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• Cíl - představit komplexní pohled na šetrné budovy
• Praktické ukázky šetrných řešení
• Interaktivní formát online ZOOM
• Možnost dotazů přes Q&A
• Prezentace a kontakty budou k dispozici na komunikačních kanálech ČKA a 
CZGBC. 
• Debaty plánované každou středu v 16:00

Šetrná řešení v praxi

6. 11. 2020



• Úvod - aspekty šetrných budov
• Zdravé vnitřní prostředí
• Automatizace, regulace
• Hospodaření s vodou
• Udržitelné materiály, využití recyklátů ve stavebnictví, LCA
• Navrhování v pasivním standardu, alternativní zdroje energie
• Ekologie a biodiverzita
• Certifikace
• BIM
• Připravenost na nové výzvy

Hlavní okruhy témat – sledujte na YouTube Rady

6. 11. 2020

https://www.youtube.com/playlist?list=PLm5bGAUALsNNng3RtvqninPZY6DJkCvSt


• Hospodaření s vodou - potenciál využití šedé vody, rekuperace jako zdroj energie
• Intenzivní zelené střechy, zelené fasády
• Dřevostavby - typy konstrukcí, zkušenosti autorů
• Energetický management řízení pasivních budov/Zkušenosti s provozováním 
pasivních budov
• Vytápění vzduchem - podmínky provozu,  návrh systému
• Případová studie zelené infrastruktury
• Konkrétní typy vegetačních úprav
• Udržitelnost v architektonických soutěžích

Hlavní okruhy témat pokračování

6. 11. 2020



ŠETRNÁ ŘEŠENÍ V PRAXI
Dřevostavby

• Typy konstrukcí, možnosti využití dřevostaveb pro složitější 
konstrukce, na co se architekti nejčastěji ptají, Ing. Michal 
Bureš, Ph.D. ČVUT UCEEB

• Výhody a nevýhody dřevostaveb, příklady dobré praxe, 
dřevostavby v pasivní standardu, Ing. Petr Dusil, koordinátor 
konceptu DOMY ATREA, ATREA s.r.o.



DŘEVOSTAVBY
… typy konstrukcí, možnosti, vlastnosti, omezení

Ing. Michal Bureš, Ph.D,                                                                         e-mail: bures@woodrise.cz



Motivace pro dřevostavby

◦ Dřevostavby cca 18-20 % bytové výstavby

◦ Podíl dřevostaveb meziročně roste o 8 %

1)Zdroj: ČSÚ a ADMD Zdroj: Studie zaměřená na zhodnocení stávajícího
stavu požadavků na požární bezpečnost

dřevostaveb v ČR a v zahraničí, Lesy České
republiky, s. p., Hradec Králové



Motivace pro dřevostavby

◦ Dřevostavby cca 18-20 % bytové výstavby

◦ Podíl dřevostaveb meziročně roste o 8 %

◦ Udržitelnost a lokální materiály
◦ Nízká uhlíková stopa a vložená energie

◦ V ČR lesy tvoří 34 % plochy

1)Zdroj: Studie zaměřená na zhodnocení stávajícího
stavu požadavků na požární bezpečnost

dřevostaveb v ČR a v zahraničí, Lesy České
republiky, s. p., Hradec Králové



Motivace pro dřevostavby

◦ Dřevostavby cca 18-20 % bytové výstavby

◦ Podíl dřevostaveb meziročně roste o 8 %

◦ Udržitelnost a lokální materiály
◦ Nízká uhlíková stopa a vložená energie

◦ V ČR lesy tvoří 34 % plochy

◦ Vnitřní prostředí

Zdroj: Zdroj: KNOX Andrew. PARRY-HUSBANDS 
Howard. Wellness + Wood = Productivity. Forest & 
Wood Products Australia Ltd. Pollinate. únor 2018



Motivace pro dřevostavby

◦ Dřevostavby cca 18-20 % bytové výstavby

◦ Podíl dřevostaveb meziročně roste o 8 %

◦ Udržitelnost a lokální materiály
◦ Nízká uhlíková stopa a vložená energie

◦ V ČR lesy tvoří 34 % plochy

◦ Vnitřní prostředí

◦ Energie na provoz - pasivní domy 
◦ Ideální pro pasivní domy, minimální tepelné mosty

◦ Menší tloušťky konstrukcí -> více podlahové plochy



Motivace pro dřevostavby

◦ Dřevostavby cca 18-20 % bytové výstavby

◦ Podíl dřevostaveb meziročně roste o 8 %

◦ Udržitelnost a lokální materiály
◦ Nízká uhlíková stopa a vložená energie

◦ V ČR lesy tvoří 34 % plochy

◦ Vnitřní prostředí

◦ Energie na provoz - pasivní domy 
◦ Ideální pro pasivní domy, minimální tepelné mosty

◦ Menší tloušťky konstrukcí -> více podlahové plochy

◦ Rychlost 
◦ Vysoká míra prefabrikace, suchá výstavba 



Omezení

◦ Požár
◦ Běžně do požární výšky 12m

◦ Životnost, voda

◦ Akustika

Zdroj: Studie zaměřená na zhodnocení stávajícího
stavu požadavků na požární bezpečnost

dřevostaveb v ČR a v zahraničí, Lesy České
republiky, s. p., Hradec Králové



Konstrukce – lehký skelet



Konstrukce – těžký skelet

Zdroj: TFH dřevěné těžké skelety

Zdroj: Atrea

Zdroj: Atrea



Konstrukce – masivní panely

Zdroj: Novatop system

Zdroj: Dekwood



Interiér

Zdroj: Lucern Zdroj: RD Rýmařov

Zdroj: NemaZdroj:  Carbon House - Mjölk architekti



Interiér – biodeska (CLT)

Zdroj: NovatopZdroj: Novatop

Zdroj: Dekpanel



Interiér - omítky

Zdroj: Právo/Aleš Dorazil a archiv firmy Rigi Zdroj: Richard Guryca

Zdroj: Jakub Gajda – Přírodní bydleníZdroj: Jakub Gajda – Přírodní bydlení



Exteriér - omítky

Zdroj: LucernZdroj: RD Rýmařov

Zdroj: Nemá dřevostavby



Exteriér – dřevěné obklady

Zdroj: Natura Space CZ Zdroj: Molo architekti Zdroj: m2 Architekt 



Exteriér – deskové obklady

Zdroj: Lindab

Zdroj: Novatop SWP

Zdroj: Cembrit/Domesi



Veřejné dřevostavby

Zdroj: Aspern, VienaZdroj: Sideyard — Skylab Architecture, Portland

Zdroj: John W. Olver design building, Massachusetts Zdroj: Arena District Apartments, Oregon



Vysoké dřevostavby

Zdroj: Frich's wood hotel, Norway

Zdroj: Brock commons tallwood house, Britská Kolumbie

Zdroj: Kajstaden Tall Timber Building

Zdroj: Perspektiv, České Budějovice (projekt) Zdroj: RD Rýmařov, Brno



Prefabrikace

Zdroj: 4RinEUZdroj: RD Rýmařov

Zdroj: Brock commons tallwood houseZdroj: ČVUT a RD Rýmařov, projekt TiCo



Dřevěný LOP Envilop
Zastaralé Boletické panely Výroba panelů Hotový panel

Vzorová fasáda Renovace COPTH Českobrodská - v realizaci Renovace URAN Liberec - soutěž



Děkuji za pozornost

Ing. Michal Bureš, Ph.D,
tel.: +420 606 456 924

e-mail: bures@woodrise.cz



Petr Dusil
Koordinátor konceptu
DOMY ATREA (ATREA s.r.o.)
petr.dusil@atrea.cz

Dřevostavby
Šetrná řešení v praxi (CZGBC, ČKA)

mailto:petr.dusil@atrea.cz


Ing. Petr DusilŠetrná řešení v praxi: Dřevostavby

Obsah, témata

• Představení a úvod

• Potenciál dřevostaveb

• Dřevostavby a energeticky pasivní standard

• Příklady z praxe
• Dům vody a tónů (RD, Jistebsko)
• Domov Podhrádí (BD pro komunitní bydlení, Týnec nad Labem)

• Shrnutí a závěr



Ing. Petr DusilŠetrná řešení v praxi: Dřevostavby

Koncept DOMY ATREA

• Kvalita budov v širších souvislostech

• Navrhujeme a stavíme komfortní, energeticky úsporné a ekologické domy

• Členství v odborných sdruženích
Osvěta, propagace a podpora trvale udržitelného stavebnictví

• Ocenění



Ing. Petr DusilŠetrná řešení v praxi: Dřevostavby

Soubor pasivních domů Koberovy

• Investor a generální projektant ATREA s.r.o.
• Výstavba 11/2006 – 7/2007 (9 měsíců!)

• 13 dřevostaveb v pasivním standardu
• 13 let zkušeností, dlouhodobé měření

• 11 trvale obydlených domů
• 2 budovy přístupné veřejnosti



Ing. Petr DusilŠetrná řešení v praxi: Dřevostavby

Vzdělávací středisko

• 1. energeticky nulová budova v ČR
• Exkurze, semináře, školení 



Ing. Petr DusilŠetrná řešení v praxi: Dřevostavby

Vzorový dům

• Adaptace a modernizace vzorového domu (2017)
• Prohlídky a osobní konzultace



Ing. Petr Dusil

Kvalita budov v širších souvislostech

• ekologie, respekt a ohleduplnost
(člověk, životní prostředí)

• komfortní a zdravé vnitřní prostředí
(vysoký standard bydlení)

• optimální ekonomické řešení 

• nízká energetická náročnost

(minimální provozní náklady, nezávislost)

• kvalitní architektura a design
(estetická kvalita a funkčnost)

Filozofie, pilíře, cíl najít rovnováhu (různorodé požadavky)

Šetrná řešení v praxi: Dřevostavby

http://www.bonusreal.cz/prukaz-energeticke-narocnosti-budov/


Ing. Petr DusilŠetrná řešení v praxi: Dřevostavby

Proč dřevostavby, výhody, úskalí

Výhody (potenciál)
• Obnovitelný materiál, váha, bilance CO2 – udržitelnost
• Lokální, tradiční, dlouhodobě ověřený materiál – renesance
• Příznivé zdravotní aspekty, pozitivní pocity, emoce (pohled, dotek, vůně…)
• Snadná zpracovatelnost, využitelnost – masivní dřevo, inženýrsky zpracované 

dřevo (KVH, CLT…), materiály na bázi dřeva – odpadní dřevo, recyklace
• Variabilita, snadná kombinace s dalšími materiály, využití staveništní 

montáže – obtížně zastavitelná místa, možnost různých stupňů prefabrikace
• Rychlost výstavby
• Potenciál pro novostavby, přístavby, nástavby, rekonstrukce
• Suché procesy – úspora vody

Nevýhody (úskalí)
• Přerušená tradice, předsudky, znevýhodnění, diskriminace (PBŘ)
• Školství, osvěta – okrajové téma
• Nedostatek odborníků a kvalitních řemeslníků
• Technologická kázeň, pečlivost (návrh, provedení), respekt k materiálu
• Odpovídající péče a údržba



• Stavební systém, optimalizovaný pro 
energeticky úsporné dřevostavby

• Ucelené systémy větrání, vytápění 
(chlazení) a přípravy TUV, využití OZE

• Dlouhodobá spolupráce s architekty, 
projektanty, specialisty,
a s realizačními firmami

• Komplexní služby (A-Z)

• Dlouhodobé zkušenosti a
jejich sdílení

Ing. Petr DusilŠetrná řešení v praxi: Dřevostavby

Koncept DOMY ATREA



Ing. Petr Dusil

cca 200 realizací RD…



„Dům vody a tónů“



Ing. Petr DusilŠetrná řešení v praxi: Dřevostavby

Lokalita výstavby – Pěnčín – Jistebsko

• 600 m n.m., řídká venkovská zástavba, cca 300 obyvatel



Ing. Petr DusilŠetrná řešení v praxi: Dřevostavby

Výchozí podmínky, zadání, koncepce

• Výchozí podmínky
• Členitý svažitý pozemek, náročné klimatické podmínky
• Okolní stavby, sousedi, vlastnické vztahy, soukromí
• Požadavky SÚ, regulativy: sedlová střecha…
• Klidná lokalita, řídká (venkovská) zástavba
• Výhledy (Černostudniční hřeben, panorama Krkonoš, okolní zeleň)

• Požadavky, představy, zadání
• Dům na míru pro 4 člennou rodinu – individuální návrh
• Důraz na vzhled, současný styl s ohledem na místní kontext
• Provozní praktičnost – dispoziční řešení
• Plochá střecha (regulativy!, klimatické podmínky!)
• Otevřený, světlý společný prostor, „osobní“ zóny (děti)
• Komfort (teplota, vlhkost, větrání, vizuál, světelný, akustika)
• Jan („audiofil“): velký obývák, důraz na akustiku, pracovna
• Udržitelnost, přírodní materiály, přírodní „bezúdržbová“ zahrada… 

• Koncepce, návrh



Ing. Petr DusilŠetrná řešení v praxi: Dřevostavby

Situace

Umístění, orientace, širší vztahy, výměra cca 2500 m2, svah Z - V



Ing. Petr DusilŠetrná řešení v praxi: Dřevostavby

Návrh

• Pohled od JV



Ing. Petr DusilŠetrná řešení v praxi: Dřevostavby

Dispoziční řešení (1. NP)

• Cca 22 x 8 m
• UP cca 140 m2



Ing. Petr DusilŠetrná řešení v praxi: Dřevostavby

Dispoziční řešení (2. NP)

• Cca 11 x 8 m
• UP cca 50 m2



Ing. Petr DusilŠetrná řešení v praxi: Dřevostavby

Stavební řešení

• Stavební systém DOMY ATREA
• Nosná konstrukce, dřevěný skelet
• Difúzně otevřená skladba obvodových stěn
• Přírodní, obnovitelné materiály
• Variabilita vnitřního a vnějšího pláště
• Tepelně technické parametry pro pasivní budovy
• Požární odolnost REI 60 minut

• Obvodová stěna
tl. cca 450 mm

U = 0,12 W/(m2.K)



Ing. Petr DusilRodinný dům – Týnec nad Labem

Výstavba

• Nosná konstrukce, dřevěný skelet + podkladní rošt vnějšího pláště



Ing. Petr DusilRodinný dům – Týnec nad Labem

Výstavba

• Nosná konstrukce, dřevěný skelet + podkladní rošt vnějšího pláště



Ing. Petr DusilDům vody a tónů

Výstavba

• Nosná konstrukce, dřevěný skelet (řezivo KVH)



Ing. Petr DusilDům vody a tónů

Výstavba

• Nosná konstrukce, dřevěný skelet (řezivo KVH)

Blower – Door test „B“ – „obálka domu“

• 0,22 h-1 (požadavek < 0,6 h-1)



Ing. Petr Dusil

Blower – Door test „A“
• 0,36 h-1 (požadavek < 0,6 h-1)

























Ing. Petr DusilŠetrná řešení v praxi: Dřevostavby

TZB

• Větrání a vytápění
• Řízené větrání s rekuperací tepla
• Větrací a vytápěcí (chladící) jednotka ATREA DUPLEX RK5
• Otopné žebříky a elektrická podlahová rohož v koupelnách

• Akumulace energie, ohřev vody (TUV)
• Integrovaný zásobník tepla ATREA IZT 650 litrů

• Zdroje energie
• Tepelné čerpadlo země – voda ATREA TCA 3.1 kW
• Fotovoltaická elektrárna 3,12 kWp
• Elektřina

• Hospodaření s vodou
• Obecní vodovod – pitná
• Vrt – užitková
• Koupací jezírko, potůček, vodní biotop – částečně uzavřený okruh
• Domovní čistírna odpadních vod, vsak na pozemku



Ing. Petr DusilŠetrná řešení v praxi: Dřevostavby

TZB (současnost, budoucnost?)

elektromobil
(mobilní baterie)

baterie stacionární

FVE
cca 5 kWp

spotřebiče

rozvodná síť 

Wattrouter
(chytrý rozvaděč)

TČ

IZT 650 l
(akumulační nádrž, TUV)

el. patrony

VZT
jednotka

TUV Monitoring a ovládání
ovladač, PC, telefon



Ing. Petr DusilŠetrná řešení v praxi: Dřevostavby

Energetika, NZÚ

• Užitná plocha: 189 m2

• Měrná potřeba tepla na vytápění:
13 kWh/m2a (požadavek NZÚ 20)

• Měrná neobnovitelná primární energie:
49 kWh/m2a (požadavek NZÚ 60)

• 12 FVE panelů, instalovaný výkon: 3 kWp
• PENB - Energetická třída budovy:

A – velmi úsporná
• Blower - Door Test „A“:

0,36 h-1 (požadavek < 0,6 h-1)

• Nová zelená úsporám: B.2

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVlebD-_7RAhVHbxQKHaxxB_QQjRwIBw&url=http://www.pasivnidomy.cz/nova-zelena-usporam-poridte-si-pasivni-dum-s-dotaci/t4236&psig=AFQjCNGvLWN5kOJExs3CBj_24GRHbcFD6g&ust=1486590548587646


Ing. Petr DusilŠetrná řešení v praxi: Dřevostavby

Rodný list „Dům vody a tónů“

• Obyvatelé: Lucie, Jan, Nela, Matěj

• Architekt: Ing. arch. Zuzana Novosadová
(Symbiosa – ateliér architektů)

• Zahrada a vodní prvky: Petr Halama

• Projektant: Zdeněk Hlavatý

• Energetika, NZÚ, TZB: Ing. Z. Ročárek,
Ing. P. Kotek, Ph.D. (EnergySim s.r.o.)

• Technický dozor: Ing. Petr Marx

• Realizace: Domy Petříček
(v licenci DOMY ATREA)

• Obydlen: od 12/2016



Ing. Petr DusilŠetrná řešení v praxi: Dřevostavby

Ocenění pro „Dům vody a tónů“





Domov Podhrádí – Týnec nad Labem



Ing. Petr DusilŠetrná řešení v praxi: Dřevostavby

Výchozí podmínky, zadání, koncepce

• Záměr projektu
Záměrem investora areálu Podhrádí je postupné vytvoření ucelené 
lokality – souboru budov, permakulturní zahrady a parku – pro 
pohodlný a důstojný život s odpovídající péčí nejen pro seniory.
Objekt bytového domu bude sloužit komunitnímu bydlení se 
zaměřením na věkově neomezenou skupinu osob se sníženou mobilitou 
a soběstačností. Budou zde mimo jiné poskytovány terénní zdravotní a 
sociální služby s ohledem na potřeby klientů. 

• Požadavky, představy, zadání
• Důstojné prostředí pro bydlení (nejen) seniorů
• Kultivovaný, současný vzhled
• Provozní praktičnost – dispoziční řešení, bezbariérovost
• Komfort (teplota, vlhkost, větrání, vizuál, světlo, akustika)
• Udržitelnost, přírodní materiály, pasivní standard, OZE
• Vegetační střecha, FVE
• Park/ zahrada „babiččin sad“
• Sociální aspekty – péče, komunita, rodinné prostředí



Ing. Petr DusilŠetrná řešení v praxi: Dřevostavby

Situace

• Cca 250 m n.m., 2000 obyvatel



Ing. Petr DusilŠetrná řešení v praxi: Dřevostavby

Dům pro seniory – Týnec nad Labem



Ing. Petr DusilŠetrná řešení v praxi: Dřevostavby

Půdorys



Ing. Petr DusilŠetrná řešení v praxi: Dřevostavby

Příčný řez



Ing. Petr DusilŠetrná řešení v praxi: Dřevostavby

Stavební řešení

• Stavební systém DOMY ATREA
• Nosná konstrukce, dřevěný skelet
• Difúzně otevřená skladba obvodových stěn
• Přírodní, obnovitelné materiály
• Variabilita vnitřního a vnějšího pláště
• Tepelně technické parametry pro pasivní budovy
• Požární odolnost REI 60 minut

• Obvodová stěna
tl. cca 450 mm

U = 0,12 W/(m2.K)

foukané dřevovlákno



















Ing. Petr DusilRodinný dům – Týnec nad Labem

Konstrukce





Ing. Petr DusilRodinný dům – Týnec nad Labem

Konstrukce



Ing. Petr DusilRodinný dům – Týnec nad Labem

Konstrukce



Ing. Petr DusilŠetrná řešení v praxi: Dřevostavby

Reportáže, články

https://youtu.be/5lyZe246rXs (DrevoPortal.cz)

https://youtu.be/5lyZe246rXs (TZB-info.cz)

https://online.drevoastavby.cz/files/profispecial_supplement_2018/#150
(DŘEVO&stavby|PROFIspeciál 2018)

https://www.casopisstavebnictvi.cz/clanky-dum-vody-a-tonu-pencin-jistebsko-v-pasivnim-standardu.html
(Časopis Stavebnictví 03/2020)

https://youtu.be/5lyZe246rXs
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Ing. Petr DusilŠetrná řešení v praxi: Dřevostavby

TZB

• Větrání a vytápění
• Řízené větrání s rekuperací tepla
• Větrací jednotky ATREA DUPLEX ECV5 (pro 2-3 byty), čidlo CO2

• Stropní teplovodní vytápění (možnost chlazení)
• Otopné žebříky v koupelnách

• Akumulace energie, ohřev vody (TUV)
• 2x akumulační zásobník 400 a 700 litrů

• Zdroje energie
• 2x tepelné čerpadlo vzduch – voda ATREA TCV ECO 8 kW
• Bivalentní zdroj elektropatrona 2x 9 kW
• Elektřina
• Výhledově fotovoltaika cca 10 kWp

• Řízení a regulace
• Nadřazený řídicí systém, terminál v TM, internet



Ing. Petr DusilŠetrná řešení v praxi: Dřevostavby

Energetika, NZÚ

• Energeticky vztažná plocha: 829 m2

• Měrná potřeba tepla na vytápění:
13 kWh/m2a (požadavek NZÚ 15 kWh/m2a )

• Měrná neobnovitelná primární energie:
82 kWh/m2a (požadavek NZÚ 90 kWh/m2a )

• PENB - Energetická třída budovy:
A – velmi úsporná

• Blower - Door Test „B“:
0,33 h-1 (požadavek < 0,6 h-1)

• Nová zelená úsporám: B.2

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVlebD-_7RAhVHbxQKHaxxB_QQjRwIBw&url=http://www.pasivnidomy.cz/nova-zelena-usporam-poridte-si-pasivni-dum-s-dotaci/t4236&psig=AFQjCNGvLWN5kOJExs3CBj_24GRHbcFD6g&ust=1486590548587646


Ing. Petr DusilŠetrná řešení v praxi: Dřevostavby

Rodný list „Domov Podhrádí“

• Stavebník: Hynek a Dana Motlovi

• Studie: Ing. arch. Ondřej Novosad
(ARCHIDEE  / architektonické studio)

• Parkové úpravy: Hynek Motl

• Projekt: Ing. Stanislav Kolář, Ing. David 
Chudoba (Symbiosa – ateliér architektů)

• Energetika, NZÚ: EnergySim s.r.o.

• Technický dozor: Ing. Petr Marx

• Realizace: Dřevostavby Motl (2019)
(v licenci DOMY ATREA)
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Shrnutí

• Dřevo je plnohodnotný stavební materiál s vysokým potenciálem
nejen s ohledem na UDRŽITELNOST

• Budovy ze dřeva (v energeticky pasivním standardu) přináší vysokou 
přidanou hodnotu v mnoha aspektech

• Potenciál EPD – nepřichází automaticky – širší souvislosti
1. Kvalitní obálka 

• odpovídající tepelně technické parametry
• detaily (návrh, provedení)
• těsnost (objektivně měřitelný parametr reflektující kvalitu 

provedení stavby)
2. OZE (nZEB)

• Technologie + hlava + ruce + komunikace a spolupráce





petr.dusil@atrea.czIng. Petr Dusil, ATREA s.r.o. | DOMY ATREA

Možnost spolupráce

Architektura
Projekce
Výstavba

• Zajímavá práce v perspektivním oboru
• Možnost podílet se na vývoji
• Tým inspirativních odborníků

• Zkušenosti

www.PojdteDal.info
www.DomyAtrea.cz

(TZB)
www.atrea.cz

mailto:petr.dusil@atrea.cz
http://www.pojdtedal.info/
http://www.domyatrea.cz/
http://www.atrea.cz/
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