50 mm,
 dřevěný obklad ze smrkových fasád
ních palubek tl. 20 mm.

Podobnou konstrukci má také na nos
ný skelet aplikovaný střešní plášť tl. 493 
mm s nosnou rámovou tepelně izolova
nou konstrukcí z hranolů 200 x 140 mm, 
opatřený doplňkovou hydroizolační fólií 
a střešní krytinou z 1 mm silného falco
vaného plechu.

Výstavní galerie Hvězda

Druhou příčku v soutěži obsadila a sou
časně i cenu STORA ENSO získala 
Ing. Eliška Morcinková (VUT Brno – 
Fakulta stavební, obor Pozemní stav
by) s dílem Výstavní galerie Hvězda, 
s nímž jako jedna ze sedmi přihlášených 
soutěžila v kategorii „Návrhy dřevěných 
konstrukcí“. Podstatou jejího projektu 
je nosná konstrukce objektu výstavní  

Zastavěné plocha 280 m2 nabízí čtyřčlenné rodině kromě patřičného pohodlí v in-
teriéru i komfortní posezení na terase spojené s grilováním v kryté letní kuchyni

Tvarově specifický objekt výstavní galerie Hvězda o rozpětí 52 m v půdorysu
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galerie v lokalitě města Olomouc, navr
žená s cílem vytvořit budovu nejen tva
rově neotřelou, ale zároveň konstrukč
ně jednoduchou a logickou. Limitními 
hodnotami pro prvotní návrh bylo roz
pětí konstrukce 50 m a požární výška 
12 m. Důležitým kritériem při tom bylo 
vytvoření takového konceptu budovy, 
aby samotná nosná konstrukce byla 
jednoduchá z hlediska uspořádání, na
pojování jednotlivých prvků a možnosti 
výstavby. Výsledkem je stavba nepra
videlného půdorysu s centrálním za
střešeným atriem, která má v nejširším 
místě rozpětí 50 m a v nejvyšším bodě 
konstrukce je vysoká 14,6 m. Její pů
dorys (při zastavěné ploše 1465 m2) 
je dán dvěma čtverci o úhlopříčce 
50 m, vzájemně pootočenými o úhel 
45°. Velikost již zmíněného vnitřního 
atria šestiúhelníkového tvaru (s úhlo
příčkou cca 20,7 m) je poté zvolena 
tak, aby jeho strany měly stejnou délku 
jako obvodové úsečky protínajících se 
čtverců, tedy cca 10,35 m. Z dispozič
ního hlediska se jedná o podsklepený 
objekt o dvou nadzemních podlažích. 
Součástí 1. NP je vestibul s šatnou, dvě
ma WC a přilehlou technickou místností. 
Největší plochu zde pak zaujímají vlastní 
výstavní prostory situované v atriu a šesti 
uzavřených sálech. Ve 2. NP se kromě 
dalších výstavních prostor (na ochoze 
kolem atria) nachází kanceláře, dva 
přednáškové sály a kavárna s předza
hrádkou na části střechy 1. NP.
Při navrhování nosné konstrukce nad
zemní části objektu, zhotovené jako 
dřevostavba na železobetonové stropní 
desce sklepení, byly s ohledem na jeho 
specifický tvar zvažovány různé varianty 
nejen konstrukčního systému jako cel
ku, ale i jeho jednotlivých částí, jako je 
např. uspořádání nosných prvků či volba 
materiálů a skladeb. A to zejména v pří
padě řešení pultové střechy nad atriem 
a podlahy 2. NP. Po stanovení nejopti
málnějších variant byla nadzemní část 
objektu navržena jako skeletový systém 
se sloupy kruhového průřezu (z lepené
ho lamelového dřeva o průměrech 220, 
300, 480 a 600 mm), ukotvené k zákla
dové desce pomocí chemických kotev. 
K těmto sloupům je pomocí ocelových 
spojníků připojen v úrovni 2. NP systém 
stropních nosníků a stropnic (z lepené
ho dřeva o průřezech 160 x 800 – 240 
x 1120 mm) a střešní vazníky zastře
šující objekt. Prostorová stabilita prvků 
je zajištěna systémem ztužidel – táhel 
z vysokopevnostní oceli S 460, které zá
roveň vynášejí i stropní nosníky, a dále 
také tuhým stropním záklopem z CLT 
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VÝSTAVNÍ GALERIE HVĚZDA

VIZUALIZACE KONSTRUKCE

VÝTVARNÉ A VIZUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OBJEKTU

VIZUALIZACE KONSTRUKCE

SYSTÉM TÁHEL PRO ZAJIŠTĚNÍ
PROSTOROVÉ TUHOSTI OBJEKTU

ZÁKLOP Z CLT PANELŮ - ZAJIŠTĚNÍ
VODOROVNÉ TUHOSTI OBJEKTU

OBVODOVÝ PLÁŠŤ TVOŘENÝ
DŘEVĚNÝMI PANELY S

PROVĚTRÁVANOU FASÁDOU

OPTIMALIZOVANÉ USPOŘÁDÁNÍ
NOSNÍKŮ SKLENĚNÉ STŘECHY ATRIA

VYKLENUTÉ VAZNÍKY
Z LEPENÉHO

LAMELOVÉHO DŘEVA

FUNKČNÍ A ESTETICKÉ
USPOŘÁDÁNÍ STROPNÍCH
NOSNÍKŮ VIDITELNÝCH V
INTERIÉRU

Výstavní galerie Hvězda z pohledu ze vstupní jižní strany a ze severu

Vizualizace navržené nosné konstrukce a obvodového pláště
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panelů (s vnitřní pohledovou plochou) 
pro zajištění vodorovné tuhosti objektu. 
Před skeletovou konstrukci je předsa
zen obvodový plášť, navržený jako sa
monosná konstrukce, který je s nosnou 
konstrukcí spojen pomocí CLT panelů 
v úrovni podlahy a střešní konstrukce 
pro přenos zatížení od větru. Základ 
obvodového pláště tvoří dřevěný rám 
z KVH profilů 60 x 120 mm, vyplněný 
120 mm silnou vrstvou tepelné izolace, 
oboustranně opláštěný OSB deskou 
tl. 15 mm. Tento základ je z exteriéru 
opatřen 100 mm silnou izolační DVD, na 
kterou je v závislosti na typu fasády apli
kovaná perlinková omítka nebo 20 mm 
silný dřevěný obklad, oddělený 30 mm 
širokou odvětrávanou mezerou. Směrem 
do interiéru je 60 mm silná tepelně izo
lovaná instalační předstěna opláštěná 
sádrokartonovou deskou tl. 15 mm. 
Zmíněné propojení obvodového pláště 
s nosným skeletem v úrovni 2. NP res
pektive střechy je provedeno přes CLT 
panely pomocí vrutů a v úrovni podlahy 
1. NP přes dřevěný práh do betonové 
desky pomocí ocelových kotev.
Zastřešení galerie je navrženo třemi růz
nými systémy střech – plochou, sedlo
vou a pultovou. Plochá střecha nad 1. NP 
je pochozí a přístupná z administrativní 
části budovy respektive přednáškových 
sálů (skladba zelené střechy) nebo z ka
várny, kde pochozí vrstvu tvoří betonová 
dlažba. Je vyspádovaná pomocí klínů 
z tepelné izolace a opatřena hydroizo
lační vrstvou. Roznos zatížení do nosné 
konstrukce zajišťuje záklop z CLT panelů 
(tl. 160 mm), staticky působících jako 
spojitý nosník o dvou polích s maximální 
délkou jednoho pole 3,55 m. Sedlová 
střecha nad prostorami 2. NP (s výjimkou 

atria) je navržena s plechovou krytinou 
a sklonem 12°. Vyspádování je zajištěno 
pomocí nosné střešní konstrukce, opět 
zaklopené CLT panely (tl. 120 mm), 
které staticky působí jako prostý nos
ník o maximálním rozpětí pole 4,5 m. 

U poslední pultové střechy atria je střešní 
plášť tvořen skleněnými tabulemi vsa
zenými do kovových rámů, které vynáší 
dřevěná nosná konstrukce. Maximální 
povolené rozpětí pro jednu skleněnou 
tabuli jsou 4 metry.

Nahlédnutí do interiéru zastřešeného atria se schodištěm do 2. NP

Detaily navržených spojů hlavní nosné konstrukce
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