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Klubovna pro oddíl běžeckého lyžová-

ní se nachází na mýtině na vrcholu kopce 

Chmelnice v nadmořské výšce 506,7 m n. m, 

kde se kříží několik běžeckých tratí. V bez-

prostřední blízkosti se nachází i venkovní 

posilovna. Nahrazuje dva menší objekty, 

které již nedostačovaly svému účelu.

Klubovna je navržena jako celodřevě-

ný dvoupodlažní objekt s dvojicí pultových 

střech. Objekt je navržen souběžně se zá-

padní hranicí pozemku (hranicí lesa) a ot-

vírá se k východu – směrem k běžeckému 

oválu a otevřené sportovní ploše, na které se 

umísťuje start a cíl závodů. Východní fasáda 

ustupuje za krytou venkovní plochu, která 

částečně slouží jako mazací boxy a částečně 

jako divácká terasa.

V přízemí objektu jsou navrženy šat-

ny, umývárny a společenská místnost. 

Ve druhém podlaží jsou umístěny dvě klu-

bovny. Součástí objektu je i garáž pro dvě 

rolby a skútr. Konstrukční systém tvoří kří-

žem lepené panely, tzv. CLT panely (cross 

laminated timber). 120 mm silné panely jsou 

v interiéru opatřeny pouze olejovým nátěrem 

a definují tak charakter jednotlivých míst-

ností. Na vnější straně jsou panely zatepleny 

150 mm minerální izolace a obloženy modří-

novým dřevem. Protože objekt bude využí-

ván celoročně, je vybaven tepelným čerpa-

dlem (vzduch–voda) a krbovými kamny.

Moderní dřevostavba byla postavena 

v rámci projektu Rekonstrukce a moderni-

zace zázemí běžeckých tratí, na který lyžaři 

získali dotaci z Ministerstva školství, mlá-

deže a tělovýchovy ČR.

autOrSkÁ ZPrÁVa

Klubovna oddílu běžeckého lyžování
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Základna  
na Paradráze



3StaVBa 4/2019

Cross-Country skiing 
Clubhouse
This clubhouse is located in a clearing at 

the top of the Chmelnice hill at an altitude 

of 506.700m where several cross-country 

trails intersect. The outdoor gym that re-

places two smaller objects, which were no 

longer fit for purpose, is located in the im-

mediate vicinity. The clubhouse is a two-

storey building with a pair of shed roofs. 

The building lies parallel to the western 

boundary of the plot (forest boundary) 

and opens to the east – towards the cross-

country oval and open sports area where 

the start and finish of the races are placed. 

The eastern facade recedes behind a cov-

ered outdoor area that partly serves as ski 

lubrication boxes and partly as a spectator 

terrace. Dressing rooms, a washroom and 

a common rom are situated on the ground 

floor. Two clubrooms are located on the first 

floor. Two snowmobiles and a scooter are 

parked in the building, too.

The structure system consists of CLT 

(cross laminated timber) panels. In the in-

terior, the120mm thick panels are only 

oil-coated and define the character of in-

dividual rooms. On the outside, the pan-

els are insulated with 150 mm mineral 

wool and lined with larch wood. Since the 

building will be used all year round, it is 

equipped with a heat pump (air-water) and 

a fireplace.
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Řezy

Místo / Location: trutnov – Běžecký lyžařský areál Paradráha
investor: Olfin car Ski team
autor / architect: rOSa – architekt s. r. o. / Michal rosa
Spolupráce / cooperation: Petr košťál, hynek Stiehl, Vít Zinga,  
Marie Dvořáková, andrea Junková, Jan Pěnčík, Pavel rus
Dodavatel / contractor: 3k stavby s. r. o., nosná dřevěná konstrukce 
kaSPer cZ s. r. o.
Projekt / Design time: 2014
realizace / implementation: 2018–2019
Zastavěná plocha / Built-up area: 382 m2 (včetně terasy 499 m2)
užitná plocha / usable area: 420 m2

celkové náklady / total costs: 18 mil. kč
Foto: petrkostal.cz
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