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Dřevostavby v Beskydech 
Ing. arch. Kamil Mrva 

Školitel: Doc. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. 
Ústav navrhování V. FA VUT v Brně 

 

1.     Příklady soudobé práce v regionu Beskydy (valašsko-lašsko) 

        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 navrhl Hotel 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.  
 
 

 
Arch. Dušan Jurkovič, Pustevny, 1898 – 1899 
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Arch. Bohuslav Fuchs, Hotel Vlčina, 1940 - 1946 

 
 

     
Arch. Lubomír a Čestmír Šlapetové, Bezručova chata na Lysé Hoře, a Víkendový dům J. 

Pěničkové aj.Rybáka ve Starých Hamrech (1935) 
 

 

 
Arch. Lubomír a Čestmír Šlapetové, Víkendový dům J.a Z.Vítězových v Rožnově pod 

Radhoštěm (1936) 
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Na těchto příkladech lze vidět jednoduché komponování hmot-staveb 
s pultovými střechami v přírodě, v chráněné krajinné oblasti Beskyd, využívání 
prosklených ploch na jižní stranu – přísun slunce do interiéru,  přírodních materiálů 
na fasádě (kámen, dřevěné obklady).  

Bezručova chata na Lysé Hoře vyhořela v roce 1978. Klub českých turistů 
v Beskydech se snaží prosadit obnovu Bezručovy chaty od roku 2003-04. Podporu 
vyjádřili zástupci kraje, politici, památkáři, obec architektů a další odborníci. Bohužel 
Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy má výhrady k podobě repliky. Zatímco ve 
své době mnozí tuto chatu pokládali za ojedinělou a významnou moderní 
funkcionalistickou dominantu vrcholu, dnešní zákony o ochraně přírody neumožňují 
stavět v chráněné oblasti podobné řešené budovy. V lednu 2008 stále není vydáno 
stavební povolení. 

2.     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. 

Doposud jsme se setkali v našich projektech s několika způsoby technologie 
výstavby. Rád bych uvedl čtyři zkušenosti s různými technologiemi. 

3.     Výstavba klasického srubového domu 

         Nosné trámy se přímo využívají jako obvodové stěny. V interiéru a 
exteriéru stavby je ideální možnost přiznání dřeva v přírodní, lehce opracované 
podobě. Prováděli jsme rekonstrukci rodinného domu na Horní Bečvě, kdy mělo dojít 
k výměně některých nosných trámů, po detailním rozebrání konstrukce se zjistilo, že 
trámy jsou napadeny hnilobou a škůdci, byla navržena demontáž trámů. Nová 
srubová stavba se stavěla dva roky. To je určitou nevýhodou tohoto systému, kdy 
nosné trámy musí tzv. sednout na stavbě, a tesařská firma pokračovala po určité 
době. Výstavbu prováděla profesionální firma tzv. na klíč. To samozřejmě také 
prodražilo náklady investora. 
 
 

 
Srubový dům na Horní Bečvě, 2000 
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4.     Výstavba pomocí tesařské konstrukce 

        Dřevěné nosné trámy – sloupy o velikosti cca 15x15cm vzdáleny od sebe 
cca 100cm jsou kotveny do pozednice. Kostra je vyplněna tepelnou izolací, 
z exteriéru a interiéru je použita tzv.sendvičová konstrukce pláště. Tento způsob lze 
provádět svépomocí. Vyzkoušel jsem si to na přístavbě Oční optiky v Kopřivnici. 
Tesaři připravili nosnou konstrukci. Ostatní práce na obvodových stěnách - montáž 
tepelné izolace, difúzní fólie, včetně cetrisové fasády, jsme prováděli se stavebníkem 
sami. To platí také u interiérových úprav sádrokartonových konstrukcí. 
 

     
Přístavba Oční optiky v Kopřivnici 2001 

5.     Systém sbíjeného vazníku v obvodových stěnách 

        Tento systém jsme použili na stavbě našeho ateliéru v Kopřivnici. Nosné 
trámy jsou spojovány plechovými prolisovanými spoji. Firma Profinvestik FM nám 
připravila nosnou konstrukci, včetně zavětrovacích statických systémů v montážní 
hale. Dřevěné vazníky přivezli kamiónem na stavbu, a během dvou dnů byla 
konstrukce stabilně zmontována s připravenou základovou deskou. Zabalení domu 
dřevěnými deskami, včetně difúzní folie, jsme si provedli sami. Na ostatní práce 
v sendvičové konstrukci jsme si najímali řemeslníky. Tepelnou izolaci jsme použili 
foukaný papír Climatizer a karton papíru. Interiér je doplněn dřevěnými OSB 
deskami, na fasádě je použitá borovice z nedalekých lesů. 

 

     
Studio v Kopřivnice, dřevěné sbíjené vazníky, 2002 
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6.    Systém fošínkové dřevěné konstrukce 

       Jedná se o nejvíce používaný systém v dnešní době nejen u nás. 
Seznámil jsem se podrobněji s touto výstavbou při cestách po Canadě. Navrhli jsme 
tento systém např.pro výstavbu RD v Kopřivnici. Nosné fošínky v obvodové stěně 
jsou vzdáleny cca 50cm od sebe, pro jednodušší použití vkládané tepelné izolace. 
Na základovou betonovou desku je natavena hydroizolace, a připevněna obvodová 
fošna naležato. K této fošně jsou kotveny jednotlivé panely, které jsou před vyrobeny 
na dílně (v hale) a přivezeny po té na stavbu. Na fasádě je navržena provětrávaná 
fasáda z cementotřískových desek. 
     

    
Rodinný dům v Kopřivnici, 2006 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 


