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Abstrakt 
Disertační práce se zabývá tématem architektury soudobého rodinného domu 

v Beskydech. V úvodu této práce je popsáno území včetně dokumentu Chráněné 

krajinné oblasti (CHKO). V posledním období několika let je toto téma velice 

diskutované mezi architekty a projektanty v dané oblasti. Na území CHKO je 

dlouhodobě patrná soudobá architektonická stagnace, neboť v dané oblasti kvalitní 

architektura na jen trochu vyšší úrovni nemá možnost vznikat jinak, než v konfliktu 

s devastující politikou CHKO Beskydy. 

Cílem práce jsou zásady jak vytvořit soudobý rodinný dům v Beskydech. 

Experimentální ověření práce je popsáno na návrhu a realizaci rodinného domu na 

Prostřední Bečvě. 

Tato disertační práce, včetně analýzy získaných poznatků, sběru informací, 

odborných posouzení, soudně znaleckých posudků, se stala důležitou součástí 

inženýrské činnosti, při schvalování daného projektu mezi institucemi státní správy.  

Klíčová slova 
Dřevostavba, nízko-energetické domy, pasivní dům, soudobý trend. 
 
 
Abstract 
The thesis deals with the issue of architecture of a contemporary single-family 

house in The Beskydy region. In the introduction of the thesis The Beskydy region 

as well as the document of the Protected landscape area of Beskydy (Chráněná 

krajinná oblast - CHKO Beskydy) are described. In recent years the above 

mentioned topic has been discussed a lot among the architects and designers of 

the region. Current architecture in the CHKO Beskydy has been stagnating for 

years due to the fact that in this region quality architecture of a little higher level will 

always necessarily be in conflict with the devastating policy of the CHKO Beskydy. 

The objective of the thesis is to specify rules that need to be observed when 

creating a contemporary single-family house in the Beskydy region. The design as 

well as the realization of a single-family house in Prostřední Bečva serves to 

experimentally verify the thesis.  

This thesis, including the analysis of the obtained data, collecting information, 

technical examination and authorized expert opinions, has performed as an 

important part of the engineering process leading to the approval of architectural 

projects from the institutions of the state administration.  

Keywords 
Woodbuilding, low-energy houses, passive house, contemporary trend. 
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1. ÚVOD 

Pro dizertační práci jsem si vybral téma – Architektura soudobého rodinného 

domu v Beskydech. Jak navrhovat domy k bydlení v Beskydech? V posledním 

období několika let je toto téma velice diskutované mezi architekty a projektanty 

v Chráněné krajinné oblasti.  

Dnešní projekční požadavky ze strany Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy 

vedou v mnohých případech k omezování tvorby architekta, za následek to má 

schvalování a následné realizování nesourodé, ne vždy kvalitní architektury. 

1.1 Úvod do řešené problematiky 
 
Území - charakteristika oblasti 

Beskydy – jedna z nejkrásnějších oblastí české republiky, krajina horských 

hřebenů, hlubokých údolí, zurčících potoků a říček, rozlehlých lesů, rozkvetlých 

strání a starobylých dřevěnic. Krajina,  která u nás nemá obdoby, neboť zde končí 

a zároveň dosahuje nejvyšších nadmořských výšek na našem území karpatský 

horský oblouk – zelená páteř střední Evropy.  

CHKOB – chráněná krajinná oblast Beskydy.  

Mezi nejvýznamnější přírodní hodnoty CHKO patří zejména původní pralesovité 

porosty s výskytem vzácných karpatských druhů živočichů a rostlin. Dosud zde 

najdeme druhově pestrá  a esteticky mimořádně působivé louky a pastviny. 

Unikátní jsou povrchové i podzemní pseudo krasové jevy. Mimořádná je i estetická 

hodnota a pestrost krajiny vzniklé historickým soužitím člověka s přírodou v tomto 

území. Přírodní hodnoty chráněné krajinné oblasti Beskydy zdůrazňuje 50 

maloplošných chráněných území, vyhlášení dvou ptačích oblastí, územní překrytí 

CHKO s mezinárodně významným ptačím územím (IBA) a navržení celé oblasti 

CHKO za evropsky významnou lokalitu.  

 
 
 



                                                           ARCHITEKTURA SOUDOBÉHO RODINNÉHO DOMU V BESKYDECH 
 

                                                                                                                               3 
 

2. KLÍČOVÁ SLOVA 
 
2.1 Dřevostavba, nízko-energetické domy, pasivní dům, soudobý trend  
 

Dřevostavba - stavba s nosnou konstrukcí ze dřeva. Dřevo dále můžeme použít 

na stavbě k různým účelům, např. pomocné konstrukce při zakládání, obkladové 

konstrukce, fasády, interiérové stěny, podlahy, terasy…  

 

Nízko-energetické domy - základními body nízko-energetických domů jsou 

vhodné využití podmínek území a orientace pozemku, ideální navržení koncepce 

domu, tepelně izolační vlastnosti obvodového pláště, vyřešení stavebních detailů 

obvodového pláště, dostatečná vzduchotěsnost obvodového pláště, pasivní 

využívání sluneční energie, vhodně zvolený vytápěcí systém, kontrolované větrání 

domu, aktivní využívání sluneční energie a jiných alternativních zdrojů energie. 

 

Pasivní dům – ekologický způsob bydlení: pasivně uzavřít v domě všechny už 

existující tepelné zisky - dopadající sluneční záření a energii vyzařovanou lidmi i 

spotřebiči. Minimální zdroje na vytápění, doplňkové ekologické zdroje na ohřev 

teplé vody. Koncepce pasivního domu je závislá na mimořádně kvalitní tepelné 

izolaci. Dobře postavený pasivní dům nemá žádné komplikované systémy, úspora 

na rozvodech tepla, úspora radiátorů a vytápění v podlaze, všude koluje čerstvý, 

na potřebnou teplotu regulovaný vzduch. [4] 

 

Soudobý trend – základní směr vývoje stavění, bydlení a užívání domů. Použití 

tradičních, přírodních materiálů v základní formě – např. přiznání materiálu na 

povrchu stavby. V dnešní době je klient náročnější na vnitřní techniku bydlení, 

např. využívání multimediálních systémů, nebo tzv. dům pod palcem - pomocí 

mobilního telefonu můžeme „dirigovat“ chod domácnosti. 

 

2.2 Citace pojmů 

 
Lidová stavba 
„Význačným impulsem pro studium a dokumentaci lidových staveb bylo provolání 

výtvarného odboru Umělecké besedy v Praze v roce 1880, vyzývající malíře, 
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architekty a studenty ke sbírání zpráv a kreseb zajímavých dřevěných stavení, 

jejich součástí i starého rolnického nábytku. Národopisná výstava československá 

v Praze roku 1895 chápala lidové stavitelství jako významný prvek národní 

svébytnosti.“ [1] 

 
Bydlení v rodinném domě 
„Rodinný dům jako nejkvalitnější způsob bydlení. Z výsledků průzkumu vyplývá, že 

70 až 85 procent respondentů považuje bydlení v rodinných domcích za 

nejkvalitnější formu bydlení. V malých městech a na venkově je jich však téměř 90 

procent. Městské obyvatelstvo má rovněž o něco větší zájem o řadové 

(skupinové) rodinné domy.“ [2] 

 

Karpatský dům 
„Souborné označení pro lidový dům horského typu v karpatské části Slovenska, 

na východní Moravě a v Těšínském Slezsku. Z hlediska stavebního materiálu jde 

převážně o dřevěný, roubený dům. Karpatský dům v českých Karpatech jeví četné 

shody o podobnosti s karpatským územím v Polsku a na Ukrajině. Karpatský dům 

bývá považován za samostatný domový typ s četnými regionálními variantami.“ [1] 

 
3. CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem disertační práce jsou zásady jak vytvořit soudobý rodinný dům 

v Beskydech. Nově navržený rodinný dům by měl vycházet z tradice výstavby 

daného regionu, dále by měl poukazovat na soudobý trend v architektuře, a 

zároveň by měl být navržen v principech nízko-energetického či pasivního domu. 

3.1 Hlavní cíl disertační práce 

Zásady navrhování v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Beskydy. Současné 

požadavky na výstavbu v CHKO Beskydy jsou podle mne nedostatečné, 

neumožňují prosadit soudobou architekturu daného regionu, a nezabraňují stavění 

nesoudobé architektury. 

Současné architektonické dění v regionu CHKO Beskydy je diskutabilní, pro mne 

velice skeptické, založené na vyjádření pouze úředníků Správy CHKOB. 
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Architektura by měla být schopna zajistit krásné a funkčně vyhovující prostředí pro 

všechny obyvatele. Ve skutečnosti dnes nemůže architekt ovlivnit svým 

navrhováním dané prostředí.  

3.2 Sekundární cíl disertační páce 

Ověření projektu v praxi. Návrh soudobého dřevěného domu v Beskydech. 

Příkladem se stala rekonstrukce rodinného domu na Prostřední Bečvě, prokázání 

zda je možné realizovat soudobý dům v Beskydech, za jakých podmínek a úskalí. 

Dnešní dokumenty a činnost správy chráněné krajinné oblasti Beskydy se sídlem 

v Rožnově pod radhoštěm jsou následující: 

 

3.3 Krajinný ráz a výstavba, dokument SCHKOB 

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Beskydy byla vyhlášena z důvodu výjimečných 

přírodních hodnot, jimiž jsou zejména původní pralesovité lesní porosty s 

výskytem vzácných karpatských živočišných i rostlinných druhů, druhově pestrá 

luční společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudo-krasové jevy a rovněž 

mimořádná estetická hodnota a pestrost ojedinělého typu krajiny vzniklého 

historickým soužitím člověka s tímto územím. [5] 

Posláním oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, přírodních zdrojů a jejích 

typických znaků, kterými jsou zejména povrchové utváření krajiny včetně vodních 

toků a ploch, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití 

lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a 

urbanistická skladba sídlišť a architektura staveb. 

Činnost Správy CHKO Beskydy 

Posláním Správy CHKO Beskydy, v rámci usměrňování stavební činnosti, je 

snaha spoluvytvářet architekturu typickou právě pro oblast Beskyd. Tímto se 

samozřejmě nemyslí, že zde budou vznikat kopie staveb z dob minulých, ale 

stavby, které budou plně navazovat na okolní krajinu – budou součástí této krajiny.  

Vycházíme z technologického pokroku, ke kterému dnešní společnost dospěla a 

nebráníme se používání nových materiálů a technologií. To znamená, že pokud se 
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má stavět moderním způsobem, tak v tradičním duchu a pokud se má 

přestavovat, potom je důležité uchování původního rázu. Jedině tímto způsobem 

můžeme docílit tzv. „obnovy venkova“. 

4. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 
 
4.1 Hlavní principy nízko-energetického a pasivního domu 
 
V současné době je trend pro bydlení navrhování tzv. nízko-energetických domů, 

či pasivních domů. Domy jsou odlišné dle spotřeby energie na vytápění a samotný 

chod domu. Dnešní legislativa, připravované a také schválené zákony, se tomuto 

tématu hodně zabývá. Co to znamená pro projektanty? Budeme muset citlivě 

navrhovat urbanistické a architektonické řešení domů, citlivě navrhovat technické 

detaily, skladby konstrukcí. 

4.1.1 Hlavní principy nízko-energetického domu 

Vhodné využití podmínek území a orientace pozemku. Je třeba zohlednit, na 

jakém místě se náš budoucí dům má nacházet. Zda bude na rovném slunném 

pozemku či ve stínu lesa někde na samotě.  

Ideální navržení koncepce domu. Ztráta tepla z domu probíhá prostřednictvím 

obvodového pláště domu. Proto je důležité, aby obvodový plášť měl co možná 

nejmenší plochu. I vnitřní dispozice domu by měla být vzhledem ke snadnému 

přenosu energií bez zbytečných komplikací.  

Tepelně izolační vlastnosti obvodového pláště. Dosažení co nejlepších tepelně 

izolačních parametrů všech prvků obvodového pláště – střechy, podlahy, 

obvodových stěn, ale i oken a dveří. U střechy, podlahy a obvodových stěn nám to 

umožní masivní zateplení, u oken a dveří toho docílíme vhodnou volbou zasklení 

a rámů.  

Vyřešení stavebních detailů obvodového pláště. Především se musíme 

zaměřit na místa možného vzniku tzv. tepelných mostů. To jsou místa, která nám 

odvádějí teplo z interiéru domu do exteriéru a chlad naopak. Vzniku tepelných 
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mostů zabráníme vhodně zvolenou stavební technologií a především precizně 

provedenou stavbou domu.  

Dostatečná vzduchotěsnost obvodového pláště. Dům musí být bez netěsností 

a musí odolávat určitému tlaku vnějších vlivů, aby nedocházelo k tzv. profukování 

domu.  

Pasivní využívání sluneční energie. Vhodným navržením domu můžeme získat 

veliké množství sluneční energie, která se nám po dopadu v interiéru domu mění 

na tepelnou. Toho docílíme především využitím rozsáhlejšího prosklení jižní strany 

domu.  

Vhodně zvolený vytápěcí systém. Vhodně zvolená otopná soustava domu je 

dalším krokem ke komfortnímu užívání domu. Vhodné jsou především 

nízkoteplotní otopné soustavy. Nesmíme zapomenout ani na přesnou a včasnou 

regulaci teploty v domě.  

Kontrolované větrání domu. Větrání domu je nezbytností, jelikož provoz domu 

(především obyvatelé) vyprodukují veliké množství vlhkosti, která musí být domem 

absorbována a přebytek odveden do exteriéru.  

Aktivní využívání sluneční energie a jiných alternativních zdrojů energie. 
Používání slunečních kolektorů nebo různých hybridních systémů zaměřených na 

ohřev vody, výroby energie obecně velmi zefektivňuje principy nízko-

energetických domů a snižuje naši závislost na dodávkách energií z vnějších 

systémů, což nám do jisté míry dává určitou dávku svobody v užívání domu.  

4.1.2 Hlavní principy pasivního domu  
 
Tepelná ochrana. Většina soudobých budov vyzařuje teplo do okolí, pasivní dům 

si je úzkostlivě chrání. Pilířem pasivního domu je účinná, několik desítek 

centimetrů tlustá izolace, která takřka likviduje tepelné ztráty. Součinitel prostupu 

tepla U < 0,15 W/(m2K) 

 
Vzduchotěsnost. Do pasivního domu nikudy netáhne, dokonce ani větrání okny 

není nutné. Výměna vzduchu je řízená a odcházející vzduch při tom předává teplo 
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vzduchu čerstvému. Při montáži stavebních prvků je proto cílem až extrémní 

vzduchotěsnost celého pláště budovy. Celková neprůvzdušnost n50 < 0,6 h-1 

 
Pasivní zisky. Orientace hlavních oken pasivních domů by měla být pokud možno 

jižní, aby okna, konstruovaná jako solární kolektory, měla co nejvyšší tepelné 

zisky. V každém případě by tepelné zisky měly být vyšší než ztráty. Součinitel 

celkové propustnosti slunečního záření g > 50 % 

 
Větrání. Jestliže jednou nohou pasivního domu je izolace, druhou je bezpochyby 

rekuperace. Zatímco při větrání oknem vypouštíme i teplo a s čerstvým vzduchem 

do místnosti nasáváme prach a pyl, rekuperace vydýchanému vzduchu teplo 

odebírá a předává ho přefiltrovanému vzduchu čerstvému. To po většinu roku 

stačí na vytápění celého domu. Účinnost rekuperátoru > 75 % 

 

Energeticky efektivní spotřebiče. Je-li vývěsním štítem pasivního domu 

radikální šetření energií, pak v něm nelze používat plýtvavé spotřebiče. Užíváním 

úsporných ledniček, praček či sporáků lze snížit spotřebu elektřiny až o 50 

procent. 

 

Obnovitelné zdroje. Závislost pasivního domu na dodávkách energií, které se 

proti obyčejnému domu smrskly na pouhých 15 procent, lze ještě snížit využitím 

obnovitelných zdrojů. Tak malá tepelná čerpadla se však běžně nedělají, ale na 

příklad solární panely mohou ušetřit až 60 procent tepla potřebného na ohřev teplé 

vody. 

 
4.2 Dřevěné domy soudobé v zahraničí 
 

Dřevo jako stavební materiál se používá na celém světě. Dřevěné domy byly a 

stále jsou nejen atraktivní pro uživatele, ale z hlediska bydlení jsou stále plně 

funkční. Dřevěné stavby se více stavějí v oblastech krajinných, v blízkosti těžby 

dřeva, případně se dřevo dováží různými dopravními prostředky. Dnes např. 

exotické dřeviny pro terasy, nábytek, obklady se již dovážejí mezi kontinenty.  

V Evropě a také u nás je tento systém nejvíce rozšířený. Novodobé dřevěné 

stavby můžeme vidět po celé Evropě. V každém státě je spoustu architektů 
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zabývající se danou přírodní (organickou) výstavbou. Propagátory organické 

architektury byli ve světě americký architekt Frank Lloyd Wight, nebo finský 

architekt Alvar Aalto a další.  

 

Dřevěný fošínkový systém vyplněný tepelnou izolací se ve velké míře začal 

používat v severní Americe v období po druhé světové válce. Dnes jsou ve 

Spojených státech amerických a v Kanadě realizována celá novodobá sídliště 

rodinných domů, budovy pro veřejnost, známý systém „two by four“, „two by six“ 

(2x4 nebo 2x6 palců průřez dřevěného trámu). 

                                                                                    
Např. v sousedním Rakousku je zcela běžná moderní výstavba v krajinném rázu 

pohoří Alp. V nejvyšších nadmořských výškách jsou navrženy dřevostavby 

založené např. na principu nízko-energetického domu. Nacházejí se zde nové 

objekty sloužící pro soukromý i veřejný sektor. Dřevěný materiál, skleněné stěny 

jsou dominantou daných staveb. Není to jen nový architektonický výraz staveb, ale 

především jde o funkční řešení potřeb uživatelů v návaznosti na přírodní krajinný 

ráz.  

 

4.3 Dřevěné domy soudobé v České Republice  
 

Dnes je obdoba využití dřeva u nás ve stavbě domů podstatně menší než klasický 

systém výstavby (zděné s keramických nebo různých prefabrikovaných systémů). 

Dřevostavby se staví systémem svépomocí, to znamená, že stavebník může na 

stavbě obydlí ušetřit, nebo systémem dodavatelsky, kdy stavební firma připraví 

dům na klíč. U nás je podíl dřevostaveb oproti ostatní výstavbě 1-2%, ve 

Spojených státech amerických je 65%. Roční těžba dřeva na obyvatele je v České 

republice a ve Spojených státech amerických přibližně stejná. V Rakousku a 

Švýcarsku je to 10%, Anglie 15%, Severské země až 60%, Kanada dokonce 80%. 

Na jeden průměrný rodinný dům ze dřeva je zapotřebí přibližně 70m3 surového 

dřeva. 

 

Dřevěné domy si již v dnešní době zasloužily různá ocenění odborné veřejnosti 

nejen u nás ale ve světě. Cena Grand Prix 2007 obce architektů udělila první 
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místo dřevěné stavbě Středisko ekologické výchovy Sluňákov od ateliéru Projektil 

a také stavbě arch. Mudříka Dům v Lomu.   

 
4.4 Příklady soudobé práce v regionu Beskydy  
  

V daném regionu valašsko-lašském se nachází několik příkladů staveb, kdy 

architekti snažili se prosazovat trendy dané doby v návaznosti na přírodní 

charakter oblasti. Především používali jednoduché tvary, jednoduché dispozice, 

prosklené stěny, přírodní materiály. Architekt Dušan Jurkovič navrhl a následně 

realizoval komplex budov na Pustevnách pro Pohorskou jednotu Radhošť ve 

Frenštátě, turistické stavby a jejich zařízení: Turistická ubytovna Maměnka, jídelna 

Libušín, kolárka, zvonice, tělocvičné nářadí pro hřiště, orientační tabule. Tyto 

dřevěné stavby, realizované v letech 1898 – 1899, jsou příkladem secese 

podporována jednoduchými ornamenty.  

 

Architekt Bohuslav Fuchs je autorem Hotelu Vlčina ve Frenštátě pod Radhoštěm, 

realizace proběhla v létech 1940-46, jedná se o moderní přístup v navrhování 

ubytovacího zařízení v malebné krajině za použití přírodních materiálů (kámen, 

dřevo).  

 

Dalšími architekty, kteří navrhli a realizovali v dané lokalitě moderní stavby, jsou 

bratři Lubomír a Čestmír Šlapetové. Několik staveb jsou k vidění v Rožnově pod 

Radhoštěm (Vila K.Krystýnka, Vila JUDr. J.Žanty, Vila JUDr. J.Vondráčka, 

Víkendový dům J.aZ.Vítězových), v Příboře (Rodinný dům J.Kotoučka, Rodinný 

dům R.Schona), ve Valašském Meziříčí byla navržena Vila R.Chumchala a 

F.Nožičky (1933-34), Bezručova chata na Lysé Hoře, nebo kostel Sv.Mikuláše 

v Tiché u Frenštátu pod Radhoštěm, který se realizoval v létech 1967 – 76. [5] 
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5. ZKUŠENOSTI Z VLASTNÍ PRAXE  
 

5.1 Zkušenosti s dřevostavbami 
 

Dřevo – přírodní materiál, který se používal od nepaměti pro stavbu obydlí. 

V našem regionu Valašsko-lašském se dřevo jako konstrukční nosný materiál 

historicky používalo u roubených staveb. V původně chudém kraji bylo dřevo 

dostupným materiálem pro všechny. Dnes je obdoba využití dřeva ve stavbě 

systémem svépomocí. To znamená, že stavebník může na stavbě obydlí ušetřit. 

 
5.2 Příklady z vlastní praxe  
  

Od založení vlastního ateliéru v Kopřivnici, jsem měl možnost vyprojektovat a 

následně realizovat několik úsporných domů navržených v nízko-energetickém 

standardu, v regionu valašsko-lašském. Pro tuto práci jsem vybral dva příklady. 

První příklad je menší rodinný dům v Kopřivnici a druhý příklad je rekonstrukce 

rodinného domu v Kojetíně u Nového Jičína. 

 

Rodinný dům v Kopřivnici, investor MUDr. Radim Bužga s rodinou 
Manželé Bužgovi přišli do ateliéru v roce 2004 s jasnou představou: nízko 

energetický dřevěný dům nejlépe přízemní. Dům byl dokončen a zkolaudován na 

sklonku roku 2006.  

Objekt rodinného domu je navržen jako dřevostavba. Skladba obvodové 

konstrukce je s dřevěných nosných sloupků, tepelné izolace rockwool, difúzní folie 

nicofol, latí, kontralatí, fasádních barevných cetrisových panelů. Vnitřní povrch 

stěn tvoří parozábrana, v interiéru kombinace sádrokartonových stěn, 

dřevoštěpkových desek.  
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Obrázek 1 – Rodinný dům v Kopřivnici (2006)     Obrázek 2 – Rodinný dům Kojetín (2008) 

 

Rodinný dům Kojetín, investor Radek Leskovjan 
Pozemek se nachází uprostřed obce Kojetín, na kopci s výhledem do krajiny. 

Záměrem investora bylo v první fázi zrekonstruovat objekt bývalé stodoly pro 

bydlení a práci a v budoucnu postavit nový rodinný dům v sousedství. 

Koncepce jednoho prostoru vychází z historie bydlení našich předků v tomto 

regionu. Vše potřebné se odehrávalo v jedné jizbě; kuchyňský kout, posezení, 

kout pro spaní i práci. 

Objekt je navržen z přírodních materiálů. Nosná konstrukce a lehké zastřešení je 

ze dřeva, provětrávaná fasáda z pohledových cetrisových desek. Prosklené části 

budovy jsou navrženy jako izolační dvojsklo s hliníkovými rámy v odstínu fasády. 

Terasa je z ocelových nosníků překrytých dřevěnou palubou.  

 
5.3 Dřevěné domy v CHKO Beskydy 
 
Navrhováním soudobých dřevěných domů se snažím spojit tradici daného regionu 

a současný trend jednoduchých, účelných staveb, realizovaných tzv. „suchou 

cestou výstavby“. Vybral jsem na toto téma další dva příklady. První příklad je 

menší rodinný dům pro mého bratra na Dolní Bečvě a druhý příklad je areál 

rodinných domů na Horní Bečvě s názvem Bečva Villa Resort. 

 

Rodinný dům Dolní Bečva 
Novostavba se nachází v mírně svažitém terénu na okraji obce Dolní Bečva, 

nedaleko Rožnova pod Radhoštěm, v oblasti CHKO Beskydy. Obdélníkový 

charakter domu je navržen na parcele ležící ve směru vrstevnic, boční strany 

novostavby jsou rovnoběžné s ohraničením pozemku. Jedná se o přízemní dům, 
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půdorys podélného obdélníku připomínající klasickou zástavbu historických domů 

daného regionu.  

 
Bečva Villa Resort, investor Triremis s.r.o., Bečva resort s.r.o. 
Areál šestnácti dřevěných domů se nachází na Horní Bečvě nedaleko hranice se 

slovenskou republikou. V roce 2003 byly zahájeny práce na architektonické studii 

a následně projektové dokumentaci pro územní řízení, včetně modelového 

zpracování celého areálu. V roce 2006 byl areál povolen ze strany stavebního 

úřadu. Všechny dotčené orgány a instituce připomínkující územní řízení neměly 

námitek, vyjma Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy. Po několika 

negativních stanoviscích ze strany SCHKO Beskydy, přepracovávání variant, a 

následné konzultace s nadřízeným orgánem - náměstkem ministra životního 

prostředí, byla schválena varianta k realizaci.  

 

  
Obrázek 3- Bečva Villa Resort, 2008                  Obrázek 4- Rodinný dům Dolní Bečva, 2006 

 

 

Areál pronajímatelných dřevěných domů se nachází na zelené louce v obci Horní 

Bečva v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Realizované objekty, 8 rodinných 

domů spolu s 12 bungalovy a správní budovou, komunikacemi, zelení a 

příslušenstvím, tvoří ucelený urbanistický soubor s rekreační funkcí. 

Architektonické řešení domů vychází z tradičních materiálů Beskyd - dřevěná 

nosná konstrukce, dřevěný obklad fasády, dřevěná okna - a tradičních forem - 

obdélníkový půdorys domu, vstup na delší straně půdorysu, šikmá střecha s vikýři. 
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6. SOUDOBÝ RODINNÝ DŮM V BESKYDECH 
 

Rád bych poukázal na tradici výstavby rodinných domů, na tzv. historickou stopu 

domů v Beskydech. Rodinné domy se stavěly na kamenných podezdívkách, 

hlavním konstrukčním materiálem byly dřevěné prvky v podobě trámů a obkladů. 

 

6.1 Historická stopa domů v Beskydech 
 
Valašský dům 
Lokální dobová forma lidového domu na východní Moravě s jádrem výskytu v okolí 

Vsetína, Valašského Meziříčí, Valašských Klobouk, Rožnova a Frenštátu pod 

Radhoštěm. Charakteristické znaky: přízemní roubený dům, do poč.20 stol. 

s dýmnou nebo polodýmnou jizbou, sedlová střecha, dvojdílný a trojdílný půdorys 

komorového, u sociálně slabších obyvatel i chlévního typu, dřevěný štít a 

kabřincem a lomenicí, zástavba štítová nebo nepravidelná. Valašský dům se řadí 

ke karpatskému  domovému typu. 

 
Půdorys domu, vnitřní domové členění 
Půdorys domu v českých zemích a na Slovensku je založen na příčném členění, u 

něhož je vchod orientován v okapové (delší) stěně obydlí. Toto řešení je běžné i 

v jiných středoevropských zemích. Od něho se odlišuje dělení domu v podélné 

ose se vstupem v užší (štítové) stěně, jehož výrazným předchůdcem byl už řecký 

megaron a s nímž se setkáváme v recentních dokladech u domů v alpských 

zemích, u dolnoněmeckého halového domu, u zemnic v bulharském Podunají, u 

nadzemních domů v Řecku a jinde (u nás např. u maloměstských domů ve 

Štramberku). [1] 

 

6.2 Příklad navržení dřevěného soudobého domu v Beskydech 
 
Jako příklad jsem zvolil rodinný dům, kde vykonávám společně s rodinou roli 

investora, také roli stavebníka, architekta-projektanta a stavební dozor. Jedná se o 

rodinný dům na Prostřední Bečvě. Původní dům byl srubový v kombinaci se 

zdivem na kamenné podezdívce, s kamenným sklepem a kamennou zdí v zadní 
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části objektu. Původně neobyvatelný půdní prostor byl navrhován k přestavbě čtyř 

pokojů se společným vikýřem. Stavební povolení bylo vydáno.  

Během prvních stavebních prací, po odkrytí vnitřních omítek, se ukázalo, že 

trámové konstrukce jsou napadeny škůdci. Byl zpracován stavebně-technický a 

biologický průzkum dřevěných konstrukcí znalcem v oboru, se závěrem 

havarijního stavu jednotlivých částí dřevěných konstrukcí rodinného domu. 

Dřevěné konstrukce byly odstraněny. Navrhl jsem nové dřevěné konstrukce, 

vyhovující navrhováním dřevěných nízko-energetických domů ve vztahu k ČSN 

730540 (Tepelná ochrana budov). Nově navržené úpravy nerozšiřovaly původní 

plochu domu. 

 

Stavební úřad v Rožnově pod Radhoštěm zastavil stavební práce na rodinném 

domu, a nařídil nové projednání s dodatečným povolením stavby a doplnění o 

nové vyjádření dotčených orgánů. 

Nový návrh dřevěných konstrukcí domu byl zpracován v duchu soudobé 

architektury dřevěných domů. Jednoduchý konstrukční systém s dostačující 

tepelnou izolací. Prosklená plocha na původním místě dvou velkých oken z jižní 

strany.  

 

 
Obrázek 5 - Zákres do fotky, budoucí podoba nízko-energetického domu,  

zákres studio Kamila Mrvy 
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6.3 Poukázání na aspekty architektonické tvorby v chráněné krajinné oblasti 
(CHKO Beskydy) 
 
V současné době, jestliže architekt projektuje v CHKO Beskydy, musí být jeho 

projekt kladně odsouhlasen Agenturou ochrany přírody a krajiny v Rožnově pod 

Radhoštěm. Stavební úřad bez vyjádření této agentury nepustí projekt dál 

k realizaci.  

 

 
7. ZVOLENÉ METODY ZPRACOVÁNÍ  
 
Metoda, kterou jsem zvolil, pro vypracování této disertační práce je analýza 

získaných poznatků. Na základě získaných poznatků, sběru dat jak historických 

tak současných, jsem vyhotovil hypotézu, kterou jsem ověřil na příkladu rodinného 

domu na Prostřední Bečvě. 

 
7.1. Analýza získaných poznatků  
Analýza získaných poznatků - analýzou se rozumí metodické a myšlenkové 

rozčlenění zkoumaného objektu, daného projektu, na jednotlivé části (např. vazby 

na posudky, roviny pohledu odborníků, aspekty technického řešení…), spolu s 

aplikací daného příkladu domu v kontextu pro každé toto rozčlenění. A dále 

uplatnění postupů, které umožňují vždy v daném kontextu vytvořit "novou" dílčí 

charakteristiku dané části. Spolu s tímto rozčleněním a vytvořením nových částí se 

analýza zabývá zároveň vztahy mezi takto vymezovanými částmi.  

 

7.2 Postup při zpracování disertační práce  
 

Sběr materiálů a informací  
V úvodu zpracování disertační práce přikládám k danému projektu konkrétní 

dokumenty, a to průvodní zprávu – textovou část k rodinnému domu a stavebně 

technický stav dřevěných konstrukcí. Stavební průzkum objektu jsem provedl 

osobně a nechal zpracovat stavebně technický a biologický průzkum dřevěných 

konstrukcí soudním znalcem v daném oboru panem Ing. Martinem Jankem. 
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Na základě záporných stanovisek SCHO Beskydy jsem konzultoval danou práci 

s představiteli České komory architektů. Ředitel kanceláře České komory 

architektů pan JUDr., PhDr. Jiří Plos napsal v lednu 2007 stanovisko k danému 

projektu, které přikládám v této práci v kapitole 6.4. Dále jsem práci konzultoval se 

soudním znalcem v oboru životní prostředí, s paní Ing. Radmilou Kiszovou, která 

v říjnu 2007 napsala na danou práci posouzení soudního znalce, rovněž přikládám 

v této disertační práci. 

 
7.3 Průvodní zpráva, stavebně technický stav dřevěných konstrukcí 
 
Původní rodinný dům se nachází ve svažitém terénu na parcele č. 289, ležící ve 

směru vrstevnic, boční strany domu jsou rovnoběžné s ohraničením pozemku. 

Jedná se o přízemní dům, půdorys podélného obdélníku připomínající klasickou 

zástavbu historických domů daného regionu.  

Dům je založen na kamenném soklu. Bylo provedeno zpevnění v části nové 

základové desky. Před domem je stávající betonová vstupní terasa, která bude 

doplněna o kamennou nášlapnou vrstvu přírodního vzhledu. 

Obvodové zdivo je z trámové dřevěné konstrukce, příčky jsou navrženy z dřevěné 

konstrukce na straně vnější s povrchovou úpravou dřevěný provětrávaný  obklad, 

na straně vnitřní sádrokartonové desky. Obvodové vnější stěny (zdi) jsou opatřeny 

tepelnou izolací Rockwool s odvětrávanou mezerou, cetrisovými deskami, difuzní 

folií a dřevěným obkladem. 

 

7.4 Stanovisko České komory architektů 
 

Česká komora architektů, prostřednictvím ředitele Kanceláře ČKA konstatovala, 

že stavba rodinného domu je v souladu s obecnými urbánními a architektonickými 

požadavky a z těchto důvodů nejen přípustná, ale pro formování prostředí 

přínosná. Doporučuje proto provedení podle projektu. Vzhledem ke skutečnosti, 

že ani orgán ochrany přírody a krajiny neshledal důvody spočívající v ohrožení 

přírodních složek životného prostředí, navrhuje změnu jeho stanoviska na 

souhlasné. 
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7.5 Komentář k danému projektu  
 
Po předložení výše uvedených stanovisek a shromáždění dalších potřebných 

dokladů na stavební úřad, bylo požádáno o dodatečné stavební povolení. 

Dodatečnému stavebnímu povolení nebylo vyhověno. Prostřednictvím daného 

stavebního úřadu jsem podal odvolání na Krajský úřad ve Zlíně, který posléze 

zrušil nařízení stavebního úřadu a nařídil nové projednání ve věci dodatečného 

stavebního povolení. Jedním z bodů, které bylo zapotřebí předložit, bylo kladné 

vyjádření CHKO Beskydy. Požádal jsem opětovně o nové stanovisko CHKO 

Beskydy, kde jsem přiložil stanovisko soudním znalcem a stanovisko ČKA. 

 

8. HLAVNÍ VÝSLEDKY PRÁCE 
 
8.1 Zásady návrhu soudobého domu v Beskydech 
 
Hlavním výsledkem této disertační práce je definovat zásady návrhu soudobého 

domu v Beskydech, doporučení pro další projekty v Chráněné krajině Beskydy. 

Jedná se o urbanistické aspekty, architektonické aspekty, ale také energetické a 

ekologické aspekty v navrhování domů.  

Ověření těchto zásad bylo realizováno na projektu Rodinný dům na Prostřední 

Bečvě, který je navržen v principu nízko-energetického domu. 

 

Urbanistické aspekty 

Vhodné využití podmínek uzemí a orientace pozemku. Návaznost na okolní 

výstavbu. Zřetelně definované co je nové a co je stávající. 

Rodinný dům se nachází na slunném pozemku, na jižním svahu, přízemím 

zapuštěn do terénu. Dům bude schopen co nejefektivněji využívat sluneční záření, 

je chráněn před úbytkem energie (severní větry).  

Architektonické aspekty 

Ideální navržení koncepce domu. Vztah soudobé architektury a historické stopy 

daného regionu, vycházející z tradic a místních materiálů 
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Plocha obvodového pláště je oproti klasickému domu zmenšena, ze severní 

strany je dům zapuštěn do terénu. Je navržena pultová střecha s jedním vikýřem 

orientovaným na jižní stranu. Vnitřní dispozice domu je jednoduchá, navazující na 

historickou stopu. V přízemí je navržen jeden soudobý otevřený prostor. Severní 

strana domu je navržena pro skladové prostory v přízemí a komunikaci v patře.   

Technické aspekty 

Tepelně izolační vlastnosti obvodového pláště. Je navrženo zateplení 

obvodového pláště, zateplení střechy.  

Vyřešení stavebních detailů obvodového pláště. Tepelné mosty jsou 

zmenšeny zateplením objektu a předsazenou provětrávanou fasádou. 

Technologie domu je navržena jako dřevostavba s fošínkovou konstrukcí a OSB 

deskami.   

Dostatečná vzduchotěsnost obvodového pláště. Dům je navržen proti vnějším 

tlakům, nemělo by docházet k profukování domu. Je navržena provětrávaná 

fasáda se vzduchovou mezerou 15cm.  

Pasivní využívání sluneční energie. Je navrženo rozsáhlé prosklení z jižní 

strany domu. Schopnost akumulace tepla je v celoplošné betonové podlaze (litá 

betonová stěrka, betonová mazanina), dále je navržena možnost využití původní 

kamenné stěny ze severní strany domu. Proti letnímu přehřívání domu jsou 

navrženy proti-sluneční žaluzie, které se dají regulovat naklápěním a uzavíráním. 

Vhodně zvolený vytápěcí systém. Je navržen nízkoteplotní otopný systém 

v kombinaci s odporovými elektrickými kabely v podlaze. Je navržena regulace 

vytápěcího systému.  

Kontrolované větrání domu. Je navrženo větrání domu pomocí otevíravých 

oken, křížem větrané obytné prostory, odvětrané skladové prostory. Pro 

zkvalitnění větracího systému je také navržena rekuperace domu.  

Aktivní využívání sluneční energie a jiných alternativních zdrojů energie. 
Zatím není navržen systém slunečních kolektorů, nicméně střešní plocha pultové 
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střechy je směrována k jihu – ideální možnost využití slunečních kolektorů 

minimálně pro ohřev teplé vody. 

8.2 Posouzení tepelných vlastností stejného objektu s odlišnou skladbou 
obvodové konstrukce  

Bylo provedeno posouzení tepelných vlastností svislých konstrukcí a zastřešení 

v porovnání s odlišnou skladbou obvodové konstrukce (srubová konstrukce, 

vazníková konstrukce, fošinková konstrukce). 

Nízko energetický dům vykazuje o proti klasické roubence o 40% nižší tepelné 

ztráty. Rovněž spotřeba energie na vytápění je o cca 40 % nižší. Při použití 

kusového paliva (dřevo) dochází nejen ke zmíněné úspoře paliva, ale zároveň ke 

snížení zatížení dopravou paliva a odpadů vzniklých při spalování.  Rovněž je 

menší spotřeba dřevní hmoty na výstavbu domu. Tímto se dosahuje úspory 

energie (např. pohonné hmoty, el. energie). „Ušetřené stromy“ pak přispívají ke 

zdravějšímu zdravotnímu prostředí.  Výsledná úspora energií tedy dosahuje 

vyšších hodnot než 40 %. 

 
8.3 Demonstrace architektonických aspektů na daném příkladu 
 

Rodinný dům na Prostřední Bečvě je navržen v soudobém architektonickém 

výrazu, je produktem navrhování ateliéru Kamila Mrvy. Jedná se o autorské dílo, 

které neruší, ale naopak povyšuje hodnotu dané krajiny. Použití přírodních 

dřevěných materiálů v konstrukci stavby, v opláštění stavby, v interiéru a 

v doplňcích stavby. Jednoduchá dispozice kopírující původní stavbu.  

 

Rozhodnutí CHKO Beskydy nemělo obsahové náležitosti a zjevně ignorovalo také 

relevantní znalecký posudek Ing. Radmily Kiszové, který odbornou otázku, totiž 

vztah předmětné stavby ke krajině, přírodě a životnímu prostředí staví do zcela 

jiného světla, než jsou neodborné a laicky napsané stanoviska středoškolsky 

vzdělaných osob, které věc fakticky vyřizovaly na CHKO. Konkrétně bylo jasně 

znaleckým posudkem prokázáno, že stavba vyhovuje všem relevantním 

předpisům a většině regulativů, obsažených v podzákonné normě – plán péče 
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CHKO Beskydy (jmenovitě vyhovuje plně drtivé většině regulativů a třem 

regulativům vyhovuje převážně).  

Na území CHKO je dlouhodobě patrná soudobá architektonická stagnace, neboť 

v dané oblasti kvalitní architektura na jen trochu vyšší úrovni nemá možnost 

vznikat jinak, než v konfliktu s devastující politikou CHKO Beskydy. Pomalu tak 

místo žijící krajiny, se stavbami odrážejícími její obyvatele, vzniká myšlenkově a 

esteticky mrtvá a prázdná iluze ochrany původní krajiny, ostatně tvořená v dané 

oblasti spíše stavbami poplatnými šedé, břízolitové normalizační, estetické éry, 

vše případně doplněno o prvky estetiky tzv. chalupářství z téhož období, případně 

přizdobeno prvky tzv. podnikatelského baroka (arkýře, plastová okna s mřížkami 

atd.) z doby současné. Je zjevné, že CHKO neumí rozlišovat ochranu krajiny od 

ochrany přírody a od konzervace krajiny, k níž nemá žádné povolání a 

společenský úkol. 

CHKO nadřadila svůj neodborný názor všem ostatním hlediskům, jimiž má 

povinnost řídit se při výkonu státní správy, např. vůbec resignoval na povinnosti 

poskytovat stavebníkovi poučení, umožnit uplatnit práva tak, aby byl např. hledán 

alespoň v diskusi, model řešení (ze strany CHKOB nebylo vůbec jasné jak by 

předmětná stavba měla vypadat, aby byla pro CHKOB  akceptovatelná). 

Stanovisko bylo nekonkrétní, nepřezkoumatelné, opírající se o nekonkrétní 

regulativy vzniklé v procesech mimo kontrolu veřejnosti, které však nemohou 

zasahovat do ustavně garantovaných svobod na uměleckou tvorbu, či do práva 

vlastnit soukromý majetek. 

 
9. ZÁVĚRY, VÝSLEDKY ŘEŠENÍ 
 

Rodinný dům na Prostřední Bečvě, který je navržen v principu nízko-

energetického domu, nebyl po dobu tří let schválen Chráněnou krajinnou oblastí 

Beskydy. Stavební úřad nechtěl rozhodnout kladně, byť se úředníkům na 

stavebním úřadě tento projekt zamlouval, bez souhlasu CHKO Beskydy. 

 

V říjnu 2008 jsem daný projekt včetně rozpracované disertační práce konzultoval 

s Ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem a dále s náměstkem Ministra 

životního prostředí, orgánu nadřízeného CHKO Beskydy. Ministerstvo životního 
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prostředí vytvořilo i na základě těchto skutečností odbornou komisi, která se 

zabývá posuzováním projektů v chráněných krajinných oblastí České republiky. 

 

V lednu 2009 odborná komise Ministerstva životního prostředí vyhodnotila daný 

projekt stavebních úprav rodinného domu na Prostřední Bečvě se závěrem, že 

projekt je v souladu s obecnými urbánními a architektonickými požadavky. Orgán 

CHKO Beskydy na základě doporučení odborné komise schválil projekt k realizaci. 

Realizace stavby byla ukončena na jaře 2010.  

 

Experimentální řešení procesu daného projektu trvalo 3,5 let s výsledkem 

dodatečného povolení stavby. Výsledkem je bohužel skutečnost taková, že pokud 

klient chce prosadit soudobý projekt, a nechce či nehodlá projít úskalím 

dlouhodobého povolování ze stran institucí, musí se v současné době podřídit 

směrnicemi Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy. Nelze tedy hovořit, že lze 

navrhovat v dnešní době v daném regionu soudobé projekty s přínosem 

ekologických prvků včetně nízko-energetického či pasivního bydlení. 

 

Rozpracovaná disertační práce se stala důležitou součástí inženýrské činnosti, při 

schvalování daného projektu mezi institucemi státní správy. 
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