
✓ Technický popis draženého mobilního domu

Tato mobilní buňka s rozměry 7,73 x 3,48 x 3,42 m demonstruje materiály a technologie obvykle používané u pasivních domů. Buňka 

je řešena jako dřevostavba se stěnovými panely z vrstveného masivního dřeva a rámovou konstrukcí. Panely tvoří tuhou konstrukci 

buňky umožňující transport buňky jako celku na návěsu a montáž autojeřábem. Smrkové dřevo panelů je v pohledové kvalitě a je 

přiznáno i v samotném interiéru buňky.

Na panely byla z venkovní strany přidána tepelná izolace v  tloušťkách obvyklých pro pasivní domy. Použity jsou celkem 4 typy 

skladeb obvodových stěn s tloušťkou izolace v rozmezí 

320 – 360 mm. Na zadní straně domu je použita varianta 

s kontaktní izolací z tvrdé minerální vlny se stěrkovou 

omítkou. Přední stěna boční stěny jsou konstrukčně  řešeny 

jako provětrávaná fasáda s modřínovým palubkovým 

obkladem. Pravou boční stěnu doplňuje byla izolace z 

polotuhé minerální vlny vkládané mezi žebříčkové nosníky, 

levou stěnu izolace z měkké dřevovláknité vlny vkládané 

mezi dřevěné I nosníky. Přední stěnu tvoří konstrukce                

z úspornýchých typových I-nosníků, se záklopem OSB 

deskou zevnitř a  tuhou dřevovláknitou deskou zvenku. 

Vzniklé uzavřené dutiny jsou vyplněny foukanou izolací              

z celulózy. 

Střecha je izolována minerální izolací částečně v konstrukci 

stropního panelu v systému dřevěného fošinkového stropu 

se spodním záklopem z biodesky a částečně minerální 

izolací nad panelem. Střecha je pultová, provětrávaná, s krytinou z  trapézového plechu. Podlaha byla provedena z panelu v systému 

fošinkového rámového stropu s oboustranným záklopem a vnitřní minerální izolací 240 mm. Dům bude posazen na osazovací rošt  

s další vloženou izolací o tloušťce 220 mm.

V přední stěně jsou osazeny balkonové vstupní dveře určené pro pasivní domy a velké okno s posuvnými dveřmi pro přímý vstup 

na terasu. 
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Použitá jsou velmi kvalitní dřevěná eurookna SC92-C, u kterých je rám 

okna v parapetu zateplen korkem. Zasklena jsou izolačními trojskly. Nad 

oknem a dveřmi je umístěna elektricky ovládaná venkovní žaluzie pro 

regulaci solárních zisků. Pro důslednější přerušení tepelného mostu jsou 

rámy oken částečně překryty tepelně izolační dřevovláknitou deskou, 

u kritických míst parapetu a kastlíků žaluzií s použitím nanoporézní 

aerogelové a polymer polystyrénové tepelné izolace.

Sociální zázemí mobilního domku obsahuje umyvadlo, sprchový kout 

a WC. Teplá voda je připravována v elektrickém boileru 30l, který je 

umístěn v kuchyňské lince pod dřezem.

Obytná část domu je vybavena kuchyňskou linkou s dřezem a elektrickým 

vařičem. Linka navazuje na jídelní stůl pro 4 osoby. Součástí vnitřního 

vybavení domku je dále nábytkový soubor skříněk a sedací souprava, 

kterou lze díky nepromokavému polstrování umístit i na venkovní terasu.

Buňka je vybavena technologií řízeného větrání s rekuperací s vysokou 

účinností a se zpětným ziskem vlhkosti. Kvalita vzduchotěsnosti buňky 

byla prověřena úspěšnou tlakovou zkouškou  tzv.– Blower-door testem. 

Dražená mobilní buňka využívá prvky inteligentního domu – inteligentní 

elektroinstalace ovládá vytápění s malým přímotopem, rozsvěcení 

svítidel a spouštění venkovních žaluzií. Na systém je možno napojit              

i řízené větrání s případným čidlem CO2. Systém umožňuje také dálkový 

přístup a další prvky jako je zabezpečení domu a podobně.

Předmětem dražby je vlastní buňka. Dopravné, včetně nakládky a vykládky, není do dražby zahrnuto. Předpokládaná cena dopravy 

je 30.000 - 50.000,- Kč, a to v závislosti na vzdálenosti místa budoucího osazení buňky od Prahy. 

Po vydražení mobilního domu bude potřeba na místním stavebním úřadě zažádat o územní souhlas a provést ohlášení stavby.

Výherce dražby musí na své náklady zajistit přípojky a spodní stavbu dle podkladů dodaných firmou H.L.C. s.r.o. Návrh založení 

základů navrhne H.L.C. s.r.o. dle terénu v místě budoucího uložení buňky, případně může založení navrhnout i projektant, stavební 

inženýr nebo technik, na základě konzultace s H.L.C. s.r.o. 

Základy pro buňku lze provést formou nadzemního dřevěného roznášecího rámu osazeného na betonové pilířky se štěrkovým 

podsypem či na zemní vruty. Další možností je železobetonová deska nebo jiné individuální řešení. Celková výška domku po osazení 

na pozemku, tedy vč. založení a osazovacího roštu, bude kolem 4m.

Po osazení se tato buňka připojí na inženýrské sítě: voda přívodní hadicí – buňka má připraveno šroubení 1 coul;  elektřina – napojení 

pomocí dvoufázového kabelu s normovanou koncovkou (je součástí buňky); kanalizace – připojením na vývod pod WC – DN 100. 

Připojení je třeba zajistit odbornou firmou, tyto služby je možné objednat u H.L.C. s.r.o.

Na stavbě mobilního pasivního domu se společně s Centrem pasivního domu podíleli  H.L.C. s.r.o., AGROP NOVA a. s.,                     

SLAVONA s.r.o. a další členové sdružení.

✓ Podmínky dodání a uvedení do provozu

Vydražte si mobilní pasivní dům online!

Více informací hledejte na  www.pasivnidomy.cz/drazba.

Vyvolávací cena 1 Kč. Přihoďte si také!
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