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stavby. Zv˘razÀují jej i lomenice zdobe-
né fiezbou, s dvojit˘m pfiesazením. Aby
zdobení opravdu odpovídalo duchu
místní tradice, prostudovali je na více
neÏ padesáti domech v okolí. Stejnû cit-
livû  pfiistupovali i ke tvaru, velikosti
i zdobení oken.

Vzhledem ke zdej‰ím tuh˘m zimám,
které provázejí silné vûtry a snûhové
závûje vysoké i pfies dva metry, se do
bytu vstupuje pfies dvojitou zábranu 
– zádvefií a pfiedsíÀ. Obytn˘m centrem
chalupy je samozfiejmû svûtnice (6,2
x 6,2 m) s kuchyÀsk˘m koutem. Z ní lze
jít pfies pracovnu balkonov˘mi dvefimi
na venkovní dfievûnou terasu, ideální
pro letní pobyt. Dfievûné schodi‰tû spo-
juje svûtnici s podkrovím, které se ãlení
na intimní zónu (koupelna a loÏnice je
propojená ‰atnou) a na velk˘ dûtsk˘
pokoj s vlastní koupelnou. Podkroví je
otevfieno aÏ do hfiebene, s optick˘m
rozdûlením hambalky. V prostoru nad
dûtskou koupelnou je po Ïebfiíku pfií-
stupné leÏení, ideální pro dûtské hry.
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Horskou chalupu z pÛlky 19. století
noví majitelé koupili v únoru 2003.
PÛvodnû dÛm chtûli jen opravit,

nad obnaÏenou konstrukcí jim ale bylo
jasné, Ïe objekt musí demolovat
a nahradit novostavbou. 

Komfort pro rodinu i hosty
Projekt mûl maximálnû zachovat ráz

pÛvodní roubenky. DÛm tvaru „T“ je ãle-
nûn na tfii sekce – tfietina je urãena
k bydlení rodiny, v dal‰ích dvou jsou dva
apartmány pro hosty. I proto byla ãást
k bydlení orientována na jihov˘chod aÏ
jihozápad, z apartmánÛ je naopak vidût
na pfiiléhající sjezdovku. Pod stfiechou
o sklonu 50 ° vzniklo obytné podkroví.
Díky pfiesazení stropních trámÛ je stejnû
velké jako pfiízemí.

Fasáda domu byla rozdûlena na dvû
ãásti – ta s bytem majitelÛ je zvnûj‰ku
zpracována ve stylu pÛvodního roubení,
zbytek domu byl obloÏen dfievûn˘mi
prkny na svislo, tzv. pefiením. MajitelÛm
se podafiilo dosáhnout dojmu pÛvodní

Energeticky úsporná
„roubenka“
V roce 2003 byla s pomûrnû neobvykl˘m zadáním a s více neÏ
zajímav˘m v˘sledkem kompletnû pfiestavûna roubenka
v Bedfiichovû v Jizersk˘ch horách. ·lo o to skloubit ráz staré
chalupy s nejnovûj‰ími poznatky nízkoenergetického stavûní. 

Uspofiádání na pozemku ctí soukromí
majitelÛ i hostÛ – dÛm má tfii zcela
samostatné vchody z rÛzn˘ch stran, na
odvrácené strany jsou umístûna i ven-
kovní letní sezení. 

¤ádn˘ „kabát“ budovy
DÛm je skeletovou dfievostavbou. Na

základové desce byla vztyãena nosná
konstrukce z hranolÛ 120 x 120 mm.
Osmimetrové stropní trámy jsou v˘raznû
pfiesazeny, aby ‰lo zvût‰it podkroví a pfie-
sah stfiechy chránil i vstupní schodi‰tû.

Uvnitfi nosné konstrukce je minerální
rohoÏ o tlou‰Èce 120 mm a k ní je zvnitfiku
je‰tû pfiisazena dal‰í vrstva tlou‰Èky 
110 + 50 mm. Následuje parotûsná zábra-
na, instalaãní dutina (pro rozvody elektro)
a sádrokartonová vnitfiní stûna. Vnû izola-
ce je difúzní fólie, odvûtrávaná vzduchová
dutina a „fale‰né roubení“ z fo‰en.

Okna jsou tradiãní ‰paletová, vyrobená
na míru. Roz‰ifiují se o 15 ° smûrem do
interiéru, coÏ lépe osvûtluje vnitfiní prostor,
aniÏ by utrpûl tradiãní vzhled domu. Vnûj‰í

I horská chalupa mÛÏe mít 
parametry nízkoenergetického domu

Dfievûná nosná
konstrukce
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kfiídlo je zaskleno jednodu‰e, vnitfiní dvoj-
sklem. Zatûsnûní oken byla vûnována
zvlá‰tní péãe. A vyplatila se – pfii venkovní
teplotû -10 °C a vnitfiní 20 °C byla vnitfiní
strana oken teplá 18 aÏ 18,5 °C.   

V zájmu maximální tûsnosti objektu
byl dÛraz kladen i na peãlivé provedení
parotûsné zábrany. Nejvût‰ím problé-
mem bylo utûsnûní prostupÛ stropních
trámÛ, hambalkÛ a napojení parotûsné
zábrany na okenní ‰palety.

DÛraz na vytápûní s vûtráním
DÛm je na dvû odli‰né ãásti rozdûlen

i z hlediska vytápûní – v bytû je teplo-
vzdu‰né se zpûtn˘m získáváním tepla,
apartmány vzhledem k pouze obãasnému
vyuÏití vytápí obvyklá teplovodní tûlesa.

Volba teplovzdu‰ného systému pro
byt se ukázala jako velmi ‰Èastná.
V interiérech nejsou Ïádné viditelné radi-
átory, pouze malá vyústûní v podlaze.
Vzduchotechnick˘ systém pomáhá roz-
vádût teplo od kachlov˘ch kamen do
v‰ech zb˘vajících místností bytu – v nûm
je trvale udrÏován „ãerstv˘“ vzduch.
Úãinná rekuperace v˘raznû sniÏuje
náklady na topení, systém zároveÀ doko-
nale fie‰í i odvûtrání koupelen a WC. 

Zdrojem tepla jsou kotel na dfievo
o v˘konu 25 kW a dvû integrované aku-
mulaãní nádrÏe s vestavûn˘mi elektrick˘-
mi patronami o celkovém pfiíkonu 18 kW.
První nádrÏ na 950 litrÛ je urãena pro byt
a men‰í apartmán, druhá s objemem 
625 l je pro vût‰í apartmán. Zásobníky
jsou zdrojem teplé vody pro ohfiev vzdu-
chu v teplovzdu‰né vûtrací jednotce
DUPLEX RD a souãasnû slouÏí jako
zdroj teplé vody pro radiátory.

Volba dvou nádrÏí zmínûného objemu
mûla své dÛvody: s vût‰í akumulací lze

obvodová stûna
s roubením

stfiecha

podlaha pfiízemí

Skladba obvodov˘ch konstrukcí

sádrokartonová deska       12,5 mm

instalaãní dutina                 30 mm

parotûsná zábrana

tepelná izolace 280 mm

difúzní fólie

odvûtrávací dutina              40 mm

fo‰ny – fale‰né roubení          45 mm

sádrokarton 12,5 mm

parotûsná zábrana

tepelná izolace 280 mm

difúzní fólie

odvûtrávací dutina         40 mm

OSB desky na pero-dráÏku   22 mm

stfie‰ní krytina – bonnsk˘ ‰indel

podlaha dfievo masiv

(lepená celoplo‰nû)           22 mm

desky OSB pero/dráÏka 2 x 12 mm

parotûsná zábrana

desky EPS 50+40+50 mm

vyrovnání perlit 0 aÏ 30 mm

hydroizolace 

podkladní beton vyztuÏen˘   80 mm

souãinitel

prostupu tepla U

[W/(m2K)]

0,130

0,138

0,22

sloÏeníumístûní

Skladby rozhodujících
obvodov˘ch konstrukcí

Detail roubení z fo‰en
pfied provedením v˘mazÛ
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Základní údaje
Projekt: P. Morávek, Z. Hlavat˘, 
D. Morávek

Realizace: Marie Bofiilová – Staveo,
Jablonec nad Nisou, BAK a.s. Jablo-
nec nad Nisou

Obestavûn˘ objem vytápûné
ãásti: 950 m3

Tepelná ztráta objektu podle âSN
060210 pfii venkovní teplotû 
-18 °C: 6,5 kW

lépe vyuÏít v˘konu dfievokotle a teplá
voda v pûti koupelnách mÛÏe b˘t pfiede-
v‰ím v zimní sezonû vyuÏívána souãasnû.

V zásobnících se totiÏ navíc prÛtokovû
ohfiívá teplá uÏitková voda – dûje se tak
ve spirálovitû stoãené mûdûné trubce
s velk˘m povrchem. MnoÏství teplé vody
tak není omezeno, respektive je omeze-
no tepelnou kapacitou obou nádrÏí. Toto
fie‰ení se velmi osvûdãilo – v letním
období se udrÏuje teplota v nádrÏích asi
na 45 °C, v zimním pfii extrémních ven-
kovních teplotách pod -20 °C a plném
obsazení (zhruba 25 osob) se teplota
zvy‰uje na 70 °C, aniÏ by nûkdy do‰lo
k nedostatku teplé vody.

Rozvod tepla v obytné ãásti fie‰í právû
dvouzónová vûtrací teplovzdu‰ná vytápû-
cí jednotka DUPLEX RD. Vzduch pfiivádí
do svûtnice, pracovny a pokoje v mnoÏ-
ství podle vypoãtené tepelné ztráty jedno-
tliv˘ch místností. Odpadní vzduch se
odsává z koupelen, záchodÛ a kuchynû.
Tento vzduch odevzdává teplo v rekupe-
raãním v˘mûníku a je vyveden mimo
objekt. âerstv˘ vzduch nasávan˘ na
fasádû je pfiedehfiíván v rekuperaãním

v˘mûníku s úãinností pfiibliÏnû 70 % a po
smíchání se vzduchem uvnitfi je dohfiíván
na poÏadovanou teplotu a veden do
místností ploch˘mi podlahov˘mi kanály
a vyústkami. Cirkulaãní vzduch se odvá-
dí jednak v nejvy‰‰ím místû pod stfie-
chou, jednak odsávací mfiíÏkou umístû-
nou i v blízkosti kachlov˘ch kamen ve
svûtnici. Pfii topení v kamnech je rozvá-
dûno teplo cirkulaãním vzduchem do
v‰ech ostatních místností bytu.

Zimy daly za pravdu
A seãteno, podtrÏeno? Nev‰ední „rou-

benka“ je kompromisem mezi snahou
docílit co nejmen‰í energetické spotfieby
a zároveÀ udrÏet podobu horské chalupy.
V mnoha ohledech se zámûr podafiil –
napfiíklad u oken a konstrukce stûn
s fale‰n˘m roubením. Problematické
z hlediska tepeln˘ch mostÛ v‰ak nutnû
zÛstaly prÛchody stropních trámÛ stûnou.

Pfiestaven˘ dÛm má za sebou jiÏ dvû
zimy. Majitelé dlouhodobû monitorují
vlastnosti teplovzdu‰ného systému, vãet-
nû koncentrace CO2 a VOC. Mûfiení 
spotfieby elektfiiny potvrdilo oãekávání 

– pfii plném provozu za venkovní teploty 
-15 °C, kdy v domû bylo 25 osob, byla její
celková denní spotfieba vãetnû vytápûní
a pfiípravy TUV niÏ‰í neÏ 80 kWh.

Roãní spotfieba tepla na vytápûní pak
vychází na v˘born˘ch 28,5 kWh na 1 m2

vytápûné plochy za rok, coÏ jednoznaãnû
a pro mnohé pfiekvapivû fiadí „roubenku“
mezi nízkoenergetické domy.

Dle podkladÛ D. Morávka
zpracoval Karel Merhaut, LEA

Minulé dvû zimy chalupu
dÛkladnû provûfiily: levného
tepla i teplé vody bylo dost

Svûtnice 
s kachlov˘mi kamny

Strojovna  s jednotkou
DUPLEX RD, vlevo za ní
je nádrÏ IZT 950

Pfiívodní vyústûní
teplovzdu‰ného vytápûní
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