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Jak si  dřevostavby  

poradí s akusti kou

Ne zapom í Náte Na kom í N?

doma J se m tam,  

kde mám kNi hovNu

NeJpopulárNěJších
typových dřevostaveb9

dřevostavba
  roku 2018

vyhrajte  
hodnotné  

ceny

Jak se staví, jak se v nich bydlí 

bestselleryNaše



z o o m

PřiPravil Matin KlíMa ■ Foto PURES lEbEn

AAuto, počítač, smartphone, tablet, 
notebook, televize, přehrávač… co 
všechno ještě potřebujete k tomu, 
abyste si užili dovolenou? A co třeba 
ticho, ranní rosa, rozkvetlá louka, lesní 
zeleň, dobré víno a luxus nicnedělání? 
Kdo z nás by vlastně vůbec ještě 
dokázal být sám se sebou den, dva, 
týden, měsíc? 
Dřív se takovým bláznům říkalo 
trempové, dnes je na výpadovce za 
městem nebo na vlakovém nádraží 
už nepotkáte. Kdoví proč. Možná 
je utloukla zglobalizovaná doba, 
možná ubylo přírody nezaplavené 
motorizovanými turisty, třeba jen 
prostě není čas.
Ale mít čas sám pro sebe je ten největší 
luxus, který si může každý z nás 
dopřát. Tak na to myslete, až budete 
plánovat letošní dovolenou!
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p o j ďt e  dá l

Také znáte ten pocit, kdy se obklopeni krásou cítíte na jedné 

straně klidně a zakotveně a na druhé vnímáte její prchavou 

proměnu k nedokonalosti? Onu smyslnost stárnutí materiálu 

a formy, která v toku času odhaluje podstatu, aniž by z ní 

vymizela poezie? Pak už nejspíš víte, jak se asi cítí majitel 

tohoto domu, a také snad tušíte, že „tohle“ si nepřinesl 

v krabici z obchoďáku. 

luxus prostého,  
dokonalost 
 nedokonalého

PřiPravila Dana JakOubkOvá ■ Foto Jan vrabec
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Hlasujte 
pro tento 

dům v soutěži 
dřevostavba 

roku 
(str. 72–73)

11

luxus prostého,  
dokonalost 
 nedokonalého



14

p o j ďt e  dá l

Černobílá: Veškerý nábytek navrhli architekti jako vestavný na míru interiéru: 

jde o kombinaci bílých lakovaných MDF desek a přírodního olejovaného dubu. 

Drobné, kontrastní detaily jsou v barvě černé a stejné ladění, jen v matu pak 

mají zařizovací prvky koupelny 
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skutečný domoV není 
jako oBrázky domů na 

stránkáCh katalogů. 



p o j ďt e  dá l

Hlasujte 
pro tento 

dům v soutěži 
dřevostavba 

roku 
(str. 72–73)

PřiPravila Dana Jakoubková ■ Foto Martin ZeMan

obavy jsou zbytečné
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renata a Ladislav pobývali dlouhé roky v americe, ve 

dřevěném domě. kolem nich žila spousta dalších lidí 

v dřevostavbách, někdy více než sto let starých, a byli 

spokojeni. Proč mají lidé v Česku ze dřeva stále trochu 

obavy, jim není jasné. vždyť přece rčení: kdo má cihly, 

tak ten bydlí, je už dávno překonané, a obavy jsou 

podle jejich zkušeností zcela zbytečné.

23

mimikry: Střechy na bočních křídlech 

domu byly v původním plánu ploché. 

Z ekonomického i praktického hlediska 

vycházela ale lépe střecha šikmá. Aby 

nepřipomínala tak trochu mrtvého 

ptáka, navrhl dodavatel stavby udělat 

atiky – dekorativní architektonický 

prvek prodlužující fasádu budovy nad 

hlavní římsu; opticky zvyšuje dům 

a částečně zakrývá střechu

info videonávštěva tohoto domu na                     dřevoastavby.cz

http://drevoastavby.cz/


p o j ďt e  dá l

Dřevěný bungalov s valbovou střechou patří k australské klasice a dodnes 

zůstává stále přítomným rysem každého předměstí. Jeho okouzlující 

charakter a jednoduché uspořádání uspokojí každého, kdo hledá funkční 

a cenově dostupné bydlení za menšího provozního úsilí. A přesně po tom 

jeho majitelka Lenka toužila.

Prostě šarmantní

34

Účelnost: Fasáda domu nepotřebuje žádné 

dodatečné vylepšování. Cokoli dalšího by 

působilo nadbytečně. Nejúčelnější dispozice 

bývá často tou nejjednodušší

Hlasujte 
pro tento 

dům v soutěži 
dřevostavba 

roku 
(str. 72–73)
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prostor: Bungalov potřebuje dostatečně velký a rovinatý 

pozemek. Ne každému také vyhovuje spát v přízemí

dřevo: Terasa je jediným místem v domě, kde je přiznané dřevo. 

Obklady i strop z palubek natřených jemně šedým odstínem 

evokují severský styl. Díky přesahu střechy domu sem slunce svítí 

až těsně před západem a proto je v létě hojně využívaná



p o j ďt e  dá l
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dostatečnost: Dispozice je řešena jako 

4+k, pro pohodlné bydlení až čtyř osob



p o j ďt e  dá l

Hlasujte 
pro tento 

dům v soutěži 
dřevostavba 

roku 
(str. 72–73)
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Velký pozemek v malebném údolí jižních Čech na okraji obce 

byl pro dřevostavbu jako stvořený. Na jejím typu se Andrea 

s Jaroslavem zpočátku neshodli. On chtěl srub, z jejího pohledu 

však sruby působí příliš rustikálně a přináší i řadu dalších 

omezení… Chtěla naopak rovné stěny a v interiéru kombinaci 

přírodního dřeva a bílých stěn. Zvolili ideální kompromis.

45

klasik na větrné hůrce



48

p o j ďt e  dá l

Funkční a krásné. Dřevo v interiéru je použito 

s rozmyslem, dřevěné stěny a stropy celek zútulňují, 

ale současně působí jako designový prvek



494 | 2018&ProVobis



p o j ďt e  dá l

Na nejlepší léta
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Útulná usedlost v krkonošské náruči na první pohled splývá se zdejší architekturou. Při bližším 

zkoumání ovšem nezapře dům z moderních materiálů. Vypadá stále jako nový, ale slouží již sedm let. 

Zažívá svoji první životní etapu, teprve v té další totiž bude stálým příbytkem svým majitelům.  

Hlasujte 
pro tento 

dům v soutěži 
dřevostavba 

roku 
(str. 72–73)

55



p o j ďt e  dá l

Původní účel této stodoly byl naplněn řadu let nazpět, a tak přišel čas na zásadní proměnu. Jako 

součást celého hospodářství neslouží sice přímo pro bydlení, zato je protkána jinými důležitými funkcemi 

a naplňuje současné potřeby svých obyvatel. Jak se vám líbí tento neotřelý dialog starého s novým?

Hlasujte 
pro tento 

dům v soutěži 
dřevostavba 

roku 
(str. 72–73)

vzkří še ná 
z a pomoci dřeva
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I n t e r I é r

Óda na výkon, aktivitu a energii vládne tomuto světu. Zákon 

rovnováhy ovšem hovoří jasně. Chceme-li během dne zářit 

a konat, někde musíme dobíjet baterky. Pokud nás v tomto 

směru navíc podpoří ložnice, do které se v noci navracíme 

odpočívat, můžeme mnoho získat.

PřiPravila LuCie NěmCová

tady se odpočívá!
Pssssst, 

Foto Dreamstime



4 | 2018&ProVobis 77

Možná máte pocit, že na tom nese-
jde, nevadí vám složit hlavu prak-
ticky kdekoli a nemá to na vás 

žádný významný vliv? Skutečnost je ovšem 
taková, že prostředí na nás během spánku 
zásadně působí. Jen naše vnímání někdy 
není natolik jemné, aby si rozdílů povšimlo. 

Ložnice je spolu s kuchyní a vstupem do 
domu nejdůležitějším místem v domě. Pe-
čuje totiž o naši energii. Jejím specifikem je 
odlišná kvalita. Na rozdíl od obývacího po-
koje nebo kuchyně má navozovat klid a je 
v sekci takzvané noční části domu, která 
může být i dispozičně oddělena od té ak-
tivní, denní. Je zkrátka tou nejklidnější míst-
ností našeho domova. Z tohoto samotného 
faktu vyplývá, že není zrovna rozumné čeřit 
tuto atmosféru pracovním koutem, nebo 
z ložnice udělat skladiště všeho, co se ji-
nam nevejde. Klidnou a jasnou mysl před 
spánkem by tyto okolnosti nejspíš nenavo-
dily. už samotný princip klidového prostoru 
vede k velké jednoduchosti, která by zde 
měla panovat ve všech ohledech – tvaro-
sloví i barevnosti. Tato jednoduchost ve 
vnějším prostoru pak napomáhá navozovat 
pohodu i uvnitř nás.  ■

Prostor – výchozí bod dobré ložnice
Charakter místnosti vtiskne zejména její základní tvar a velikost. Není rozumné ložnici 
příliš členit, používat různé výklenky a podobně. Čím prostší tvar, tím lépe. Stejně tak 
bychom měli zvážit množství oken a jejich orientaci. Při spánku je velmi důležité mít 
stoprocentní pocit bezpečí (i z hlediska našich instinktů), pocit, že jsme ve své skrýši. 
Díky tomu se můžeme opravdu uvolnit, spát hluboce a efektivně načerpat síly. Tento 
pocit se může ztrácet mimo jiné s množstvím prosklených ploch. v tomto směru je 
plná stěna nenahraditelná. Pozor tedy na příliš mnoho 
prosklení právě v ložnici. 
Najděte tu správnou rovnováhu také ve velikosti. v příliš 
velkém pokoji se může opět vytrácet pocit bezpečí 
a určité „nory“, v takovém případě mohou pomoci 
nebesa. Příliš malý stísněný prostor ovšem také není 
to pravé ořechové. Dostatek místa kolem postele 
je důležitý. Zejména manželská postel by měla být 
přístupná z obou stran pro oba partnery stejně pohodlně.

Postel – z ákl ad 
kvalitního spánku

Naprostý základ dobé ložnice, je 
pochopitelně postel s kvalitním roštem 
a matrací. vybírejte pevnou a bytelnou 
konstrukci, která i poletech udrží 
svoji stabilitu a nebude každý pohyb 
doprovázet líbeznými zvuky. ideálním 
v tomto směru je tvrdé, důkladně 
vysušené dřevo. Postel by měla být 
minimálně o 20, lépe o 25 centimetrů 
delší, než je výška spáče. Čelo postele 
hraje také důležitou roli – dostatečně 
velké, pevné a usazené u plné stěny bez 
oken. Pozornost věnujte výšce postele, je 
důležité, aby se z ní dobře vstávalo (výška 
úměrně věku roste), ale pozor, abyste 
to s výškou naopak nepřestřelili. vzniká 
pak jen odlišné nepohodlí, které umí být 
stejně obtěžující, jako příliš nízká postel.

nejdůležitější součástí postele jsou rošt a matrace. a protože jsme každý jiný, 
musíme vždy vybírat podle toho, co vyhovuje právě nám. při výběru matrace je 
zkrátka potřeba být trochu sobec. určitě se nevyplatí kupovat matraci jen podle ceny 
nebo výše slevy, ale podle kvality. Matraci před jejím zakoupením určitě vyzkoušejte 
a zjistěte si o ní potřebné informace – z čeho je přesně vyrobena, jaké jsou parametry 
materiálů, z čeho je vyroben potah a třeba i to, na kolik stupňů jej lze prát.

martina Jelínková z JmP Studia zdravého spaní radí: 

Foto ooSToR.com

nedokonalá symetrie, tedy symetrie s drobnými odlišnostmi, 

je ideální pro partnerské dvoulůžko - respektuje rozdílnosti 

partnerů, zároveň však harmonizuje a propojuje 

Foto epes Rádes

http://oostor.com/
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I n t e r I é r

PřiPravila Dana Jakoubková ■ Foto Martin ZeMan

Doma jsem tam, 

opulentní domácí knihovna není právě 

častým jevem. Přestože žijeme v digitálním 

věku, žádná technologie se nedá srovnávat 

s pocitem z dobré knihy v našich rukou. 

Proto by prostor pro literaturu neměl 

v našich domech chybět. nemusíme nutně 

přemýšlet o knihovně jako o samostatné 

místnosti. Stačí i jen roh jednoho z pokojů 

vybavený policí a pohodlným křeslem. tímto 

způsobem získá náš domov další, mnohem 

důvěrnější rozměr. a přestože stav moderní 

společnosti svádí k domněnce, že lidé knihy 

už moc nečtou, sondou v archivu redakčních 

návštěv jsme zjistili, že knihovna nechybí 

téměř v každém druhém domě. o jejich 

originalitu se s vámi zpětně podělíme.

kde mám knihovnu

Knihovna umístěná pod schodištěm 
představuje nejen řešení, jak 
nejlépe využít každý centimetr, 
ale pokud je s ní počítáno už 
v architektonickém návrhu, může se 
stát dominantou interiéru. V tomto 
případě se k ní vešla ještě pěkná 
čtecí zašívárna.

návrh a realizace: 3ae

redakční návštěvu tohoto domu  

najdete ve vydání 6/2017
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Chcete-li, aby knihovna na stěně 
nevypadala nudně, poskládejte 
knihy různými způsoby a pod 
různými úhly. tato je navíc zajímavá 
propojením s okenním parapetem, 
na kterém je dost místa pro čtenáře. 
Praktické i estetické. 

návrh: ing. Josef bárta

redakční návštěvu tohoto domu najdete v ročence 

Pasivní domy 2017

Jednoduché prvky mají své kouzlo. Zde je pro knihu před spaním určená 
široká nika s nízkou výškou oproti vysokému stropu a s hloubkovým 
rozdílem v ploše stěny. Prostě geniální.

návrh / realizace: arCHCon atelier / Dřevostavby biskup

redakční návštěvu tohoto domu najdete ve vydání 3/2018

Cesta K VnItřní roVnoVáZe 
I Pomyslnému úsPěChu 
Je Cestou neustálého 
ZísKáVání noVýCh Znalostí 
a hledání souVIslostí. 
VZděláVání bylo a doufeJme 
I bude hlaVní PrIorItou 
Každého myslíCího čloVěKa. 
a meZI čInnostI, Které 
aKtIVně roZVíJeJí naše 
myšlení, Patří čtení KnIh, 
Které maJí mImo JIné Jednu 
fantastICKou Vlastnost: 
můžeme dIsKutoVat s JeJICh 
autory KdeKolIV na sVětě 
a KdyKolIV V čase, a taK 
sdílet JeJICh myšlení 
a náZory V KonfrontaCI 
s naším Pohledem na sVět.
Mik Herman, editor literárně-vzdělávacího portálu Čítárny



V i z e

designérka  
BarBora LéBLová:

Dobrý 
interiér 
poDporuje 
a poVznáší

Koupelna pro Handbikera 

Foto Jiří Hurt
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Vytvářet krásný a praktický prostor, předvídat, 

vidět souvislosti, zjednodušovat a naplňovat 

představy klientů, to vše a mnohem víc je 

náplní interiérového designéra. Ve světě 

bezbřehých možností může být důležitým 

průvodcem k podporujícímu domovu, který 

dává smysl od A do Z. Nepodceňujte „plátno“, 

na kterém se odehrává váš každodenní život. 

Do tajů interiérového designu jsme se vnořili 

s designérkou Bárou a podívali se na zoubek 

třeba tomu, jak poznat takový kvalitní interiér.

obrovský záběr a neustále nějaké novinky 
jak v materiálech, tak ve finálních výrobcích, 
že není snadné udržet přehled. Výrobci tak-
řka denně přicházejí s novými dýhami, lami-
nem, nátěry, povrchovými úpravami i slože-
ním dílčích produktů. Zároveň se prezentují 
nové designy nábytku, svítidel, sanity, bate-
rií, dlažby a třeba i klik u dveří. Ten výčet je 
skoro nekonečný.
Interiérový designér má mnohem víc zku-
šeností s celou škálou řešení a je schopen 
mnoho praktických věcí dohlédnout. Třeba 
také ergonomie vnitřního prostoru je věda. 
Je důležité, aby člověk neměl daleko od dře-
zu k plotýnce a k ledničce, aby to všechno 
plynule fungovalo. Osvětlení je také kapito-
la sama pro sebe. V tomhle směru hlídám 
design, ale jinak spolupracuji se studiem, 
které zajišťuje správné parametry svítidla. 
Komfort vidění je ohromně důležitý pro 
zdraví člověka. V šatně a koupelně je také 
extrémně důležité, aby barvy nezkreslovaly.

■ Máte srovnání italského a českého 
prostředí. je v něm z pohledu 
interiérového designu nějaký 
zásadní rozdíl?
Principiálně Italové mají prostě styl. Hlavní 
roli v něm určitě hraje heslo: méně je více. 
Zkrátka odeberou vše, co není nutné. Jejich 
přístup bych vyjádřila slovy: minimalizace 

■ povězte nám něco málo o vaší 
cestě k interiérovému designu…
Vystudovala jsem dějiny umění, po kterém 
následovalo období filozofie a religionisti-
ky, pak jsem si ale uvědomila, že se chci 
zabývat architekturou, tedy hlavně vnitřním 
prostředím staveb. Začínala jsem v malém 
interiérovém studiu. Postupně jsem měla na 
starosti větší, složitější a komplexnější za-
kázky a nabírala zkušenosti. Později jsem si 
doplnila vzdělání na univerzitě interiérového 
designu v Římě. Itálie byla totiž na několik 
let mým domovem. Po návratu do Čech mi 
pak prakticky okamžitě začaly přicházet za-
kázky od dílčích řešení kuchyní, koupelen 
a pokojíčku, po kompletní řešení interiérů. 
Přidaly se také rekonstrukce. Velice rych-
le jsem ucítila potřebu spolupracovat s ar-
chitekty a projektanty, a tak v současnosti 
pracujeme v týmu. Pokud je potřeba řešit 
stavební zásahy, mám na to v ateliéru zku-
šené odborníky.

■ zdá se, že za poslední roky se 
z oblasti interiérů stala úplná věda, 
kterou často nedokáže v plné šíři 
pojmout ani architekt, pokud to není 
jeho primárním zaměřením. je to 
tak?
Ano, je to hlavně otázka nepřeberného 
množství produktů. V současnosti jde o tak 

PřiPravila LucIe NěmcOVá 

Barbora Léblová
Vystudovala dějiny umění, 
strávila dva roky studiem 
religionistiky a filozofie a na 
Design university v Římě 
absolvovala obor interiérový 
design.

byla součástí týmu 
architektonické kanceláře Carlo 
berarducci architecture v Římě, 
kde se podílela na projektech 
a realizacích reprezentativních 
rezidenčních interiérů.

od návratu do Česka (2012) 
vede vlastní studio barbora 
léblová interiors & architecture 
a zabývá se interiéry od těch 
rezidenčních po komerční, 
včetně rekonstrukcí rodinných 
domů, návrhů atypického 
nábytku, uměleckých děl na 
míru a doplňků interiéru.

návrh 

rodinného domu 

s konstrukčním 

systémem ze 

dřeva v Kersku. 

Dům, jeho 

vnitřní prostor 

a zahrada 

jsou jedním 

organismem 

a nejdou od 

sebe oddělit 

Vizualizace Barbora 

Léblová



Také jste si někdy domů přinesli z lesa 

samorost nebo zajímavou větev? Zdobí vaši 

skalku nebo romantické zákoutí zahrady? 

Karel Kříž dělá něco podobného – sbírá 

soušky a spadlé suché větve a svýma 

šikovnýma rukama jim vdechuje nový život, 

který má podobu spon do vlasů, přívěsků, 

dřevěných lžic, knížeček nebo třeba 

nádherných dřevěných hřebenů. 

104

V i Z e

starého   dřeva
Nový život

PřiPravila  (red) ■ foto stromyazivot.cz

dub, javor, jilm a jasan

http://stromyazivot.cz/
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PPrvní dřevěné výrobky Karel Kříž ruč-
ně vyřezával, brousil a leštil. Práce to 
byla zdlouhavá a skončila jedné tajemné 
noci, která změnila Karlovi život: zdálo 
se mu o staré ždímačce po babičce, 
kterou si překutil na elektrickou brusku 
na dřevo – přesně takovou, pomocí níž 
opracuje dřevo mnohem snadněji než 
ručně.  

Kolekce dřevěných hřebenů zahrnuje 
barevné kombinace různých dřev: ja-
voru, škumpy, jasanu, ořešáku, lísky či 
akátu. Každý hřeben je originál, žádný 
není úplně stejný, stejně jako materiál, 
ze kterého pocházejí. Hřebeny jsou vel-
mi příjemné do ruky a ještě příjemnější 
pro vlasy – ti, kdo se jimi češou, tvrdí, že 
netahají a špičkami neškrábou pokožku 
hlavy, naopak jsou k vlasům i pokožce 
hlavy jemné jako hedvábí. vybroušená 
náběhová lůžka totiž umožňují hladké 
a velmi příjemné česání, vlasy dostávají 
zářivější lesk i jasnější vyzařování. o po-
zitivní a léčivé síle dřeva nelze vůbec 
pochybovat. Hřebeny jsou svým zpraco-
váním i kvalitou jedinečné nejen u nás, 
ale pravděpodobně v celé evropě. ■

javor a vlašský ořech

třešeň

třešeň javor a škumpa javor a jalovec

javor a jalovec

javor a hruška

javor a hruška

jilm a bříza

javor a vlašský ořech
javor

javor a jalovec
javor a škumpa



v i z e

Dřevěná instalace pronikající do prostoru malého anglického dvorku kombinuje dvě zdánlivě 

neslučitelné věci – kancelář a zahradní kůlnu. Jako praktické i umělecké dílo jej navrhla 

londýnská skupina Platform 5 Architects, která tím do jinak stereotypního nahlížení obou výše 

zmíněných forem vnesla hravost a energii, za kterou získala nejen ocenění odborníků, ale stala 

se i vítězem Pinterest UK interior Awards 2018 v kategorii Nejlepší architektura.

PřiPravila Dana Jakoubková ■ foto alan Williams

Hravý a  i NsPi rAtivNí 

114
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K reativní návrh domku je inspirován účel-
ností, funkčností a přirozeností přírody 
se vzorem v organických tvarech a struk-

turách. naplňuje současně i jeden z principů 
organické architektury – otevřený, plynoucí pů-
dorys v harmonickém spojení stavby s krajinou, 
respektive v tomto případě se zelení dvorku. 
Estetickou základnu domku tvoří hloubka, jed-
noduchost a kontinuita, na odiv není vystaveno 
nic, co není fungující součástí struktury. 

Dřevěná skořepina byla z větší části vyro-
bena ručně v dílně, aby se co nejvíce snížila 
spotřeba materiálu, který bylo nutné pronést na 

dvorek obytným domem, a jako prefabrikát pře-
vezena na místo určení. 

konstrukční geometrie byla definována la-
serem vyřezanými ocelovými obručemi jako 
nosného prvku na obou koncích objektu. Při-
rozená tuhost obručí minimalizuje horizontální 
zatížení základů a umožňuje využití jednoduché 
konstrukce podlahy. mezi obruče byl umístěn 
rastr z tlakově ohýbané překližky a celá hybridní 
konstrukce byla opláštěná vrstvenými dubový-
mi prkny. 

Hranice mezi stropem, stěnami a podlahou 
je prakticky neznatelná, což simuluje organický 

seriÁL:

DŘEvĚnÉ  

stavby
Mini
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Hlavním cílem asociace 

dodavatelů montovaných 

domů, která letos oslavila 

již osmnáct let od svého 

založení, je propagovat 

kvalitní dřevostavby na 

trhu v České republice. 

Pečuje také o kultivaci 

podnikatelského prostředí 

a popularizaci oboru 

dřevostaveb s cílem 

zvyšování podílu na trhu 

výstavby rodinných domů 

v České republice.  

a to se jí dlouhodobě daří!

PřiPravil Ing. VratIslaV Blaha ■ Foto aDMD  

Mezi hlavní činností aDMD patří per-
manentní komunikace a aktivity 
v oblasti zabezpečení kvality dřevo-

staveb pro zákazníky. K tomu slouží certifi-
kace dle Dokumentu národní kvality (DNK). 
splnění podmínek této směrnice je stěžejním 
kritériem vstupu do asociace. V posledních 
letech si asociace stanovila kromě garance 
kvality staveb od svých členů také cíle při za-
jištění jistoty a spokojenosti zákazníků. tuto 
strategii podpořila mimo jiné vydáním vlastní-
ho etického kodexu členů aDMD a zřízením 
smírčího orgánu (ombudsmana) pro dřevo-
stavby (více informací naleznete na webu  
www.admd.cz ).

Dřevostavby 
PoD 

kontrolou

http://www.admd.cz/
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Certifikace – nástroj pro řízení 
a kontrolu kvality (nejenom) 
dřevostaveb

Certifikace je aktem nezávislé třetí stra-
ny, potvrzujícím shodu řádně identifikova-
ného výrobku, postupu, služby, personálu 
s předepsanými požadavky. Certifikace se 
člení například podle druhu na certifikaci 
výrobkovou, personální, systému jakosti 
a podobně. 

Pro obor dřevostaveb je důležitá zejmé-
na certifikace výrobku, protože se jedná 
o prostředek poskytující ubezpečení, že 
výrobek vyhovuje normám, případně jiným 
normativním dokumentům. 

ZáklaDní PožaDavky na výrobky ze z ákona č.  22/1997 Sb. : 

1. Mechanická odolnost a stabilita  

stavba musí být navržena a postavena 
takovým způsobem, aby zatížení, 
o kterých se předpokládá, že na ni 
budou působit v průběhu stavění 
a užívání, neměla za následek:

■ zřícení celé stavby nebo její části,

■ větší stupeň nepřípustného 
přetvoření, 

■ poškození jiných částí stavby nebo 
vybavení následkem deformace 
nosné konstrukce atd.

2. Požární bezpečnost  

stavba musí být navržena a postavena 
takovým způsobem, aby v případě 
požáru:

■ byla po určitou dobu zachována 
nosnost a stabilita konstrukce,

■ byl omezen vznik a šíření požáru 
a kouře ve stavebním objektu,

■ bylo omezeno šíření požáru na 
sousední objekty atd.

3. Hygiena, ochrana zdraví 
a životního prostředí  

stavba musí být navržena a postavena 
takovým způsobem, aby neohrožovala 
hygienu nebo zdraví jejích uživatelů 
nebo sousedů, především v důsledku:

■ uvolňování toxických plynů,

■ přítomnosti nebezpečných částic 
nebo plynů v ovzduší,

■ emise nebezpečného záření atd.

4. bezpečnost při užívání  

stavba musí být navržena a postavena 
takovým způsobem, aby při jejím užívání 
nebo provozu nevznikalo nepřijatelné 
nebezpečí úrazu, například uklouznutím, 
smykem, pádem, nárazem, popálením, 
zásahem elektrickým proudem 
a zraněním výbuchem.

5. ochrana proti hluku  

stavba musí být navržena a postavena 
takovým způsobem, aby hluk vnímaný 
obyvateli nebo osobami poblíž stavby 
byl udržován na úrovni, která neohrozí 

jejich zdraví a dovolí jim spát, odpočívat 
a pracovat v uspokojivých podmínkách.

6. Úspora energie a ochrana tepla  

stavba a její zařízení pro vytápění, 
chlazení a větrání musí být navrženy 
a postaveny takovým způsobem, aby 
spotřeba energie při provozu byla nízká 
s ohledem na klimatické podmínky 
místa a požadavky uživatelů.

7. udržitelné využívání přírodních 
zdrojů  

stavba musí být navržena, provedena 
a zbourána takovým způsobem, 
aby bylo zajištěno udržitelné využití 
přírodních zdrojů a zejména:

■ opětovné využití nebo 
recyklovatelnost staveb, použitých 
materiálů a částí po zbourání;

■ životnost staveb;

■ použití surovin a druhotných materiálů 
šetrných k životnímu prostředí při 
stavbě.

Zdroj: VVÚD Praha

kontrola nezávislou institucí, v tomto případě 

vvÚD, probíhá nejen „od stolu“, ale namátkově 

také přímo na staveništi v průběhu montáže

Foto PrO VOBIs

Dnk – nejlepší vizitka kvalitní 
dřevostavby

Certifikace podle Dokumentu národní 
kvality aDMD je nejlepší vizitkou zhoto-
vitele kvalitní dřevostavby a jistotou pro 
stavebníka.

Dokument národní kvality (DNK) je směr-
nicí o zajišťování a dodržování kvality mon-
tovaných domů na bázi dřeva zaměřený na 
projekční a technickou přípravu, kvalitu mate-
riálů, deklaraci základních požadavků na kon-
strukce podle stavebního zákona a provádě-
cí činnosti (montáž, výroba prefabrikátů atd.). 

Zatímco základní certifikace, vyžadova-
ná zákonem o technických požadavcích 



s t av b a

PřiPravil Martin KlíMa

Ko n s t r u Kc e 
s  m a s i v n í m zásype m

Prvním předpokladem pro efektivní sni-
žování prostupu hluku je vzduchotěsnost, 
respektive neprůvzdušnost konstrukcí. 
netěsnostmi, kterými dokáže proudit se-
bemenší množství vzduchu, dokáže hluk 
pronikat velmi výrazně. Celodřevěné kon-
strukce nOVatOP se mohou pyšnit tím, 
že jsou plošně neprůvzdušné a jsou velmi 
odolné proti mechanickému poškození. 
Předpokladem však je profesionální pří-
stup již ve fázi projektu a poté samozřejmě 
i precizní provedení na stavbě.

Kromě požární odolnosti se v souvislosti 

s dřevostavbami nejvíce diskutuje 

o problematice akustiky, konkrétně vzduchové 

a kročejové neprůzvučnosti. Je obecně známým 

faktem, že v tomto směru mají dřevostavby ve 

srovnání se zděnými domy co dohánět, ale snaží 

se. akustickým vlastnostem se věnují přednášky 

na odborných konferencích a také výrobci 

materiálů pro dřevostavby investují do vývoje 

svých produktů, které neprůzvučnost výrazně 

zlepšují. Čím se mohou pochlubit?

Jak si  dřevostavby  
poradí s aKustiKou
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sKladba stropu (podlahy nad přízemím) 

1. vícevrstvé dřevěné parkety 20 mm

2. sádrovláknité desky 20 mm

3. akustická deska WolF phonestar professional 15 mm

4. měkká dřevovláknitá deska uditherm strong 40 mm

5. měkká dřevovláknitá deska 19-20 mm, v případě nesámovaného 

řeziva vyrovnávací materiál, např. štěpka cemwood

6. stávající stopní konstrukce se záklopem

7. dilatační pásek

8. sádrokartonová deska 12,5 mm

9. akustická deska WolF phonestar tri 15 mm

10. flexibilní dřevovláknitá deska udiFlex 40 - 60 mm

11. konstrukce příčky

Vizualizace CiUr 

akustická podlaha WolF vyvinutá pro 

dřevostavby s tloušťkou pouze 41 mm  

Vizualizace CiUr 

dutiny ve stropním panelu se vyplňují 

vápencovou drtí o objemové hmotnosti 

40– 80 kg/m2  

Foto novatop

skladbu velkoplošných panelů lze řešit 

individuálně a reagovat tak na specifické 

potřeby dané stavby

Foto novatop

lehkým dřevěným konstrukcím je často vy-
čítána náchylnost ke zvýšenému roznášení zvu-
ku a obzvlášť stropní konstrukce působí často 
jako velké rezonátory. Kdo nechce volit klasic-
kou těžkou podlahu s mokrými procesy, může 
zvolit kvalitní odhlučnění stropní konstrukce 
i suchou cestou. Účinné jsou skladby s akus-
tickými deskami WOlF – kročejovou i vzdu-
chovou neprůzvučnost zajistí díky těžké hmotě, 
kterou představuje jemný křemičitý písek a uni-
kátní struktura vlastní desky.

Zvuková vlna v podobě mechanického vl-
nění prochází střídavě vrstvami papíru a písku. 
Energie vlny rozkmitává milióny zrnek křemiči-
tého písku a vyčerpává se.

Stropní konstrukce pro dřevostavby s cel-
kovou konstrukční výškou podlahy bez finální 
podlahové krytiny pouze 41 mm dokáže výraz-
ně utlumit hluk i při nízkých kmitočtech. Proto-
kol desky WOlF z měření vzduchové neprů-
zvučnosti je rw = 36 dB při 15 mm tloušťky, 
v rámci celé skladby stropu 58 dB. Deska bez 
problémů snáší velké zatížení 5 kn/m2.

Vysoce efektivní řešení pro vodorovné 
konstrukce namáhané kročejovým hlukem 
nabízí duté velkoplošné elementy. Jejich 
skladbu lze přizpůsobit tak, aby dosáhla 
zákonem daných hodnot pro komfortní 
bydlení v rodinných i bytových domech. 
Stropní elementy lze totiž plnit už ve vý-
robě vápencovým vsypem, který zvyšuje 
nejen objemovou hmotnost konstrukce, 
ale navíc díky tření jednotlivých zrn přemě-
ňuje energii chvění podlahy na teplo, čímž 
pomáhá snižovat hluk vedený konstrukcí. 

le h Ká podlaha s aKusticKou de sKou
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Dobrá opracovatelnost, pevnost,  

pružnost, nosnost, ale i krása na pohled  

či dotek, to vše je dřevo. organický materiál, 

který využíváme od nepaměti. u nás běžně 

dostupné druhy dřevin je však vhodné pro 

zvýšení jejich odolnosti chránit, aby si nejen 

udržely své dobré vlastnosti z hlediska 

stavebního materiálu, ale také pro zachování 

krásy a přirozeného vzhledu dřeva.

PřiPravila Dana D. Daňková

nátěry pro 
přirozenou 
krásu dřeva

Foto Lindab
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Jsou pro ochranu dřeva na fasádě 
vhodnější lazury, nebo oleje?
Lazury, ať jsou vyrobeny na bázi 
alkydových pryskyřic, olejů nebo 
kombinací, představují velmi dobrou 
ochranu dřeva proti povětrnosti, hmyzu 
a dřevozbarvujícím nebo dřevokazným 
houbám. rozhodnutí, zda použít 
lazuru, nebo napustit dřevěnou fasádu 
pouze olejem, náleží majiteli objektu. 
on musí zvážit všechna pro a proti 
vzhledem k opravitelnosti ploch, 
jeho představě o barevnosti, vliv na 
rozhodování má i použitá dřevina 
a podobně. existuje též modifikované 
dřevo, které vykazuje minimální 
rozměrové změny, a pokud se majitel 
smíří se zešednutím, nemusí se nátěry 
prakticky dokončovat. 

Můžete doporučit postup při nanášení 
lazury na dřevo bohaté na pryskyřici 
či jiné látky, které mohou bránit 
pronikání ochranného nátěru?
Je potřeba rozlišit, zda se jedná 
o exotické nebo domácí dřeviny. 
pro exotické druhy dřeva jsou 
doporučovány olejové lazury nebo oleje, 
některé mají v sobě látky narušující 
pryskyřici, čímž se zaručuje pronikání 
olejů do dřeva. v případě domácích 
druhů jsou vhodné lazury tenkovrstvé 
nebo středněvrstvé. pronikání 
pryskyřice lazurou nemůžeme nikdy 
zcela zabránit a z dlouhodobého 
hlediska se pryskyřice nezbavíme, 
můžeme však nechat na fasádu působit 
povětrnost. slunce a déšť dřevo otevře 
a lazura do něj bude vnikat snadněji. 

umývání dřeva různými rozpouštědly 
nepovažuji za účinné a vhodné. Mně 
se osvědčila možnost nechat hoblované 
dřevo dva měsíce bez nátěru, potom 
lehce přebrousit a udělat první nátěr, 
další rok pak povrch očistit a dokončit 
jedním nebo dvěma nánosy. Je to však 
náročné na čas a práci, také nelze tento 
postup použít vždy. 

Jaké požadavky lazury splnit mohou 
a k jakým účelům naopak vhodné 
nejsou?
Jak bylo uvedeno, lazury obecně chrání 
dřevo před povětrností, do určité míry 
před hmyzem a dřevokaznými nebo 
dřevozbarvujícími houbami. nejsou 
vhodné k ochraně dřeva ve styku 
s potravinami, vodou nebo zemí.   

Liší se druhem, způsobem aplikace 
či jinak nanášení lazury na dřevěné 
fasády oproti masivnímu dřevu srubů 
a roubenek?
To je otázka spíše pro stavitele. 
dřevěnou fasádu lze dokončit i strojně 
na zemi a poté montovat na stěnu. na 
lešení se pak natírají jen řezy. stěny 
srubů a roubenek se opatřují nátěrem 
po montáži, v tomto případě je výhodné 
použít lazury s tixotropní úpravou.

Může si majitel natřít fasádu či masivní 
dřevostavbu sám? A pokud ano, do 
jaké míry by si měl nechat poradit 
odborníkem (prodejcem)?
Může a myslím, že průměrně zdatný 
majitel nemovitosti to zvládne, pokud 
se tím chce zabývat. Měl by se radit ne 

s jedním, ale s více prodejci a i když 
se dnešní lazury svým složením hodně 
podobají, liší se kvalitou použitých 
surovin a doporučením výrobce. 
problémem trvanlivosti nátěru pak 
mohou být maličkosti ve zpracování či 
třeba lokální zdroje znečištění.

pohLeD 

oDborníkA
Pavel kašpar
jednatel
aCoLoR s.r.o.

i pod ochranným nátěrem transparentní 

lazurou horsemen může dřevo dýchat. 

Lazura vyrobená na bázi přírodních 

surovin je vhodná na nátěry srubů, 

pergol, dřevěných zahradních konstrukcí 

a podobně

Foto aCoLoR

i přesto, že má lazurovací lak horsemen 

určitou kryvost, zůstává po jeho nanesení 

struktura dřeva stále patrná

Foto aCoLoR

LAZurA nepřekrývá poDkLAD, pouZe 
ho tónuJe A nechává prosvítAt 

půvoDní bArevnost i kresbu.




