
DŘEVOSTAVBY 
S MINERÁLNÍ IZOLACÍ



DLOUHÁ ŽIVOTNOST
Životnost moderních 
dřevostaveb je plně srovnatelná 
se stavbami z jiných materiálů. 
I po 100 letech budou 
dřevostavby stát a minerální 
izolace v nich bude stále 
funkční.

RYCHLOST A SNADNOST
S minerální izolací se snadno 
pracuje, je poddajná a velmi 
pružná, dokonale vyplní každý 
prostor a ztráty tepla jsou 
tak minimální. Dřevo jako 
hlavní nosný prvek a stavební 
materiál zajišťuje suchý proces 
v průběhu celé výstavby. Díky 
tomu můžete bydlet podstatně 
dřív než ve zděném domě.

NEHOŘLAVOST
Minerální izolace je nehořlavá, 
a proto je ideální jako ochrana 
fasád, střešního pláště, 
podlah, příček a dřevěných 
konstrukčních prvků před 
požárem a plní tak nejvyšší 
požadavky na požární ochranu. 

DŘEVOSTAVBY A MINERÁLNÍ IZOLACE TVOŘÍ 
IDEÁLNÍ SPOJENÍ. VLASTNOSTI A VÝHODY OBOU 
MATERIÁLOVÝCH SKUPIN SE SKVĚLE DOPLŇUJÍ.

V případě požáru dřevěné 
nosné konstrukce zuhelnaťují 
a jejich zbytkové průřezy jen 
pozvolna mění svou nosnost 
a tuhost.

PRODYŠNOST
Dřevo je schopné se vzdušnou 
vlhkostí pracovat. V případě 
potřeby vlhkost přijme a zase 
odevzdá. I obálka dřevostaveb 
však přitom musí dýchat. To 
umožňuje právě minerální 
izolace, která má nízký difúzní 
odpor a umožňuje prostup 
vodní páry a její odvod z míst, 
kde by akumulací a kondenzací 
mohla škodit.

AKUSTICKÉ VLASTNOSTI
Ty zajistí vhodná kombinace 
dřeva a minerální izolace. 
Sendvičové konstrukce 
dřevostaveb vykazují lepší 
vzduchovou neprůzvučnost než 
masivní konstrukce.

ŽÁDNÉ PLÍSNĚ ANI HNILOBY
Minerální izolace je vyrobena 
ze skla nebo kamene, a proto 
odolává plísním i hnilobě 
a neposkytuje živnou půdu 
mikroorganismům. Dřevo 

použité v konstrukcích 
dřevostaveb má vlhkost 
maximálně 20 %, což zamezuje 
jak vzniku, tak udržení 
jakýchkoli dřevokazných hub 
nebo škůdců.

EKOLOGIE
Dřevo je přírodní a obnovitelný 
materiál a minerální izolace 
se vyrábí z přírodních surovin. 
Oba stavební materiály jsou 
tak i po skončení životnosti 
maximálně ohleduplné 
k životnímu prostředí. Během 
svého užívání ušetří mnohem 
více energie, než bylo potřeba 
na jejich výrobu a zpracování.
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DŮVODŮ, 

PROČ STAVĚT 
ZE DŘEVA 

S MINERÁLNÍ 
IZOLACÍ

ZÁJEM O DŘEVOSTAVBY 
STOUPÁ. PŘESVĚDČTE SE 
O JEJICH VÝHODÁCH



VÝHODY DŘEVOSTAVBY
STAVBA DŘEVĚNÉHO DOMU JE RYCHLÁ, OPROTI 
DOMŮM Z JINÝCH KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ 
MÁ NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ, VĚTŠÍ UŽITNOU 
PLOCHU A PŘINESE PŘÍJEMNÝ POCIT ZDRAVÉHO 
BYDLENÍ.
VÍCE PROSTORU PRO VÁS
Při srovnatelných tepelných 
odporech stěn jsou konstrukce 
na bázi dřeva nesrovnatelně 
subtilnější. Získáte tak až o 10 % 
více vnitřního prostoru než 
v tradiční zděné stavbě.

RYCHLÁ VÝSTAVBA
Do dřevostavby se můžete na‑
stěhovat již za tři měsíce po za‑
hájení stavebních prací, přičemž 
stavba samotné dřevostavby 
může trvat jen několik týdnů.

SUCHÝ PROCES VÝSTAVBY
Není potřeba nechat stavbu 
takzvaně vymrznout, jelikož 
výstavba probíhá bez přidané 
vody. Můžete se tedy bez jaké‑
hokoli rizika nastěhovat ihned 
po dokončení stavby.

ESTETICKÝ VZHLED
Textura, barva a vůně dřeva 
působí odnepaměti příznivě 
na psychiku člověka. Je to dáno 
energií, která je do něj během 
růstu vložena.

VARIABILNÍ DISPOZICE
Dřevěné příčky uvnitř domu 
zvládnete přemístit nebo od‑
stranit během víkendu. Dobře 

připravený projekt také umožní 
dostavět část domu v pozdější 
době, až to budete potřebovat.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST
Přesvědčivým důkazem trvan‑
livosti dřeva jako stavebního 
materiálu je tradiční skandináv‑
ská architektura nebo stavby ji‑
hovýchodní Asie. Tamní budovy 
vydrží extrémní zimy, respektive 

Při tloušťce obvodové 
stěny u dřevostavby 
290,5 mm je součinitel 
prostupu tepla jen 
0,2 W/m2K, zatímco 
u zděné stavby s tloušť‑
kou stěny 400 mm je ten‑
to součinitel 0,32 W/m2K. 
Z toho plyne, že i při 
menší tloušťce stěny 
u dřevostavby výrazně 
ušetříte oproti zděné 
stavbě za vytápění.

Pokud se podíváte 
na vnitřní stěny, při 
tloušťce stěny 136 mm 
u dřevostavby je vzdu‑
chová neprůzvučnost 
45 dB. U zděné stavby 
s tloušťkou nenosných 
příček 150 mm je vzdu‑
chová neprůzvučnost 
jen 44 dB. Dřevostavby 
s minerální izolací jsou 
tedy podstatně tišší.

SKLADBA S KONTAKTNÍM 
ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM
Silikonová zušlechtěná omítka
Podkladová omítka po celé 
ploše armovaná
Minerální izolace pro kontaktní 
fasádu
Sádrovláknitá deska
Konstrukční sloupky, výplň 
minerální izolace
PE‑folie jako parotěsná zábrana
Sádrokartonová deska

tloušťka 290,5 mm
U= 0,2 W/m2K

SKLADBA VNITŘNÍ 
STĚNY DŘEVOSTAVBY
Sádrokartonová deska
Konstrukční sloupky, 
výplň minerální izolace
Sádrokartonová deska

tloušťka 136 mm
Rw = 45 dB

DŘEVOSTAVBA
VENKOVNÍ VNITŘNÍ

SKLADBA VNITŘNÍ 
ZDĚNÉ STĚNY
Vnitřní omítka
Cihelné tvárnice
Vnitřní omítka

tloušťka 150 mm
Rw = 44 dB

SKLADBA VNĚJŠÍ ZDĚNÉ STĚNY 
BEZ ZATEPLENÍ
Vnější omítka
Cihelné tvárnice
Vnitřní omítka

tloušťka 400 mm
U = 0,32 W/m2K

ZDĚNÁ STAVBA
VENKOVNÍ VNITŘNÍ

vlhka a vedra. Svým obyvatelům 
poskytují komfortní bydlení 
i po několik století.

ÚSPORA ZA VYTÁPĚNÍ
Náklady na vytápění rodinných 
domků a ostatních staveb z mo‑
derních konstrukcí na bázi dřeva 
s dostatečnou tloušťkou tepelné 
izolace jsou podle zkušeností 
uživatelů až o několik tisíc Kč 
měsíčně nižší než u domků 
z klasických silikátových 
materiálů. Úsporou nákladů 
na provoz staveb na bázi dřeva 
se vytváří pro investora příznivé 
ekonomické podmínky pro splá‑
cení úvěru nebo hypotéky.

ÚSPORA FINANCÍ
Dřevostavby jsou obecně 
příznivé z ekologického a eko‑
nomického hlediska. Nemalé 
peníze ušetříte nejen samotnou 
stavbou dřevostavby, ale také 
bydlením v ní. Jedná se totiž 
o dům s nízkými provozními 
náklady.
Krátká doba výstavby je vý‑
znamný faktor, neboť s rostoucí 
hypoteční podporou výstavby 
rodinných domů chce klient 
zkrátit na minimum dobu, kdy 
již splácí úvěr, ale nebydlí. Také 
krátkou dobou výstavby ušetří 
peníze za nájem ve stávajícím 
bytě.

PARAMETRY 
RŮZNÝCH 

KONSTRUKCÍ



Největší rozvoj v České repub‑
lice zaznamenaly dva typy dře‑
vostaveb – dřevostavby rámové 
(prefabrikace) a dřevostavby 
sloupkové (staveništní montáž).

RÁMOVÁ NEBO SLOUPKOVÁ 
DŘEVOSTAVBA?
Vlastní konstrukce obou systé‑
mů je ve své podstatě stejná. 
Hlavní rozdíl spočívá ve způso‑
bu provádění stavby.

RÁMOVÁ – PREFABRIKACE
Rámové stavby se skládají 
z jednotlivých elementů, tzv. pa‑
nelů. Tyto panely jsou vyráběny 
v halách a to s různým stupněm 
dokončenosti – od rámů opláš‑
těných pouze z jedné strany, 
až po panely se zabudovanými 
okny a dveřmi, dokonce i s finál‑
ní úpravou interiérové a exteri‑
érové strany. Největší předností 
tohoto systému je možnost 
prefabrikace ve výrobě, kde 
ideální pracovní podmínky mají 
nemalý vliv na kvalitu zpracová‑
ní jednotlivých prací. Výhodou 
je v neposlední řadě také rychlá 
montáž a dokončení na staveni‑
šti. Samotná montáž domu pak 
trvá jen několik dnů, popřípadě 
týdnů dle stupně prefabrikace.

SLOUPKOVÁ – STAVENIŠTNÍ 
MONTÁŽ
Při použití tohoto systému 
vzniká celá stavba na staveništi. 
S tím souvisí delší doba výstav‑
by oproti rámovým dřevostav‑
bám. Jeho výhodou je flexibilita 

DŘEVOSTAVBU POSTAVÍTE VELMI RYCHLE. 
OD POČÁTKU STAVBY K NASTĚHOVÁNÍ UPLYNE 
NĚKOLIK TÝDNŮ AŽ MĚSÍCŮ PODLE TOHO, JAKÝ 
TYP KONSTRUKCE SI VYBERETE.

projektu a možnost realizace 
i v hůře dostupných místech. 
Avšak i přes to je zde pracnost 
na staveništi ve srovnání se 
zděnými a železobetonovými 
technologiemi velmi nízká.

Mezi jiné možnosti řešení 
konstrukce dřevostvaby patří 
například srubové stavby, stav‑
by z masivního dřeva, skeletové, 
apod.

JAKOU ZVOLIT FORMU 
APLIKACE MINERÁLNÍ 
IZOLACE?
S minerální izolací se v dřevo‑
stavbě můžete potkat ve všech 
jejích formách aplikace. 
Z minerálních vláken se vyrábí 
desky a role, nebo ji lze použít 

JAKOU DŘEVOSTAVBU ZVOLIT

PROČ JE 
DŘEVOSTAVBA 

RYCHLE 
HOTOVÁ

?
ve formě foukané sypké izolace. 
Ta se aplikuje přímo na stavbě 
z vozu realizátora. Výběr vhodné 
formy použití záleží na typu 
konstrukce a na mechanickém 
zatížení působícím na konstruk‑
ci, respektive izolaci.

–
Prefabrikovaná výstavba 
realizovaná firmou 
DOMY D.N.E.S.



Dřevo je sice hořlavé, ale jeho 
požární odolnost velmi vý‑
znamně ovlivňuje protipožární 
obložení (z desek na bázi dřeva, 
sádry atd.) a použitá minerální 
izolace. Ta nejdříve zcela brání 
a později snižuje rychlost jeho 
zuhelnatění.

JAK SE CHOVÁ DŘEVO 
PŘI POŽÁRU?
Při vystavení dřeva požáru – 
když povrchová teplota dřeva 
překročí hranici 300 °C – se jeho 
povrch zapálí a nejprve hoří. 
Zakrátko se vytvoří tepelně izo‑
lační vrstva zuhelnatělého dřeva 
a tato zuhelnatělá vrstva chrání 
a zpomaluje odhořívání průřezu 
konstrukce. Vznikající tenká vrst‑
vička popele na povrchu také 
tepelně izoluje. Díky tomu ztrácí 
dřevo – na rozdíl od oceli, u kte‑
ré to je naopak – jen pomalu 
svou nosnou funkci a zborcení 
konstrukce lze předvídat. To 
u konstrukce ocelové často není 
možné.

MINERÁLNÍ IZOLACE PROTI 
POŽÁRU
Minerální izolace je nehořlavá 
bez přidaných chemikálií a patří 
do nejlepší třídy reakce na oheň 
A1 nebo A2. Díky tomu moderní 
konstrukce na bázi dřeva vyka‑
zují až 90 minutovou požární 
odolnost z interiéru a 120 minu‑
tovou z exteriéru. Důležité jsou 
konstrukční detaily stěn, příček 
a stropů v objektu. Uvnitř kon‑

POŽÁRU SE BOJÍ KAŽDÝ Z NÁS. OHEŇ VŠAK NEMUSÍ 
DŘEVOSTAVBU ZNIČIT, POKUD ZVOLÍTE SPRÁVNÉ 
MATERIÁLY A JEJICH SKLADBU.

strukce obvodových stěn se pro‑
to v celé tloušťce stěny vkládá 
minerální izolace. Chrání boční 
strany sloupků, což znamená, 
že v případě požáru by sloupky 
odhořívaly pouze z čelní strany 
vystavené ohni. Zde jsou ale 
chráněné sádrokartonovými 
nebo sádrovláknitými deskami 
(případně OSB). Samotný 
hořlavý materiál – dřevo, který 
je hlavním statickým prvkem 
domu, je chráněn ze všech 
stran proti požáru nehořlavými 
materiály.

POŽÁRNÍ OCHRANA 
A DŘEVOSTAVBY

Konstrukci DP3 tvoří hořlavé 
materiály, které v průběhu 
hoření zvyšují intenzitu 
požáru.

TŘÍDA REAKCE 
NA OHEŇ

Dřevěné konstrukce
jsou obvykle zařazeny
do konstrukčního hořla‑
vého systému druhu DP2
a DP3, které se skládají
z výrobků reakce třídy
na oheň od A1 až po F.
Výrobek označený A1
nebo A2 je nehořlavý
(například všechny mine‑
rálni izolace), výrobek B
až F je hořlavy.

PŘEDSUDKY A OBAVY
Vícepodlažní domy, které mají 
ve Skandinávii i Severní Americe 
dlouholetou tradici, u nás stále 
naráží na problémy. Hlavní dů‑
vod je v normových požadav‑
cích na požární ochranu staveb. 
Konstrukce přitom vykazují 
vysokou požární odolnost (až 
REI 120). V ČR mohou mít dře‑
vostavby nejvýše 5 nadzemních 
podlaží, oproti tomu v zahraničí 
zanedlouho vyrostou první 
dřevěné výškové stavby.

Konstrukci DP1 tvoří 
především materiály třídy 
reakce na oheň A1, A2, 
tedy nehořlavé.

Konstrukci DP2 tvoří hořlavé 
materiály uzavřené nehoř-
lavými materiály tak, že se 
po dobu požární odolnosti 
nevznítí.

TŘÍDĚNÍ KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ

CO JE TO REI?

Klasifikace požární 
odolnosti konstrukcí se 
značí např. REI. Požární 
odolnost je doba, 
po kterou je stavební 
konstrukce schopna
odolávat teplotám 
vznikajícím při požáru, 
aniž by došlo k porušení 
jejich funkce. Uvádí se
v minutách v základní
stupnici: 15, 30, 45, 60,
90, 120 a 180 minut
a udává čas dosažení
mezního stavu (R – 
nosnost, E – celistvost,
I – izolační schopnost).



Jedním z nejrozšířenějších 
mýtů je to, že v dřevostavbě je 
slyšet každý krok i hluk z venku. 
Nevěřte tomu, dřevostavba 
vás mile překvapí i z hlediska 
akustického komfortu. Je však 
potřeba dodržet několik zásad 
a dobře sledovat hodnoty, které 
ovlivňují zvukovou pohodu 
interiéru. Těmi jsou hladina 
kročejového zvuku (značí se 
Lnw a měří se v decibelech) 
a vzduchová neprůzvučnost 
(značí se Rw a měří se také 
v decibelech). Hodnotu Lnw 
sledujte u konstrukcí, které jsou 
v přímém kontaktu se zdrojem 
hluku (například podlahy). Tam, 
kde dochází působením zdroje 
zvuku k jeho přenosu z míst‑
nosti do místnosti, je potřeba 
hlídat hodnotu Rw (například 
u stěn). Čím je hodnota Lnw nižší 
a Rw vyšší, tím lepší akustické 
vlastnosti konstrukce má.

OBVODOVÝ PLÁŠŤ
Vzduchová neprůzvučnost 
obvodových plášťů se stanovuje 
individuálně v závislosti na síle 
vnějšího hluku. Jiný požada‑
vek tak bude pro dům stojící 
v klidné šumavské vesnici, kde 
je hladina hluku přes den 
do 65 dB, a jiný bude stanoven 
pro domek v blízkosti dálnice 
u Prahy, kde může tato hodnota 
vzrůst až na 75 dB.

DÍKY CHYTRÉ KOMBINACI MATERIÁLŮ 
A SKLADBĚ KONSTRUKCÍ USLYŠÍTE JEN TO, 
CO SI BUDETE PŘÁT.

HLUK V DŘEVOSTAVBĚ

KVALITA ZVUKOVÉ 
IZOLACE

Kvalita izolace proti 
hluku se pozná podle 
součinitele zvukové 
pohltivosti αw, což je 
poměr intenzity zvuku 
pohlceného akustickým 
izolantem k intenzitě 
zvuku dopadajícího, mě‑
řený při kolmém dopadu 
zvukových vln.
Obecně se hodnoty 
součinitele zvukové 
pohltivosti pohybují od 0 
(zcela nepohltivý materi‑
ál) do 1 (ideálně pohltivý 
materiál). Minerální izo‑
lace má velmi vysokou 
zvukovou pohltivost, 
součinitel pohltivosti αw 
se při vyšších kmitočtech 
pohybuje od 0,90 ‑1,00. 
Tvrdé stavební hmoty 
nepřesahují hodnoty 
0,05 a jsou tedy velmi 
málo pohltivé.

POŽADOVANÁ ZVUKOVÁ IZOLACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 
R'W – VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST

Druh chráněného vnitřního prostoru

Vyšší hladiny hluku

v denní době v noční době

> 65 > 70 > 55 > 60

≥ 70 ≥ 75 ≥ 60 ≥ 65

Obytné místnosti bytů, pokoje 
v ubytovnách (koleje, internáty apod.) 38 43 38 43

Stavební 
konstrukce

Chráněný prostor 
(místnost příjmu zvuku)

Hlučný prostor 
(místnost zdroje zvuku)

Požadavek podle 
ČSN 73 0523, 

v dB

Doporučení pro zvýšenou 
zvukovou izolaci podle 

ČSN 73 0523, v dB

TZZI I TZZI II

Rodinné domy, terasové, řadové a dvojdomy

Stropy

Nejméně jedna obytná 
místnost bytu

Všechny ostatní obytné 
místnosti téhož bytu 47 47 47

Všechny obytné 
místnosti bytu

Všechny místnosti 
v sousedním domě 57 62 68

Stěny

Nejméně jedna obytná 
místnost bytu

Všechny ostatní obytné 
místnosti téhož bytu 42 42 42

Všechny obytné 
místnosti bytu

Všechny místnosti 
v sousedním domě

57

62

68

PŘÍČKY, PODLAHY
U masivních jednovrstvých 
konstrukcí (betonových nebo 
zděných) platí, že čím větší je 
jejich objemová hmotnost, 
tím lepší akustický útlum 
mají. Dřevěné konstrukce jsou 
složeny ze 2 vrstev (dřevěných 
sloupků ve stěnách nebo 
trámů ve stropech a deskových 
obkladových materiálů), které 
využívají chytrou kombinaci 

S KVALITNÍ 
MINERÁLNÍ 

IZOLACÍ ZÍSKÁTE 
V DŘEVOSTAVBĚ 

AKUSTICKOU 
POHODU

!
materiálů a skladeb. To zname‑
ná, že dřevěné příčky mohou 
být podstatně tenčí než příčky 
zděné nebo betonové.

Příčky i podlahy v domě musí 
splnit požadavky normy 
ČSN 73 0532. Touto normou 
jsou předepsaná doporu‑
čení pro zvýšenou ochranu 
místností bytu nebo domu 
před hlukem. Současně zavádí 

kategorizaci bytů ve formě 
tříd zvýšené zvukové izolace 
bytu (TZZI I a TZZI II). Zvýšené 
požadavky mohou být uplatňo‑
vány u bytů nebo domů, kde se 
předpokládá hlučnější provoz, 
například vícečlenné rodiny 
nebo pobyt osob se zdravotními 
problémy.

–
Mateřská škola Skalníkova 
v Mariánských Lázních



DIFÚZNÍ VLASTNOSTI
Páry, které se vyskytují běžně 
v každé domácnosti, jsou díky 
difúzní schopnosti minerální 
izolace odvedeny z interiéru 
do exteriéru, aniž by kondenzo‑
valy na rizikových místech. Di‑
fúzní schopnost materiálů ovliv‑
ňuje faktor difúzního odporu μ. 
Udává, kolikrát méně vodní páry 
projde za jednotku času vrstvou 
daného materiálu v porovnání 
se stejně silnou vrstvou suchého 
vzduchu. Nejmenší faktor 
difúzního odporu má vzduch, 
a sice hodnotu 1. U běžných 
tepelných izolací, které jsou 
z hlediska této vlastnosti v kon‑
strukci nejpodstatnější, se tato 
hodnota pohybuje od 1 (mine‑
rální izolace) až do 500.

HYDROFOBNÍ VLASTNOSTI
Dřevo jako přírodní materiál má 
určitou schopnost jak přijímat 
tak odevzdávat vodu ve skupen‑
ství kapalném i ve skupenství 
plynném. Minerální vata neab‑
sorbuje vodu, je tudíž hydro‑
fobní. Hydrofobní vlastnosti 
konstrukce složené z dřevěných 
prvků a minerální izolace může 
bezproblémově fungovat, i když 
v ní dojde k určitému množ‑
ství kondenzace vodních par 
(tedy průniku vody v kapalném 
skupenství do konstrukce). 

Z POHLEDU VLHKOSTI JSOU PRO DŘEVOSTAVBU ZÁSADNÍ 
DVĚ SCHOPNOSTI – DIFÚZNÍ VLASTNOST (MATERIÁL 
PROPOUŠTÍ VODNÍ PÁRU) A HYDROFOBNÍ VLASTNOST 
(MATERIÁL ODPUZUJE VODU).

V obvodových pláštích budov 
se podle našich norem připouští 
omezený výskyt kondenzace, 
ovšem pouze v případě, že ce‑
loroční bilance je kladná (množ‑
ství vody vypařené z jednotky 
plochy pláště musí být větší než 
množství vody zde zkondenzo‑
vané) a pouze za předpokladu, 
že množství vody v konstrukci 
nepřesáhne množství 0,1kg/m2 
a nikterak neohrozí funkčnost 
a životnost dané konstrukce. 
Všechny tyto vlastnost jsou 
předem počítány, aby tato 
podmínka byla dodržena.

DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ NEBO 
UZAVŘENÁ SKLADBA 
KONSTRUKCÍ
Difuzně uzavřené a otevřené 
skladby jsou dva rozdílné 
systémy, kde každý jednotlivý 
systém řeší zcela odlišným 
způsobem fyzikální vlastnosti, 
a to v rozsahu prostupu vlhkosti 
přes danou konstrukci.

DIFÚZNĚ UZAVŘENÁ 
KONSTRUKCE
Difúzně uzavřená konstrukce je 
založená na principu zamezení 
vstupu vodní páry do konstruk‑
ce pomocí vhodné parotěs‑
nicí vrstvy (tzv. parozábrany) 
umístěné co nejblíže interiéru. 
Instalace této vrstvy vyžaduje 
odborné a kvalitní provedení.

DŘEVOSTAVBY A VODA

DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ 
KONSTRUKCE
Difúzně otevřené systémy jsou 
založené na principu odvádě‑
ní vlhkosti v plynném stavu 
z prostoru stěny. Proto je nutné 
správné složení jednotlivých 
materiálů v konstrukci tak, aby 
nedocházelo ke kondenzaci. Při 
použití moderních vláknitých 
materiálů je zabezpečena 
tepelná izolace a zároveň 
i dostatečná vzdušnost celého 
zateplovacího systému. U těchto 
konstrukcí je velkou výhodou 
fakt, že máme zdravější bydlení, 
a při vyloučení parotěsnící 
vrstvy (nejčastěji fólie v difúzně 
uzavřených systémech) zde 
nehrozí riziko protržení této 
vrstvy a tím vznik zbytečných 
komplikací.

500 ml
vody ve formě páry přes noc 
vydýchá dospělý člověk.

prostup vodní páry 
do konstrukce není 

možný

vodní pára ven

INTERIÉREXTERIÉR

PÁRU 
PROPUSTIT, 

VODU 
NEPUSTIT, 
PLÍSNÍM 
ZAMEZIT

DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ 
KONSTRUKCE
Akrylátová barva vnitřní
Sádrokartonová deska
Minerální izolace
Parobrzda
Minerální izolace
Dřevovláknitá deska
Vnější omítka

JAK JE TO 
S VODNÍ PÁROU?

DIFÚZNĚ UZAVŘENÁ 
KONSTRUKCE
Akrylátová barva vnitřní
Sádrokartonová deska
Minerální izolace
Parobrzda
Minerální izolace
Sádrokartonová deska
Podkladní nátěr
Lepidlo
Tepelná izolace
Omítka s perlinkou
Vnější omítka



DNEŠNÍ DŘEVOSTAVBY NABÍZÍ ZNAČNOU 
VARIABILITU V ARCHITEKTUŘE. ZDE 
JE UKÁZKA ZAJÍMAVÝCH (VELKÝCH 
I MALÝCH) PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH 
V ČESKU I V ZAHRANIČÍ.

PŘÍKLADY DŘEVOSTAVEB

HAAS 1 HARMONY 3
Velkou výhodou 
dřevostaveb je 
možnost montáže také 
v zimním období, jak 
tomu bylo u tohoto 
rodinného domu. 
Realizace proběhla 
úspěšně v období 
od prosince do února. 

Dům má obytnou 
plochu 134 m2. Potřeba 
tepla na vytápění je 
27,5 kWh/m2. Cena 
realizace tohoto 
domu byla zhruba 
3,2 miliony korun.

HAAS 2 STAR LINE B
Tento rodinný dům 
je postaven jako 
nízkoenergetický. Při 
obytné ploše 199 m2 
je potřeba tepla 
na vytápění 64,4 kWh/m2. 
Celá realizace zabrala 
zhruba 2,5 měsíce a stála 
cca 3,9 mil. Kč.

HAAS 11 STAR LINE B
Obytná plocha tohoto 
domu je úžasných 
247 m2. Na jeho výstavbu 
byly potřeba zhruba 

4 měsíce. Potřeba tepla 
na vytápění tohoto domu 
je 29,1 kWh/m2. Stavba 
stála zhruba 3,3 mil. 
korun.

ELK2
Pouze dva týdny 
stačily k postavení 
tohoto domu. Jedná 
se o přízemní objekt 
menších rozměrů 
(obytná plocha je 
73 m2), který i přesto 
umožňuje praktické 
bydlení. Potřeba tepla 
na vytápění tohoto 
bungalovu je 40 kWh/m2. 
Cena realizace na klíč 
byla necelých 2,5 mil Kč.

ELK6
Na tomto domě je 
krásně vidět spojení 
užitných požadavků 
s architektonickým 
designem. Pasivní dům, 
který je možné si v reálu 
prohlédnout v centru 
vzorových domů Blaue 
Lagune ve Vídni, byl 
postaven za 6 týdnů. 

Jeho obytná plocha je 
159 m2 a potřeba tepla 
na vytápění je pouhých 
15 kWh/m2. Cena 
realizace na klíč je cca 
4,5 mil Kč.

GARDEN ROAD, 
RICHMOND, 
VELKÁ BRITÁNIE
Obytná budova 
s kancelářemi 
a podzemními 
garážemi má 2300 m2 
kancelářských prostor, 
77 bytů, 65 parkovacích 
stání. Na přepravu 
celkového množství 
5780 m2 stěn bylo 
použito 102 kamionů, 
které byly na stavbu 
přistavovány ve frekvenci 
2 auta za den. Předem 
vyrobené panely 
z výroby vyjížděly 
s finální fasádní 
úpravou vnějšího 
povrchu, vnitřním 
sádrokartonovým 

obkladem a se 
zabudovanými okny 
a parapety. Stavba 
byla rozdělena do čtyř 
bloků, které byly 
postupně.realizovány 
v letech 2011–2012.

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
SKALNÍKOVA, 
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Tato mateřská škola je 
největší nízkoenerge‑
tická dřevostavba v ČR 
v kategorii školství. Cel‑
ková zastavěná plocha je 
1816 m2, vnitřní užitná 
plocha je 1647 m2. Ma‑
teřská škola má kapacitu 
až 124 žáků, kteří jsou 
rozděleni do šesti tříd. 
Školka má i vlastní garáž, 
do které se vejde 65 aut. 
Výroba všech potřebných 
panelů zabrala 8 týdnů, 

samotná výstavba pak 
112 dní. Veškerý před‑
vyrobený materiál byl 
na stavbu dovezen na 43 
kamionech. Na stavbě 
pracovaly 4 montážní 
party, tedy celkem 
16 montážníků. Školka je 
v provozu od září 2011. 
Stavba získala prestižní 
ocenění Dřevěná stavba 
roku 2011 v kategorii 
odborné poroty 
i v kategorii veřejného 
hlasování. Cena realizace 
byla zhruba 33, 5 mil Kč. 
Distribuci tepla a čers‑
tvého vzduchu zajišťuje 
teplovzdušné vytápění 
se systémem řízeného 
větrání s rekuperací 
tepla. Menší prostory 
jsou vytápěny deskovými 
tělesy.



MODERNÍ DŘEVOSTAVBY SE BĚŽNĚ KONSTRUUJÍ 
V NÍZKOENERGETICKÉM STANDARDU. BEZ OBTÍŽÍ JDE 
POSTAVIT TAKÉ PASIVNÍ NEBO NULOVÝ DŘEVĚNÝ DŮM.
Dřevostavby jsou pro nízkou 
spotřebu energií zrozené. Jejich 
výborné tepelně technické 
parametry obalových konstrukcí 
se výrazně podílí na spotřebě 
energie na vytápění. Rozdíl mezi 
nízkoenergetickým a pasiv‑
ním domem je právě v tomto 
parametru.

ZAČNĚTE OD PROJEKTU
Ne každý pozemek a dům je 
vhodný pro pasivní standard. 
Pokud se pro něj rozhodnete, 
začněte od projektu, který bude 
řešit vhodnou orientaci a tvar 
objektu. Díky správnému návr‑
hu minimalizujete ochlazované 

plochy, účinně využijete solární 
zisky, zabráníte přehřívání ob‑
jektu v létě a vzniku tepelných 
mostů, kudy by mohlo zbytečně 
utíkat teplo.

OBÁLKA BUDOVY JE GRÓ
Při stavbě nízkoenergetic‑
kých domů záleží na tloušťce 
izolace a použité technologii. 
Klíčovým předpokladem je 
aplikace dostatečné vrstvy izo‑
lace. Zvýšených nákladů se bát 
nemusíte – náklady potřebné 
při zvětšení tloušťky tepelné 
izolace u pasivních domů jsou 
zanedbatelné. Navíc se rychle 
vrátí v úsporách za energie. 

NÍZKOENERGETICKÝ 
STANDARD A DŘEVOSTAVBY

domy běžné 
v 70. – 80. letech

současná novostavba nízkoenergetický 
dům

pasivní dům nulový dům

většinou nad 200
(370 Kč na m2/rok)

80 – 140
(150 – 250 Kč na m2/rok)

méně než 50
(>90 Kč na m2/rok)

méně než 15
(>30 Kč na m2/rok) méně než 5

(>10 Kč na m2/rok)

VÝPOČET PARAMETRŮ 
OVLIVŇUJÍ 
ENERGETICKOU 
NÁROČNOST DOMU

K zjednodušenému 
výpočtu součinitele 
prostupu tepla slouží 
vzorec U=1/R, uvádí se 
v jednotkách [W/m2K], 
tedy Watt na metr 
čtvereční krát Kelvin.

Vzájemný vztah 
součinitele prostupu 
tepla U a tepelného 
odporu R lze 
zjedodušeně vyjádřit:

R=1/U [m2K/W]

Výpočet tepelného 
odporu se provede 
pomocí tloušťky 
materiálu (v metrech) 
a jeho součinitele tepelné 
vodivosti, které se značí 
řeckým písmenem λ 
“lambda”: R=d/λ

Hodnota lambdy 
charakterizuje schopnost 
vést teplo a u izolantů 
se pohybuje mezi 0,025 
až 0,04 W/(m.K). Čím 
nižší hodnotu lambda 
materiál má, tím lepší 
jsou jeho tepelně izolační 
schopnosti. Součinitele 
prostupu tepla tedy 
ovlivňuje tloušťka 
jednotlivých materiálů 
(d), ale také součinitel 
tepelné vodivosti 
lambda (λ).

POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ [kWh/(m2·a)]
uvažovány ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele 
v roce 2011 – 1,83 Kč/kWh

Vnější zateplení také zásadně 
zvyšuje životnost konstrukce 
dřevostavby.

MODERNÍ TECHNOLOGIE 
PASIVNÍCH DOMŮ
V pasivním konceptu nejde jen 
o kvalitní materiály a masivní 
izolace. Pro dosažení co nejnižší 
spotřeby energie je nutné využít 
další úsporné technologie. 
Dobrý pasivní dům musí mít 
vyřešené větrání s rekuperací 
tepla, které vám zaručí kvalitní 
a zdravé vnitřní prostředí. Využít 
můžete také solární energii – 
správná orientace prosklených 
ploch šetří náklady na vytápění, 
solární kolektor ohřívá vodu 
a přitápí.

TEPELNĚ IZOLAČNÍ 
SCHOPNOSTI 
KONSTRUKCE
Požadavky na energetic‑
kou náročnost budov sta‑
novuje tepelně technická 
norma. V souvislosti 
s konstrukcemi nejčastěji 
slyšíte o parametru „U“, 
tedy součiniteli prostupu 
tepla. Tato hodnota 
určuje celkový prostup 
(výměnu, v podstatě ztrá‑
tu) tepla mezi prostory, 
které jsou mezi sebou 
odděleny stavební kon‑
strukcí. Čím je hodnota 
menší, tím lepší jsou te‑
pelně izolační vlastnosti 
konstrukce.

–
Nízkoenergetický 
rodinný dům v Lázních 
Bohdaneč od 
společnosti Alfahaus

40 – 50 m
stavebního řeziva je potřeba 
na průměrný dům.

3



S ohledem na dlouhodobě 
rostoucí celkové náklady 
domácností na energie je 
důležité vybírat si dům podle 
tepelně technických parametrů 
konstrukce.

Abyste ušetřili co nejvíce, je dů‑
ležité vybrat si i vhodný otopný 
systém z hlediska návratnosti 
investice. Ne vždy se totiž vypla‑
tí pořizovat nákladnou otopnou 
soustavu, která dokáže vyrobit 
teplo nejlevněji. Finanční 
návratnost nesmí být delší než 
životnost samotného zařízení.

Pasivní rodinné domy, což 
mohou být i dřevostavby, 
spotřebují na vytápění pouze 
1/3 z celkové spotřeby energie, 
zbylé 2/3 jsou využity na běžný 
provoz domácnosti – osvětlení, 

CHARAKTERISTICKÝM RYSEM NÍZKOENERGETICKÝCH 
A PASIVNÍCH DOMŮ JE MALÁ SPOTŘEBA ENERGIE. NÁKLADY 
NA VYTÁPĚNÍ DŘEVOSTAVBY JSOU TUDÍŽ VELMI NÍZKÉ.

televize, počítače, pračky, sušič‑
ky, varné konvice, mikrovlnné 
trouby atd.

Pokud budeme uvažovat o vy‑
tápění dřevostavby s obytnou 
plochou 100 m2 a tepelnými 
ztrátami 15 kWh na m2 za rok 
(kWh/m2a), vyjde nám roční po‑
třeba tepla na vytápění v tomto 
domě na 1,5 MWh. V tabulce 
jsou uvedeny finanční náklady 
na vytápění tohoto domu podle 
vybraných typů paliva.

VZDUCHOTĚSNÁ OBÁLKA 
BUDOVY
K dosažení pasivního standardu 
je zapotřebí dokonale vzducho‑
těsná obálka budovy. Ta navíc 
zamezí vnikání vlhkého vzduchu 
z interiéru do konstrukce domu, 
kde by mohlo dojít k nebezpeč‑
né kondenzaci, a omezí tepelné 

ENERGIE ZDRAŽUJÍ. 
S DOBŘE ZAIZOLOVANOU 
DŘEVOSTAVBOU UŠETŘÍTE

BLOWERDOOR TEST

Blowerdoor test je 
zkouška vzduchotěs‑
nosti (neprůvzdušnosti). 
Princip této zkoušky 
spočívá v zjištění objemu 
vzduchu, který uniká ne‑
těsnostmi v plášti budo‑
vy. Zkouška jako celek se 
sestává ze dvou po sobě 
následujících fází a to tak, 
že v měřeném objektu se 
nejprve vytvoří podtlak 
a poté přetlak za pomoci 
ventilátoru, jenž je 
součástí zařízení. Tímto 
způsobem se dosáhne 
požadovaného tlakového 
rozdílu mezi vnitřním 
a vnějším prostředím. 
Cílem měření je zjištění 
množství vzduchu, které 
je potřeba dodat, aby byl 
tlakový rozdíl zachován. 
Předpokládá se, že objem 
vzduchu, který po zapo‑
četí měření dodáme, je 
roven objemu vzduchu, 
který unikl netěsnostmi 
v plášti budovy. Výsledky 
měření se pak zpracují 
a stanoví se hodnota 
celkové průvzdušnosti 
obvodového pláště 
budovy.

Typ paliva Spotřeba 
paliva/rok

cena tepla 
Kč/kWh

náklady 
na vytápení 
v Kč/rok

Dřevo (účinnost kotle 75 %) 493 kg 0,99 1479 Kč

Hnědé uhlí (účinnost kotle 55 %) 545 kg 1,29 1936 Kč

Dřevěné pelety (účinnost kotle 85 %) 375 kg 0,91 1943 Kč

Tepelné čerpadlo 
(průměrný roční topný faktor 3) 500 kWh 3,65 5480 Kč

Zemní plyn (účinnost kotle 89 %) 178 m3 4,26 6393 Kč

Elektřina – přímotop 
(účinnost přímotopných panelů 98 %) 1531 kWh 6,02 9030 Kč

1,15

2001

1,86

2011

1,77

2010

1,78

2009

1,71

2008

1,49

2007

1,45

2006

1,31

2005

1,23

2004

1,19

2003

1,19

2002

PRŮMĚRNÉ CENY TEPELNÉ ENERGIE PRO KONEČNÉ SPOTŘEBITELE (Kč/kWh)
Vážený průměr, zahrnuje uhlí a ostatní paliva, zdroj ERÚ

ztráty infiltrací (nežádoucí 
výměnou vzduchu). Neméně 
důležitá je tato vlastnost pro 
správné fungování vzducho‑
technické rekuperace tepla.

Přepočet mezi kWh a GJ:
1 kWh = 0,0036 GJ
1 GJ = 277,8 kWh

ROČNÍ NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ PASIVNÍ DŘEVOSTAVBY
obytná plocha 100 m2, tepelné ztráty 15 kWh/m2a

100 kWh
stačí na ohřátí 1000 litrů vody 
v rychlovarné konvici, tedy 
na necelé tři litry denně po celý 
rok.

1,97

2012



DŘEVĚNÉ DOMY SE TĚŠÍ STÁLE VĚTŠÍMU 
ZÁJMU A MOŽNÁ PRÁVĚ PROTO SE 
O NICH ŠÍŘÍ TOLIK MÝTŮ VYPLÝVAJÍCÍCH 
Z NEZNALOSTI NEBO Z NEOPODSTATNĚNÉ 
OBAVY. JAKÉ JSOU TY NEJČASTĚJŠÍ?

NEVĚŘTE BÁCHORKÁM 
O DŘEVOSTAVBÁCH

DŘEVOSTAVBA MÁ 
KRÁTKOU ŽIVOTNOST
Dřevo v krovech slouží 
desítky, často i stovky 
let, a proto se není třeba 
obávat, že ve stěnách 
nebo stropech to bude 
výrazně méně. Dřevěné 
prvky jsou chráněné 
vnitřním a vnějším 
pláštěm, takže počítejte 
s tím, že dřevostavba 
vydrží vám i několika 
dalším generacím. 
Údržbu bude potřebovat 
stejně jako jiné domy.

V DŘEVOSTAVBĚ JE 
VŠECHNO SLYŠET
Jde o mýtus, který se 
opírá o objemovou 
hmotnost konstrukcí. 
Ta je u dřevostaveb 
menší než u konstrukcí 
zděných. Akustické 
vlastnosti závisí ale 
především na správně 
zvolených a provedených 
konstrukcích a jejich 
detailech, dále 
na kombinaci vrstev 
a jejich tlouštěk. Všechny 
konstrukce ovšem musí 
splňovat normové 
požadavky na hladinu 
kročejové zvuku 
i hladinu neprůzvučnosti. 
Akustickou pohodu vám 
zajistí minerální izolace.

KÁCENÍ STROMŮ KVŮLI 
DŘEVOSTAVBÁM NIČÍ 
PŘÍRODU
Výroba cihel či betonu 
zatěžuje životní 
prostředí více než 
spotřeba dřeva, které je 
obnovitelným zdrojem. 
Mimochodem přírůstky 
lesa jsou v Česku větší 
než plánovaná těžba, 
Česko je nejvíce lesnaté 
od dob Marie Terezie. 
A to nezmiňujeme 
fakt, že stále mluvíme 
o nízkoenergetických 
stavbách, které jsou 
k životnímu prostředí 
dlouhodobě šetrné.

DŘEVĚNÝ DŮM 
NEUDRŽÍ TEPLO A TAKÉ 
SE HŮŘ VYHŘÍVÁ
Ve srovnání se zděnými 
domy nemusíte 
dřevostavby dlouze 
vytápět. Během několika 
desítek minut máte 
(i v tuhé zimě) v celém 
domě příjemnou 
pokojovou teplotu. 
Naopak zděný dům 
musí nejdříve teplo 
akumulovat. To je však 
výhoda při udržení 
tepla. Každopádně 
u dřevostavby se teplo 
nikam neukládá a ohřívá 
se tak efektivně přímo 
vzduch. Pokud ovšem 
chcete teplo akumulovat, 
lze to učinit vložením 
zděné části (například 
v podobě příčky).

DŘEVOSTAVBA RYCHLE 
SHOŘÍ
Pro dřevěné stavby 
platí obzvlášť přísné 
normy co se týče požární 
odolnosti. Veškeré nosné 
konstrukce musí být 
testované ve státních 
zkušebnách a musí mít 
příslušné osvědčení 
o těchto zkouškách. 
V případě rozsáhlého 
požáru je u dřevostaveb 
alespoň malou výhodou, 
že se dá předvídat, jak 
dlouho ještě konstrukce 
vydrží, než se zhroutí.

DŘEVOSTAVBA 
JE NÁCHYLNÁ 
NA NAPADENÍ 
DŘEVOKAZNÝM 
HMYZEM NEBO 
HOUBAMI
Dřevo, které se používá 
jak na konstrukce 
stavby, tak pro vybavení 
interiérů, se vysušuje 
na vlhkost pod 20 %. 
Dřevokazný hmyz ani 
houby však nepřežijí 
ve dřevě, které má 
vlhkost pod 20 %. Není 
ani potřeba se obávat, 
že by se vám v domě 
usídlili myši nebo jiní 
hlodavci. Neprokoušou 
se totiž přes materiály, 
kterými jsou izolace 
obloženy, protože jim 
nechutnají. Stejně tak si 
hlodavci nepochutnají 
ani na minerální izolaci, 
protože ta se vyrábí 
ze skla nebo kamene.

DŘEVOSTAVBA JE 
LEHKÁ KONSTRUKCE 
A SNADNO JI SFOUKNE 
VĚTŠÍ VÍTR NEBO 
ODNESE VODA.
Konstrukce stavby 
je pevně ukotvená 
k základové desce 
a rozhodně se 
takovéhoto problému 
bát nemusíte. 
Pokud by přišla silná 
povodeň, bude stejně 
jako dřevostavba 
poničená i zděná 
stavba. Dřevostavbu 
ale snadněji a rychleji 
zrekonstruujete. 
Konstrukční systém si 
zachová svojí nosnost 
a po jeho vyschnutí se 
instalují nové záklopy 
a izolace. Při vichřici se 
uplatní pružná vlastnost 
konstrukce, která zamezí 
vzniku prasklin na domě.

–
Dvoupodlažní rodinný dům 
Modula 123 od společnosti 
Ecomodula



POSTAVIL JSEM SI 
DŘEVOSTAVBU

JIŘÍ: ROZHODNUTÍ PRO DŘEVO 
BYLO SPRÁVNÉ
Poprvé jsem začal významně přemýšlet 
o dřevostavbě po návštěvě stavebního 
veletrhu. Do té doby jsem byl zastáncem 
pouze zděné stavby a jen jsem přemýšlel 
nad volbou materiálu. Můj názor se 
ovšem změnil poté, co jsem absolvoval 
prohlídku vzorového domu. Zjistil jsem, 
jak jsou tyto domy prostorné oproti jejich 
zděným protějškům, a to nejen s ohledem 
na zastavěnou plochu. Srovnával jsem 
samozřejmě i ceny.

U vybraných typových domů byly ceny 
v podstatě stejné jak pro zděnou stavbu, 
tak i dřevostavbu. Dokonce jsem navštívil 
nezávislou odbornou poradnu a nechal 
si zodpovědět pro a proti. Dřevostavba 
nakonec vyhrála! Nemuseli jsme se 
omezovat žádným typovým domem 
a máme dům takový, jaký jsme si vždycky 
přáli. Dnes můžu říct, že rozhodnutí to 
bylo správné. V dřevostavbě je mnohem 
příjemnější klima než ve zděných domech. 
Dřevostavba na vás působí daleko 
tepleji než zděná zeď, i když ta má lepší 
akumulační schopnosti. Zase oproti tomu 
dřevostavbu vytopíte mnohem rychleji.

Samozřejmě nelze opomenout elegantní 
řešení úspory energií a samotné 
energetické náročnosti domu. Tady 
dřevo vychází jasně lépe. Jednoznačně 
pro hovoří i fakt čisté stavby, a to 
i do budoucna. Rekonstrukce a případné 
vnitřní úpravy, vše jde bez prachu z cihel. 
Výhodou je taky dokonalá bezodpadová 
technologie a vysoký stupeň 
recyklovatelnosti.

zdroj: časopis Dřevo&Stavby

LUBOŠ: DŘEVOSTAVBA SVÉPOMOCÍ
Už jako student Stavební fakulty jsem 
se zajímal o dřevostavby. Když jsem 
se později rozhodoval, jaký dům si 
vybrat pro bydlení, volba padla právě 
na dřevostavbu v pasivním standardu.

Prvním krokem bylo najít pozemek 
vhodně situovaný ke světovým stranám. 
Kvůli jeho poměrně malé šířce jsem musel 
řešit podsklepení objektu, do kterého 
jsem umístil technickou místnost, a také 
navrhnout správnou skladbu obvodových 
konstrukcí z hlediska požární bezpečnosti. 

Zvolil jsem difúzně otevřenou konstrukci, 
která je zároveň nehořlavá. Pro zateplení 
obvodových stěn jsem použil minerální 
kamennou izolaci, do příček a stropů jsem 
instaloval izolaci skelnou.
I když jsem projekt na svůj dům 
připravoval pečlivě a na všechny 
práce na stavbě si osobně dohlížel 
či je vykonával sám, objevil jsem 
spoustu chyb, vad a problémů, které 
vyplynuly právě z neznalosti dřevěné 
stavby. Jen málokterý projektant 
a řemeslník se umí k dřevostavbě 
chovat. Proto bych každému zájemci 
o dřevostavbu doporučil výběr vhodné 
projekční i realizační firmy, která má 
s dřevostavbami větší zkušenosti.

VÁHÁTE STÁLE NAD 
TÍM, JESTLI STAVĚT 
ZE DŘEVA? PŘEČTĚTE 
SI PŘÍBĚHY LIDÍ, KTEŘÍ 
MAJÍ S DŘEVOSTAVBOU 
SVÉ ZKUŠENOSTI, 
A PŘESVĚDČTE SE 
O JEJÍCH VÝHODÁCH.

0,23 m
je roční spotřeba dřeva na jednoho 
obyvatele v ČR. V okolních zemích, 
jako je například Rakousko, je tato 
spotřeba dnes na hodnotě 0,62m3.

3

18 milionů m
přibližně tolik je celkový roční přírůst dřeva 
v českých lesích. Ročně se přitom vytěží jen 
zhruba 14 – 15 mil. m3.

3

ALENA: OBAVA Z DŘEVOSTAVBY 
JE PŘEŽITEK
V době, kdy jsem uvažovala o svém 
budoucím domě, byl pro mne rozhodující 
rychlý a pohodlný způsob výstavby. 
Věděla jsem, jaké problémy jsou 
s údržbou staršího zděného domu, 
znala jsem i nízkou spotřebu energií 
v dřevostavbě a dřevo vůbec mám ráda. 
Jsem si jistá, že obavy lidí z dřevostaveb 
jsou způsobeny především neznalostí 
a přežitky z dob, kdy se u nás dřevostavby 
nestavěly.

Chtěla jsem stavět pouze s firmou, která 
staví domy ze dřeva dlouho, protože 
jedině tak je možné poučit se z chyb, 
zdokonalovat technologii a stavět 
opravdu kvalitní domy. Proto jsem 
vybírala ze členů Asociace dodavatelů 
montovaných domů a majitelů certifikátu 
Dokument národní kvality. Dnes můžu 
říci, že máme příjemné bydlení s nízkými 

náklady na provoz. Žádné studené 
zdi, omítky a sádrování skob na každý 
obrázek a skříňku. Nejlepším měřítkem při 
rozhodování jsou ale vlastní zkušenosti, 
takže bych doporučila těm, kteří nemají 
zkušenosti s dřevostavbou, navštívit 
některý vzorový dům, pokud možno 
rozestavěný, aby mohli nahlédnout také 
pod jeho kůži.

zdroj: časopis Dřevo&Stavby



Myšlenkou trvale udržitelné‑
ho rozvoje ve stavebnictví je 
omezit vliv stavebních činností 
na životní prostředí, zlepšit je‑
jich kvalitu, estetické vlastnosti 
i životnosti výrobků. Postupy 
udržitelného stavebnictví jsou 
aplikovány v celém životním 
cyklu budov, počínaje výběrem 
použitých materiálů až po de‑
molici a recyklaci.

V praxi to znamená, že každá 
stavba by měla v maximální 
možné míře využívat recyklo‑
vané materiály, obnovitelné 
zdroje energie a optimalizovat 
ty zdroje a materiály, které 
obnovitelné nejsou. K posouze‑
ní dopadů výrobků, materiálů 
a staveb na životní prostředí je 
vhodná tzv. metoda LCA (Life 
Cycle Analysis).

DŘEVO JE PŘÍRODNÍ MATERIÁL, 
MINERÁLNÍ IZOLACE SE VYRÁBÍ 
Z PŘÍRODNÍCH SUROVIN. JEJICH 
SPOJENÍ JE PROTO VÍCE NEŽ 
LOGICKÉ – JE PŘÍMO EKOLOGICKÉ.

Jedním z nejlépe zdokumen‑
tovaných izolačních výrobků 
z pohledu hodnocení životního 
cyklu je minerální vlna, která je 
na trhu již více než 70 let. Ob‑
sahuje vysoké procento nejen 
recyklovatelných, ale zejména 
již recyklovaných surovin, čímž 
přispívá k významnému snižo‑
vání objemu odpadů deponova‑
ných na skládkách.

DŘEVOSTAVBA S MINERÁLNÍ 
IZOLACÍ JE EKOLOGICKÁ

Pec

Vytvrzovací 
komora

Filtr

Objem odpadní minerální vlny se značně snížil díky návratu 
zpět do procesu. Teoreticky je dokonce možná její 100% 

recyklace. Odpadní minerální vlna z výroby a použité 
výrobky lze bez problému ukládat na skládkách určených 

pro minerální odpad s nízkým obsahem organických látek.

Izolace z minerální vlny se snadno 
aplikují, mají vysokou tepelně izolační 

schopnost, dlouhou životnost (fáze 
užívání se obecně počítá na 50 let, 
ale skutečná životnost je více než 

dvojnásobná) a nevyžadují žádnou 
údržbu. Za 50 let uspoří několiksetkrát 

více energie, než bylo zapotřebí 
k jejich výrobě.

Dodávka suroviny

Rozvlákňovací 
stroj

Dospalování Filtr

Speciální 
zařízení

Filtr

Dospalování

Chladící sekce

Recyklace

8
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Recyklace odpadu 
při zpracování vlny

Vstupní suroviny 
se taví v peci.

2

Přidá se pojivo 
a impregnační 

olej, které zajistí 
vyšší stabilitu 

a odolnost vláken 
proti vodě.

3

Hotové výrobky jsou 
naloženy na nákladní 
vozy a distribuovány 

zákazníkům. Minerální 
izolace lze díky jejich 

pružnosti přepravovat 
v komprimovaných 

balících, čímž se výrazně 
sníží náklady na dopravu.

7Minerální vlna 
prochází závěrečnou 

fází zpracování − 
výsledkem je celá 
řada rozmanitých 

produktů.

6

Tekutá hmota je 
v rozvlákňovacím 

stroji transformována 
na vlákna.

Vlákna minerální 
vlny jsou poté 

zahřáty na asi 200 °C. 
Tento proces slouží 

k vytvrzení pojiva a je 
klíčový pro zajištění 
rozměrové stálosti 

minerální vlny.

4
5

Minerální vlna se vyrábí 
z přírodních surovin. Pro výrobu 

kamenné vlny se využívá 
čedič, diabas a vysokopecní 

struska. Skelné vlákno se vyrábí 
z recyklovaného skla nebo 

písku. Všechny vstupní suroviny 
se nachází v hojném množství 

ve většině regionů světa.

1



Asociace výrobců minerální izolace (AVMI) je 
profesní organizací, sdružující nejvýznamnější vý‑
robce minerálních izolací v České republice, jejíž 
členové reprezentují přes 90 % trhu s minerální 
izolací v ČR.
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Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4
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RŮST DŘEVA
Průměrná doba růstu 

stromu, který dále slouží 
pro využití ve stavební 

konstrukci, je 80 – 100 let.

TĚŽBA SUROVIN
Přibližně polovina dřeva 

se zpracovává na stavební 
materiál, 25 procent 

v celulózo‑papírenském 
průmyslu, sedm procent 

je paliva, zbytek tvoří tzv. 
rovnané průmyslové dříví 

a ostatní sortimenty.

OPRACOVÁNÍ A VÝROBA 
KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ
Dřevo se opracovává na masivní 

řezivo (např. trámy na krovy) nebo 
se využívá pro výrobu materiálů 

na bázi dřeva (např. stavební desky 
nebo lepené lamelové dřevo). Z pilin 

a dřevěných hoblin jsou vyráběné 
brikety a peletky pro výrobu energie.

ŽIVOT V DŘEVOSTAVBĚ
Životnost dřevostavby představuje 

bezstarostné bydlení po několik 
generací. Díky nízké hmotnosti 

a snadné demontovatelnosti stavebních 
konstrukcí lze lehce provést úpravy nebo 
rekonstrukce v průběhu užívání stavby.

RECYKLACE
Dřevo je recyklovatelný 

a obnovitelný zdroj. 
Dřevostavby nezatěžují 

životní prostředí a lze 
je považovat za 100% 

recyklovatelné.

VÝROBA DŘEVOSTAVEB

PREFEBRIKOVANÁ VÝROBA
Výroba stěnových panelů 

včetně osazení oken, dveří 
a elektoinstalace probíhá v hale. 

Samotná stavba pak většinou 
trvá už jen několik dnů.

VÝROBA NA STAVENIŠTI
Tento způsob bývá 

zdlouhavější, avšak jeho velkou 
výhodou je individualita 

projektu a možnost realizace 
i v hůře dostupných místech.

PŘEPRAVA
Panely běžného rodinného 

domu – dřevostavby – odvezou 
na staveniště 1‑2 kamiony.

7 6 5
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1 Výroba energie

Masivní dřevo a materiály 
na bázi dřeva

Piliny

CO2

Asociace dodavatelů montovaných domů 
(ADMD) sdružuje výrobce montovaných objektů 
bytové a občanské vybavenosti na bázi dřeva. 
Svým členům uděluje na základě důkladného 
prověření vlastností certifikát DNK, značku 
kvality.

DŘEVOSTAVBY 
S MINERÁLNÍ 

IZOLACÍ=
ZDRAVÉ 

A KOMFORTNÍ 
BYDLENÍ




