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Podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů neustále roste, 
ale pozor na jejich kvalitu!

Pozitivní vnímání dřevostaveb z  pohledu zájemců o  nový dům 
neustále roste. Zákazníci oceňují hlavně tyto čtyři prokazatelné 
výhody dřevostaveb:

1) Výbornou kvalitu 
(dřevostavby jsou většinou vyráběny v moderních krytých halách bez 
negativních povětrnostních vlivů tkvalifikovanými pracovníky).

2) Vynikající tepelně izolační vlastnosti 
(téměř všechny domy se dnes již staví v nízkoenergetickém nebo pa-
sivním standardu).

3) Rychlost výstavby 
(od jednoho týdne po jeden měsíc, podle stupně dokončení domu).

4) Příznivý poměr ceny a kvality a výhodné podmínky financování 
(např. hypotékou u České spořitelny, Hypoteční banky apod.).

Garantovaná kvalita jakékoliv stavby je pro většinu investorů ro-
zhodující. V  tomto parametru jsou certifikovány a  permanentně 
přezkušovány všichni renomovaní výrobci - členové Asociace 
dodavatelů montovaných domů (ADMD), pro které je certifikace 
podle Dokumentu národní kvality (DNK), udělovaného Výzkumným 
a  vývojovým ústavem dřevařským Praha, nezbytnou podmínkou 
členství v Asociaci. 

Z  důvodu rostoucího zájmu resp. poptávky po dřevostavbách roste 
také počet firem, které dřevostavby vyrábí a  současně klesají ceny 
domů. Většina výrobců dřevostaveb nabízí kromě svých standardních 
domů také velmi levné domy, které sice mají jednodušší dispozici, ale 
dají se pořídit v ceně do dvou milionů korun. Pozor však na to, aby se 
příliš nízká cena domu, která je většinou možná pouze ve vazbě na 
špatnou kvalitou vstupních materiálů, poddimenzované nosné kon-
strukce, nevyjasněných detailů a  nekompetentní montáže, pro Vás 
nestala hlavním nebo dokonce jediným kritériem pro koupi. Váš nový 
dům je investice na mnoho desetiletí a poměr ceny a kvality by měl 
být každopádně v relaci. Levné domy (jakékoliv), stejně tak jako levné 
salámy, paštiky nebo cokoliv jiného, jsou většinou nekvalitní. Levnou 
a nekvalitní paštiku za tři koruny můžete vyhodit, pokud Vám nebude 
chutnat, ale když si necháte postavit levný a  nekvalitní dům od 
nerenomované firmy, budete mít starosti a budete si své rozhodnutí 
dlouho vyčítat. Věřím, že trh a aktivní zaměření a působení členů Aso-
ciace dodavatelů montovaných domů na kvalitu svých dřevostaveb 
přesvědčí zákazníky, jakou cestou se mají vydat.

Ing. Vratislav Blaha, CSc.
předseda ADMD
www.admd.cz

Jsem rád, že i přes pokles ekonomiky má zájem investorů o dřevěný nízkoenergetický nebo pasivní dům rostoucí tendenci. České staveb-
nictví jako celek meziročně pokleslo o 6,5 % a v počtu nově zahájených bytů byl meziroční index ještě smutnější, protože vykázal pokles o více než 
15 %. Segment dřevostaveb, z pohledu počtu realizovaných rodinných domů, od poloviny devadesátých let kontinuálně roste. Podle dostupných 
údajů bylo v roce 2000 v České republice dokončeno pouze 133 rodinných domů na bázi dřeva a v roce 2012 jich bylo již 1 700. Z celkového počtu cca 
17 100 všech dokončených rodinných domů v ČR v roce 2012 dosáhl podíl dřevostaveb na našem trhu už téměř deseti procent. 

 



Dokument národní kvality
Dokument národní kvality zajišťuje technickou 
kvalitativní úroveň montovaných staveb na bázi 
dřeva.

Tento systém certifikace se jako jediný v ČR zabývá 
i staveništní montáží, tj. prováděním konstrukcí 
přímo na stavbách (firmy provádějící staveništní 
montáž nepodléhají zákonné výrobkové certifikaci 
obdobně, jako dodavatelé zděných objektů).

Odhaluje nedostatky v systémových konstrukčních 
řešeních, technologických procesech a pomáhá 
tyto procesy zkvalitnit.

Zaměřuje se na kontrolu takových technických 
parametrů, aby dřevostavby prováděné dle těchto 
parametrů dosahovaly největší možné životnosti

Tato certifikace je velmi důležitá a slouží jako 
nástroj pro zkultivování trhu s dřevostavbami 
a podléhají ji pouze firmy sdružené v ADmD.
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Dokument národní kvality aneb proč zvolit firmu s touto certifikací

Dokument národní kvality je komplexní dokument, který je zároveň 
i vodítkem pro firmy, jak má správně vypadat projekt pro dřevostavbu. 
Jak už bylo mnohokrát řečeno, základem kvalitní dřevostavby je kvalit-
ní návrh. Pokud z hlediska návrhu srovnáme dřevostavbu a například 
zděný dům, dospějeme k závěru, že kvalitní návrh rodinného domu 
ze dřeva (dřevostavby nové generace) je výrazně náročnější než 
například zděný dům. Už z počtu vrstev v konstrukci obvodové stěny 
je to patrné. Pro zděný dům je typická skladba stěny omítka, ci-
hla ve formě prefabrikovaného výrobku, tenkovrstvé lepidlo, izolant 
a  tenkovrstvá omítka. Pro dřevostavbu je to sádrokarton nebo jiný 
velkoplošný materiál, instalační předstěna (není podmínkou) parozá-
brana nebo parobrzda, dřevěný nosný rám s tepelnou izolací, staticky 
nosná deska zajišťující tuhost konstrukce, tenkovrstvé lepidlo, izolant 
a tenkovrstvá omítka. Více vrstev znamená také více možných chyb. 
A to se vůbec nebavíme o detailech konstrukce, kde se musím dbát na 
vzduchotěsnost, prostup vodních par a tepelné mosty.

Jedním z nejdůležitějších bodů je statika konstrukce. Řádné stanovení 
prostorové (resp. vodorovné) tuhosti konstrukce neumí spočítat každý 
a ne každý statik dokáže provést ekonomický a přitom bezpečný návrh 
konstrukce. To je přitom základ spokojenosti zákazníka. Kvalitní stat-
ický návrh zamezí vzniku trhlin na pohledových částech konstrukce, 
nepřiměřeným průhybům a jiným neblahým efektům.

Velice důležitou částí návrhu dřevostavby je tepelně technický návrh 
a to nejen konstrukce v ploše stěny ale především detailů konstrukce, 
kde se můžou objevit plísně, nebo v nejhorším případě kondenzát.

Z hlediska bezpečnosti dřevostavby před požárem se nemusíme až tak 
bát. Samotný sádrokarton nám poskytne ochranu v  řádech desítek 
minut (až 25 minut) požáru a dřevo po odhoření určité vrstvy chrání 
samo sebe. 

Certifikace dle DNK prověřuje nejen tyto ale i  mnohá další úskalí 
návrhu, výroby ale i montáže dřevostavby jako celku a  tím se snaží 
zajistit co největší spokojenost zákazníka. Proto je pro firmu hlavně 
důležité mít kvalitní personál projektantem počínaje a  stavbyve-
doucím konče. Aby usilovná práce na realizaci vysněného domu 
skončilo kvalitní stavbou, která bude dobře sloužit alespoň 50 let.
 
Ing. Jan Penc, Dis., Ing. Lenka Trandová

Dokument národní kvality



Představujeme
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ATRIUm, s.r.o. 

Historie firmy 
 
Firma A T R I U M byla založena 7. prosince 1993 ve Velkém Boru 
u Horažďovic. Účelem založení společnosti byl export kvalitních rodin-
ných domů do zahraničí, hlavně do Německa. V roce 1999 se změnila 
strategie firmy, jako jedni z  prvních výrobců dřevostaveb začala 
firma A T R I U M preferovat tuzemský trh před trhy zahraničními. 
Společnost A T R I U M je jedním ze zakládajících členů ADMD 
a od roku 2000 je A T R I U M jejím registrovaným členem a doda-
vatelem dřevostaveb. Během roků 2007-2008 přichází společnost 
na trh s  difuzně otevřenou konstrukcí pod názvem DifuTech®.  
Firma A T R I U M zrealizovala téměř 1000 rodinných domů v ČR a EU.
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Současnost firmy

Hlavní činností společnosti A T R I U M je výstavba kvalitních, nízkoener-
getických rodinných domů. Prioritou firmy A T R I U M je v současné době 
realizace individuální dřevostaveb podle přání a požadavků zákazníka. 
Zároveň nabízí více než šest desítek typových rodinných domů. Firma 
má k dispozici dvě výrobní haly a zaměstnává 72 zkušených a pravidelně 
školených zaměstnanců. A T R I U M garantuje dlouhodobý technologický 
vývoj, záruku v délce 30 let na vlastní konstrukční systém, dohodnuté 
ceny 18 měsíců. Mezi zajímavé stavby, které realizovala firma A T R I U M 
patří zejména apartmánový dům Prášily v Národním parku Šumava.

Vzorové domy

Vzorový dům TENDENCE, Kunratická 904, 252 43 Průhonice, tel.: 261 090 105, 
e-mail: dum.praha@atrium.cz, otevřeno: PO-NE 10:00-18:00 hodin, 
GPS: 49°59’54.238”N, 14°32’58.702”E

Vzorový dům TERRA, EDEN 3000, vzorový dům č. 13, Bauerova 10, 603 00 
Brno, tel.: 541 159 471, e-mail: dum.brno@atrium.cz, 
otevřeno: PO-NE 10:00-18:00 hodin, GPS: 49°11’24.609”N, 16°34’12.876”E

Vzorový dům GALAXY, obchodní oddělení, Lipová 1000, 341 01 Horažďovice, 
tel.: 376 512 087, e-mail: info@atrium.cz, 
otevřeno: PO-NE 10:00-18:00 hodin, GPS: 49°19’36.03”N, 13°42’2.01”E

Představujeme

Technologie výstav – konstrukční systém

Firma ATRIUM nabízí unikátní difuzně otevřenou konstrukci DifuTech®, 
která vyniká energetickými a  ekologickými parametry. Díky použití 
kvalitních a celistvých dřevovláknitých desek nabízejí domy A T R I U M 
optimální klima v  zimním i  letním období. Konstrukce umožňuje 
průchod vodních par stěnou. Dřevostavby A T R I U M se montují 
z předem vyrobených celostěnových panelů ve výrobních halách, kde 
jsou osazeny také okna, dveře a parapety. Montáž domu na pozemku 
zabere pouze několik dní. Kompletní výrobní proces včetně procesu 
montáže domů je dozorován nezávislými zkušebnami. Domy A T R I U M 
jsou takto atestovány a certifikovány v mezinárodním měřítku.

A T R I U M , s. r. o.
Strakonická 1056
341 01 Horažďovice
+420 376 512 087
info@atrium.cz
www.atrium.cz



Vzdělávací kurzy EdUR

Nový přístup k navrhování, 
realizaci a provozování budov – trvale udržitelná výstavba 

V  brněnském Národním stavebním centru se přední odborníci již 
dva roky věnují novému přístupu k  navrhování, realizaci a  kontroly 
provádění staveb, které splňují principy trvale udržitelné výstavby. 
Hlavní tematické okruhy jsou filozofie, architektura a  urbanismus, 
navrhování budov, energie, materiály, přírodní principy, hodnotící 
metody, ekonomika a  legislativa a  provoz budov. Ojedinělý soubor 
několika desítek odborných textů vznikal za podpory evropského 
grantového projektu EdUR – Edukace udržitelného rozvoje.

Kurzy na podzim 2013
Na podzim 2013 startuje Národní stavební centrum vzdělávací 
kurzy určené pro široké spektrum posluchačů, především pak pro 
ty, kteří jsou profesně zaměřeni na oblast stavebnictví a zajímají se 
o šetrné stavby. Témata jsou přehledně strukturovaná tak, že účastník 
postupně získává praktické informace týkající se nového způsobu 
navrhování budov, využívání moderních a  efektivních technologií 
šetrných k  životnímu prostředí, využívání obnovitelných materiálů 
a  získají celkový přehled o  problematice udržitelného rozvoje ve 
stavebnictví.

Popis vzdělávacího programu
Vzdělávací program nabízí jedinečnou příležitost zúčastnit se 
komplexně řešeného programu pro navrhování, realizaci a  provo-
zování budov s  ohledem na trvale udržitelný rozvoj. Zkušení lektoři 
z  praxe představí témata formou přednášek a  odborných studijních 
textů. Součástí programu jsou také příklady staveb, diskuse a work-
shopy s odborníky.

BLOK I:
Filozofie a  architektura navrhování budov dle principů trvale 
udržitelné výstavby
3. 10. 2013 Filozofie a architektura navrhování budov 
4. 10. 2013 Zkušenosti z praxe při navrhování budov

BLOK II:
Navrhování vnější obálky budov dle principů trvale udržitelné výstavby 
31. 10. 2013 Materiály typické pro stavbu budov 
 1. 11. 2013 Navrhování vnější obálky budov

BLOK III:
Navrhování vnitřního prostředí budov dle principů trvale udržitelné 
výstavby 
21. 11. 2013 Energetická náročnost budov a  navrhování vnitřního 
prostředí budov 
22. 11. 2013 Navrhování systémů využití obnovitelných zdrojů ener-
gií, inteligentní budovy a hospodaření s vodou pro budovy

BLOK IV:
Legislativa, ekonomika, kontrola kvality provádění a  vedení staveb, 
environmentální hodnocení a  certifikace budov dle principů trvale 
udržitelné výstavby 
12. 12. 2013 Legislativa, ekonomika ve stavebnictví pro navrhování 
budov 
13. 12. 2013 Kontrola kvality provádění a vedení staveb, environmen-
tální hodnocení a certifikace budov

Více informací a registrace:

http://www.stavebnicentrum.cz/nsc-sluzby/vzdelavani-a-odborne-seminare/vzdelavaci-kurzy-edur/
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Ve dnech 6. – 9. 2. 2014 se na výstavišti Praha – Holešovice uskuteční 
již 9. ročník mezinárodního veletrhu Dřevěných staveb, konstrukcí 
a materiálů pro nízkoenergetické a pasivní domy.

V  červnu byla odstartována akviziční činnost, v  plném proudu jsou 
přípravné práce a vše se ubírá jedním směrem k 9. ročníku veletrhu 
Dřevostavby, který ve spolupráci s  vystavovateli a odbornými 
partnery chceme posunout o další stupínek výše a potvrdit tak 
jedinečnost tohoto veletrhu. 

Jaké na vystavovatele čekají novinky?

•	 Nové webové stránky veletrhu, na kterých mají vystavovatelé zdar-
ma prostor pro prezentaci novinek.

•	 Jeden montážní den navíc, což zajistí o něco klidnější stavbu ex-
pozic.

•	 Rozšířená mediální kampaň veletrhu.
•	 Atraktivní doprovodný program pro B2B i B2C návštěvníky.

Veletrh DŘEVOSTAVBY 2014

Proč vystavovat na veletrhu Dřevostavby?

•	 Úzce specializovaný veletrh, který si během své historie vybudoval 
pozici č. 1 na veletržním poli v ČR v oblasti dřevostaveb.

•	 Veletrh dlouhodobě podporují významní odborní partneři, státní 
instituce a média.

•	 Veletrhu se pravidelně zúčastňují prestižní firmy nejen z ČR.
•	 Rozmanitý doprovodný program, který je určen pro odborníky  

i  laiky a  který pružně reaguje na aktuální trendy v  oblasti 
dřevostaveb a úspor energií.

•	 Profesionální služby a osobní přístup organizačního týmu.
•	 Zvýhodněné finanční podmínky pro stálé vystavovatele, členy 

a partnery ADMD.
•	 Atraktivní souběžné veletrhy (MODERNÍ VYTÁPĚNÍ, KRBY A KAM-

NA, WINDOOR EXPO, ZAHRADNÍ NÁBYTEK, AQUASET), které mají 
velmi často společného návštěvníka.

Ing. Blanka Stávková, hlavní manažerka veletrhu
gsm: +420 724 612 058, e-mail: stavkova@terinvest.com



Akustika dřevostaveb
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Nový podlahový systém fermacell Silentio byl vyvinut 
ve vývojových centrech Fermacell s cílem výrazně zlepšit 
kročejový útlum dřevěných trámových stropů v obytných 
prostorech. Nový akustický systém řeší požadavky na 
akustiku a přináší optimální a hospodárnou konstrukci 
pro dřevěné trámové a masivní CLT stropy.

Fermacell Silentio se skládá ze čtyř komponentů, 
z  toho tři jsou letošní novinkou v  nabídce sádrov-
láknitých materiálů fermacell: 

•	 nový podlahový prvek fermacell 2 E 16 (2x10 mm sádrovláknitá 
deska + 9 mm filc),

•	 nové řešení přitížení konstrukce pomocí produktu fermacell Si-
lentio,

•	 nový akustický profil fermacell, 
•	 sádrovláknité desky fermacell s TB hranou.

Při použití všech uvedených prvků dosahují dřevěné trámové stropy 
vynikajících akustických parametrů. To ostatně potvrdily i  testy 
ve zkušebně CSI ve Zlíně, kde byly u  konstrukcí s  podlahovým sys-
témem fermacell Silentio naměřeny výsledky, které výrazně převyšují 
parametry dosud běžně používaných materiálů. Naměřené hodnoty 
kročejové neprůzvučnosti dosahovaly pouze 40 dB, podrobná data 
naměřených akustických hodnot pak uvádí přiložená tabulka.

S  materiály fermacell Silentio jsou stropy dřevostaveb téměř 
bezhlučné. Nový systém tak posunuje kvalitu dřevostaveb opět 
o  stupeň výš a  jeho kvality ocení zvláště výrobci prefabrikovaných 
dřevěných trámových stropů a  zhotovitelé dřevěných trámových 
stropů na stavbě. Systém je navíc velice dobře využitelný i pro běžné 
rekonstrukce dřevěných trámových stropů. 

Novinka v  nabídce největšího evropského výrobce sádrov-
láknitých materiálů představuje optimální systémové řešení 
pro dřevěné trámové stropy. Fermacell Silentio nabízí suchý 
technologický proces a  možnost prefabrikace stropních 
panelů ve výrobním závodě. Předností je minimální tloušťka 
skladby, hlavním argumentem je zlepšení kročejového út-
lumu až o 34 dB (dle skladby konstrukce). 

Další akustická řešení najdete v aktuálním prospektu: „Požární a aku-
stický katalog fermacell“ na www.fermacell.cz.

Zlepšení kročejové neprůzvučnosti dřevěných trámových stropů 
systémem fermacell Silentio

Skladba stropu z produktů fermacell Řez stropní konstrukcí Vrstvy akustického 
řešení stropní 
konstrukce 

Podlahový prvek fermacell 2 E 16
   Tloušťka 29 mm (2x10 mm sádrovláknitá deska 

fermacell + nakašírovaná izolace 9 mm filc (pro 
zlepšení kročejového útlumu))

   Rozměry: 1500 x 500 mm
   Plošná hmotnost prvku: 26 kg/m2

fermacell Silentio
   2 varianty: 1 x 20 mm sádrovláknitá deska 
fermacell Silentio nebo 2 x 15 mm sádrovláknitá 
deska fermacell Silentio

   Rozměry: 1500 x 500 mm 
   Provedení spoje: pokládka na tupo (při dvou deskách 
je zapotřebí dodržet minimální přesahy spojů)

Akustický profil fermacell
   Rozměry: 4000 x 123 x 30 mm 
   Použití pro pružně zavěšené podhledy nebo 
předsazené stěny

Sádrovláknitá deska fermacell TB tl. 10 mm
   Opláštění podhledu deskami fermacell 
s profilovanou TB hranou
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Ohybově měkká 
deska s vysokou 
hmotností 

Měkká vrstva 
s porézní 
strukturou

Přitížení stávající 
konstrukce

Vzduchová 
mezera

Dutinová izolace 
s porézní 
strukturou

Pružné zavěšení 
podhledu

Opláštění stropní 
konstrukce 



Nové studentské koleje slavné univerzity v Oxfordu 
vyráběl ELK v Plané nad Lužnicí

Pod pojmem dřevostavba si většina lidí představí hlavně rodinný dům. 
Společnost ELK ale nabízí z tradičních sendvičových panelů i objekty 
z oblasti občanské výstavby. V posledních letech se jí v této kategorii 
kromě střední a západní Evropy mimořádně daří i na britských ostro-
vech. Potvrzuje to i dodávka dvou čtyřpatrových budov, do kterých se 
v průběhu roku 2013 stěhují studenti univerzity v Oxfordu.

Společnost ELK s.r.o., která již od roku 1989 vyrábí montované 
dřevostavby ve svém závodě v  Plané nad Lužnicí, a  která patří do 
největšího evropského koncernu na výrobu montovaných domů ELK, 
se může pochlubit dalším zajímavým projektem v  oblasti občanské 
výstavby. Po úspěšně realizovaném bytovém a  kancelářském domě 
Garden Road v  anglickém Richmondu, který se vyráběl v  závodě 
v Plané nad Lužnicí ve dvou etapách v letech 2011 a 2012, se vyráběl 
na začátku roku 2013 ve zmodernizovaných a zvětšených výrobních 
prostorách pro investora ve Velké Británii projekt vysokoškolských 
kolejí pro univerzitu v Oxfordu. 

Koleje jsou rozděleny do dvou čtyřpatrových budov, z nichž každá má 
celkovou užitnou plochu cca 3.000 m2. Projekty tohoto charakteru 
mají vždy své výrobní a stavební zvláštnosti a je tomu tak i u zakázky 
pro Oxford. Obvykle se výškové budovy stavějí po jednotlivých pa-
trech: napřed se udělá kompletní patro celé budovy a  pak se na to 
postaví další. V Oxfordu se ale stavělo trochu jinak. Každá budova je 
tvořena ze třech bloků, takže se napřed postavil na výšku jeden blok 
a k němu se pak přidal další. Budovy jsou uvnitř rozděleny příčkou, 
která je neprůchozí. 

Další zvláštností je nevšední vzhled fasády. Fasádu zdobí imitace 
pohledových lícových cihel, typických právě pro stavby ve Velké 
Británii. Vedle těchto cihel je fasáda tvořena hliníkovými deskami 
a  modřínovým dřevěným obložením, což kolejím dodává originální 
vzhled. Jednotlivé stěny odcházejí z  výroby již se zabudovanými 
dřevěnými okny s hliníkovým opláštěním, která mají atypickou výšku. 
V dodávce tohoto komplexu budov je rovněž neobvyklé, že součástí 
dodávky společnosti ELK není koupelna, ale tu si řeší investor sám tím, 
že do všech obytných jednotek namontuje speciální koupelnové boxy, 
které již obsahují vše potřebné pro plně funkční koupelnu. 

Jednotlivé stěny opouštěly výrobní haly v Plané nad Lužnicí průběžně, 
dle předem schváleného harmonogramu. K jejich přepravě do Velké 
Británie bylo zapotřebí 81 kamionů.

Zakázky podobného charakteru, které ELK v posledních letech reali-
zuje především na britských ostrovech, jsou specifické rychlostí vývoje 
od podpisu smlouvy až po samotnou realizaci na stavbě. Stavby bývají 
ve fázi již vydaných stavebních povolení, a proto po konečné dohodě 
se zadavatelem a  realizátorem stavby je zapotřebí pouze pár týdnů 
k  samotné výrobě a  montáži na stavbě. Z  tohoto důvodu se tento 
systém výstavby stále více prosazuje při stavbě různých školských 
zařízení, kdy se většinou mezi začátkem výstavby a předáním domu 
na klíč počítá s několika týdny, případně měsíci, aby samotná výstavba 
nijak nenarušila školní rok. I proto je možné pozorovat rostoucí podíl 
mateřských škol, základních školách a různých pomocných školských 
budov postavených na bázi dřevostaveb. 

V  příštím vydání Bulletinu Vás rádi seznámíme s  realizací mateřské 
školy ve Velké Británii, jejíž výroba je plánována na podzim 2013. 

Dřevostavby v občanské vybavenosti
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Zelená úsporám

Nová zelená úsporám 2013 odstartovala

Nový program Ministerstva životního prostředí nám odstar-
toval. Na zateplení rodinných domů nám nabízí víc než jednu 
miliardu korun. Příjem žádostí byl zahájen 12. srpna 2013 
a první prostředky budou vyplaceny již tento podzim.

Program Nová zelená úsporám je zaměřen na snižování energetické 
náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů 
s  velmi nízkou energetickou náročností, efektivní využití zdrojů en-
ergie a na podporu přípravy a zajištění realizace opatření (např. pod-
pora na zpracování odborného posudku, technického dozoru staveb-
níka a na provedení měření průvzdušnosti obálky budovy). Žadatelé 
mají navíc možnost získat speciální bonus 10  000  Kč za kombinaci 
vybraných opatření.

V 1. výzvě pro rodinné domy je míra dotace následující:

•	 Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % - podpora 
30 % z uznatelných nákladů.

•	 Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % - podpora 
40 % z uznatelných nákladů.

•	 Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % - podpora 
55 % z uznatelných nákladů.

•	 Žadatelé prokazatelně zasaženi letošní povodní dostanou 
ještě o 20% navíc!

Pro získání dotace je tedy nutné provést alespoň některé 
stavební úpravy, mezi které patří např.:

- zateplení konstrukcí (fasády, podlahy, stropy, střechy);
- výměna výplní otvorů (okna, střešní okna, dveře);
- instalace ekologického zdroje tepla 
 (kotle na peletky, plynové kondenzační kotle atd.);
- instalace solárních kolektorů;
- vestavba vzduchotechniky s rekuperací.

Do programu jsou akceptovány stavební úpravy započaté již 
od začátku letošního roku 1. 1. 2013.

Pro získání dotace se nejdříve seznamte s  programem a  jeho pod-
mínkami na www.nzu2013.cz.

Vyhledejte odborníka, který vám zpracuje odborný posudek, ve kterém 
bude doloženo dosažení sledovaných parametrů dle požadavku fon-
du. Součástí posudku bude průkaz energetické náročnosti budovy 
pro výchozí a nový stav (dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, ve znění zákona č. 318/2012 Sb.) Potřebného odborníka 
z  vašeho okolí naleznete v  seznamu energetických specialistů na 
stránkách www.mpo-enex.cz/experti/.

Po vypracování odborného posudku váš záměr projednejte 
s  příslušným stavebním úřadem a  v  případě potřeby jej upravte 
s vaším zpracovatelem odborného posudku. 

Ve spolupráci s  odborníky pak již stačí vyplnit krycí list pro zvol-
enou oblast podpory, elektronickou žádost a  poté doručit fondu 
žádost o  podporu včetně povinných příloh i  v  listinné podobě do 8 
kalendářních dnů ode dne elektronické evidence.

Fond provede posouzení žádosti a  jejich příloh a  následně vydá ro-
zhodnutí o  poskytnutí podpory či vyrozumění o  zamítnutí žádosti. 
Pokud fond rozhodne ve váš prospěch, tak máte povinnost si zajistit 
odborný technický dozor stavebníka, na který získáte dotaci 5 000 Kč. 
Stavební dozor bude dohlížet nad vámi zvolenou firmou, která bude 
realizovat stavební opatření. Firma i  výrobky musí být registrovány 
v novém programu zelená úsporám. 

Realizace stavebních opatření musí být dokončena nejpozději 
do konce doby účinnosti rozhodnutí o  poskytnutí podpory! Doba 
účinnosti rozhodnutí ministra je vždy uvedena ve vyrozumění o  ro-
zhodnutí poskytnutí podpory.

Pokud realizujete opatření včas a řádně, uzavře s vámi fond smlouvu 
o poskytnutí podpory, kterou doručíte po podpisu fondu zpět do 30 
kalendářních dnů od převzetí smlouvy, a fond provede výplatu dotace 
na váš bankovní účet nejpozději do 90 dní ode dne uzavření smlouvy 
o poskytnutí podpory.

Závěrem nutno podotknout, že nová zelená úsporám je nas-
tavena „kdo dřív přijde, ten dříve dostane zaplaceno“.
 
Ing. Miroslav Straka
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Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.  

Historie firmy 
 
Kořeny společnosti Haas Fertigbau v České republice sahají až do 20. 
let minulého století. Během této doby byla vystavěna řada význam-
ných staveb, např. nejvýznamnější dřevostavba té doby tribuna SK 
Slavia. V dalších letech prošel podnik několika zásadními změnami, 
avšak největšího rozmachu se společnost dočkala v  roce 1994, kdy 
došlo k  převzetí podniku zahraničním partnerem panem Xaverem 
Haasem, který vybudoval jeden z  největších dřevozpracujících 
podniků ve střední Evropě.
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Současnost  f irmy

Haas Fertigbau Chanovice se zabývá produkcí dřevostaveb – rodinných 
domů, bytových domů, střešních konstrukcí a  halových staveb, a  to 
v běžném, nízkoenergetickém i pasivním standardu. Rodinné domy jsou 
základním pilířem výroby Haas Fertigbau. Společnost disponuje širokou 
řadou katalogových domů, v nichž lze najít atraktivní domy venkovského 
rázu, tak i  rodinné domy s atypickými či moderními architektonickými 
prvky. Haas Fertigbau svým klientům naslouchá a dokáže poradit s fi-
nancováním stavby, výběrem lokality, ale především s  nejvhodnějším 
řešením ušitým klientovi na míru. V rámci realizací individuálních staveb 
navrhovaných významnými architekty stojí za zmínku následující vybu-
dované projekty – penzion a aqvapark ve Špindlerově Mlýně, Univerzitní 
knihovna v Plzni, Hraniční přechod v Železné Rudě či rozhledna na Sedle.

Vzorové domy

V České republice se můžete přesvědčit o dřevostavbách Haas Fertig-
bau ve vzorových domech na čtyřech různých místech v republice. 

Vzorový dům v Chanovicích
Chanovice 102, 341 01 Horažďovice
Tel.: +420 376 535 111
Email: Chanovice@Haas-Fertigbau.cz

Vzorový dům v Praze
Černokostelecká 143, 108 00 Praha 10
Tel.: +420 281 000 111
Email: Praha@Haas-Fertigbau.cz

Vzorový dům v Dolanech u Kladna
Dolany 83, 273 51 Unhošť
Tel.: +420 312 690 156
Email: Dolany@Haas-Fertigbau.cz

Vzorové domy v Brně
I.EDEN 3000, Areál BVV, Brána č. 9a, Bauerova 10, 603 00 Brno 
Tel.: tel.: +420 732 236 483
Email: Basicline.Brno@Haas-Fertigbau.cz
II. EDEN 3000, Areál BVV, Brána č. 9a, Výstaviště 1, 647 00 Brno
Tel.: +420 732 236 483
Email: Topline.Brno@Haas-Fertigbau.cz
  

Představujeme

Technologie výstav – konstrukční systém

Konstrukční systém montovaných domů HAAS  FERTIGBAU je možno 
realizovat v několika provedeních certifikované vnější stěny THERMO-
PROTECT, buď ve formě  difuzně uzavřeném systému, nebo difuzně 
otevřeném systému. Haas Fertigbau poskytuje svým klientům záruku 
na statiku konstrukce na dobu 25 let.

Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.
Chanovice 102, 341 01 Horažďovice
+420 376 535 111
chanovice@haas-fertigbau.cz
www.haas-fertigbau.cz
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Podlahy pro dřevostavby

Everel s.r.o.

Společnost EVEREL s.r.o. byla založena v 1999 a je výhradním dovoz-
cem podlahovin značky QUICK-STEP pro Českou republiku a Sloven-
sko. Belgické podlahoviny značky QUICK-STEP jsou rozdělené do tří 
základních segmentů:

Laminátové podlahy o síle 7, 8 a 9,5 mm v nejrozmanitějších pro-
vedeních. Standardní šířka a délka lamel, imitace dlažby, úzké prkna 
se  spárami ve spojích, široké prkna s  drážkami i  bez, až po široké 
prodloužené prkna a v. Veškeré laminátové podlahy QUICK-STEP jsou 
vhodné pro podlahové vytápění a i proto je široká nabídka podložek 
pod laminátové podlahy. Výrobce QUICK-STEP dodává pro veškeré 
dekory kompletní sortiment soklových i  přechodových lišt tak, aby 
celkový dojem s  podlahy byl vždy kompaktní a  celistvý. Laminá-
tové podlahy QUICK-STEP jsou opatřeny zámkovým spojem UNI-
CLIC, který vyniká svou pevností, přesností a jednoduchou montáží. 
V současné době naleznete v nabídce více jak 150 dekorů. 

Vinylové podlahové dílce ve třech řadách, dílce pro celoplošné 
lepení v hladkém provedení bez přiznaných spár, dílce pro celoplošné 
lepení s  unikátní technologií přiznané spáry a  dílce pro celoplošné 
lepení pro komerční využití. Kolekce komfortních podlah špičkové 
úrovně. S  promyšleným a  vyváženým barevným řešením v  jednot-
livých designech, strukturou zdůrazňující charakter prken a s drážkami 
zvýrazňujícími formát prken a  posilujícími požadovaný vzhled 
dřevěného dekoru. Podlahy se vyrábějí v  široké škále 15 designů, 
z nichž si každý může vybrat podle své chuti, barevnosti a dřeva.

Čtvrtá řada vinylových podlah QUICK-STEP jsou unikátní dílce určené 
pro plovoucí způsob pokládky. Tyto dílce jsou opatřené zámkem 
UNICLIC, které výrazně usnadňují montáž. V  nabídce nalezneme 
i speciální podložku pro tento typ vinylové podlahy. Veškeré vinylové 
podlahy QUICK-STEP jsou vhodné pro podlahové vytápění, jsou 
100% vodotěsné a je k nim dodáván kompletní sortiment soklových 
a přechodových lišt.

Dřevěné třívrstvé podlahy o síle 12,5 a 14 mm v základním pro-
vedení parkety a prkno. V naší nabídce dřevěných podlah naleznete 
širokou škálu povrchových úprav jako třeba katrovaná prkna, rus-
tikální dekory, postaršené prkna, prkna opatřené spárami ve spojích 
a to vše v provedení lak i olej. Unikátní řada VARIANO vyniká velkou 
rozmanitostí formátu parket, z kterých jsou jednotlivá prkna složena. 
Třívrstvé dřevěné podlahy QUICK-STEP jsou opatřeny unikátním 
zámkem UNICLIC-MULTIFIT, který zajištuje pohodlnou montáž 
a usnadňuje pokládku podlah celoplošně lepeným způsobem. Široká 
nabídka podložek, soklových i přechodových lišt pro všechny dekory. 

Veškeré podlahoviny QUICK-STEP se dodávají s unikátní technologii 
SCRATCH GUARD. Nová technologie, díky níž je povrchová vrstva 
našich podlah až 10x odolnější proti poškrábání. Ochrana SCRATCH 
GUARD je založena na revoluční “cross link” technologii a technologii 
nanočástic. 
www.everel.cz
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Kde je světlo, je i stín – jemná forma světla. Rozptýlené sluneční pa-
prsky citlivě dotvářejí prostor. Hra stínů je tak krásná a  pestrá jako 
stínící technika od firmy HELLA.

Holding HELLA je významným evropským výrobcem stínící techniky 
a systémů ochrany proti slunci s 53 letou tradicí. Obchodní, výrobní 
a montážní pobočka v České republice působí na tuzemském trhu od 
roku 2004. 

HELLA je známá funkční inovací, designem budoucnosti a maximální 
vstřícností k zákazníkům. HELLA přesvědčí inovativní silou a širokou 
paletou nabízených výrobků.

S  příchodem slunných dnů se zvedá poptávka po stínění ve formě 
markýz. Zde přesvědčí HELLA designem budoucnosti nejvíce. Vyberte 
si svého favorita ze 3 programových linií.

Z modelové řady Classic Line je v současné době velmi oblíbená kaze-
tová markýza Compact, jenž vedle Top-designu, u kterého jednot-
livé části harmonicky ladí, přesvědčí vyzrálou technikou a perfektní 
ochranou textilie a  ramen. Compact umožňuje výsuv až 4  m a  je 
k dostání v množství barevných variant BiColor. 

Z  řady Comfort Line je vyhledávaná markýza C2, která v  sobě 
spojuje techniku a  kvalitu materiálů v  nadčasový design. Přesvědčí 
téměř nehlučným provozem a velkou plochou zastínění, jenž dokáže 
vytvořit. Velice pevný profil kazety je možné namontovat pomocí uni-
verzální konzoly pro čelní montáž i na nerovné montážní podklady.

 
V řadě Design Line je absolutně ojedinělá kazetová markýza SHAN, 
jenž nezná kompromis. Funkce je vším. Nejdůležitější je optimální 
zastínění. V  souladu s  tímto cílem perfektně ladí použitá technika 
a k ní přispívající design. V roce 2010 obdržela tato markýza jako pečeť 
kvality za dobrý design ocenění red dot product design award 
2010 na mezinárodně uznávané soutěži red dot design award, která 
patří k největším designovým soutěžím na světě.

 

více informací o  nabízených produktech naleznete na našich we-
bových stránkách www.hella.info/cz/home.html

Ovládáme světlo a stín
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Na jaře roku 2013 byly vydány 3 vyhlášky, které podstatně 
zasahují do naší činnosti při výstavbě kvalitních staveb. 
Společnosti, které zajišťují svým zákazníkům veškeré služby 
od projektu a vyřízení povolení stavby musí zvládnout ve vel-
mi krátkém časovém období velmi mnoho změn v legislativě.

63
VYHLÁŠKA

ze dne 28. února 2013, kterou se mění vyhláška 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního řízení,

veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vydaná ve 
Sbírce listin 14. Března 2013 s účinností od 1. 4. 2013

78
VYHLÁŠKA

ze dne 22. března 2013
o energetické náročnosti budov, účinností od 1. 4. 2013

118
VYHLÁŠKA

ze dne 9. května 2013
o energetických specialistech, s účinností od 1. 6. 2013

Nyní k jednotlivým vyhláškám:
1.) Vyhláška č.63/2013 Sb. 
Ve sbírce předpisů vychází vyhláška č. 63/2013 Sb. Vyhláška 
novelizuje vyhlášku č. 503/2006 Sb., která je jednou 
z  prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, v  nezbytné 
míře a  podrobnosti rozpracovává a  rozvádí úpravu, která je 
obsažena ve stavebním zákonu a  má vazbu na územní ro-
zhodování. Vyhláška je platná dnem vyhlášení a  zároveň 
zrušuje vyhlášku č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Vyhláška č. 503/2006 Sb., která je jednou z prováděcích vyhlášek ke 
stavebnímu zákonu, v  nezbytné míře a  podrobnosti rozpracovává 
a rozvádí úpravu, která je obsažena ve stavebním zákoně a má vazbu 
na územní rozhodování.

Zásadní změnou, kterou novela přináší, je rozšíření vyhlášky 
č. 503/2006 Sb. o celý obsah z vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 
stavebního řádu, a  to včetně formulářů žádostí. Vyhláška č. 
526/2006 Sb. se současně zrušuje. Tím je dosaženo stavu, kdy veškerá 
podrobnější úprava na úseku územního rozhodování a  stavebního 
řádu, včetně všech předepsaných formulářů, je obsažena v  jedné 
vyhlášce (č. 503/2006 Sb.) a obsah a rozsah všech předepsaných do-
kumentací bude upraven v  jiné, samostatné vyhlášce (č. 499/2006 
Sb.).

Předmětem novelizované vyhlášky jsou jednak legislativně technické 
změny a  úpravy, které jsou vyvolané novelou stavebního zákona, 
a  dále nová věcná řešení související s  úpravou v  novele stavebního 
zákona. Nově je zde upraven obsah žádosti o územně plánovací in-
formaci, kdy byly zrušeny oba formuláře žádostí, a obsah žádosti je 
stanoven pouze rámcově. 

Nově se vkládá na základě zmocňovacího ustanovení žádost 
o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního po-
volení a obsah společného rozhodnutí. 

Vzhledem k tomu, že novela stavebního zákona upravuje nový druh 
územního rozhodnutí, tj. rozhodnutí o  změně vlivu užívání stavby 
na území, je ve vyhlášce č. 503/2006 Sb. upravena žádost o vydání 
tohoto druhu územního rozhodnutí i  obsahové náležitosti rozhod-
nutí. Dále je ve vyhlášce nově upravena žádost o  vydání územního 
rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení, na základě nového 
zmocňovacího ustanovení ve stavebním zákoně. Z důvodu aplikační 
praxe je ve stavebním zákoně a návazně na to i v prováděcí vyhlášce 
upraven obsah územního souhlasu. Ve věcech stavebního řádu návrh 
vyhlášky obsahuje zcela novou úpravu týkající se stavebně tech-
nické prevence, a to z důvodu nového zmocňovacího ustanovení ve 
stavebním zákoně. Konkrétně jsou ve vyhlášce stanoveny obsahové 
náležitosti informace o výskytu závady, poruchy nebo havárie. 

Zcela nově jsou ve vyhlášce upraveny obsahové náležitosti 
žádosti o  povolení k  předčasnému užívání stavby a  obsa-
hové náležitosti certifikátu autorizovaného inspektora 
přikládaného k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Novinky v legislativě v 1.pololetí 2013



V  přílohách jsou upraveny formuláře pro podávání některých 
žádostí, ohlášení, oznámení. Celkem se jedná o  15 formulářů. Ve 
formulářích byly provedeny změny reagující na změny stavebního 
zákona i  jiných zákonů. Podle požadavků z  aplikační praxe byly 
formuláře dále upraveny tak, aby byly pro podatele uživatelsky 
příznivější a pro stavební úřad přehlednější.

Tato vyhláška podstatně mění veškeré zavedené postupy 
projekčních a  architektonických kanceláří a  ateliérů. 
Podstatně ztěžuje orientaci stavebníkům v řízení o povolení 
stavby v jakémkoliv stupni řízení. Veškeré formuláře mění 
a  nahrazuje novými. Není to tak dávno, kdy se formuláře 
měnili a nyní je to tu opět.

2.) Vyhláška č.78/2013 Sb. o energetické náročnosti 
budov
Po půlročním čekání vyšla vyhláška o  energetické náročnosti bu-
dov, která představuje jeden ze zásadních prováděcích předpisů 
pro implementaci novely zákona o hospodaření energií do stavební 
praxe. Téměř nulové budovy, které se budou muset v Česku stavět od 
roku 2020, budou však ve skutečnosti až dvakrát energeticky méně 
úsporné než již běžně dostupné pasivní domy.  Vyhláška byla ve 
Sbírce zákonů zveřejněna 29. 3. a účinnosti nabyla 1. dubna.
Již samotná novela zákona o hospodaření energií byla při dlouhém 
sedmiměsíčním legislativním procesu několikrát pozdržena, na-
posledy vetem prezidenta začátkem srpna minulého roku. Ve 
sbírce zákonů proto byla novela zákona publikována až 3. října 
2012. Novela přinesla požadavky a  povinnosti, které představují 
rozsáhlé a výrazné změny při stavbě, provozování a prodeji budov. 
Její zpožděné schválení a chybějící prováděcí předpisy způsobily, že 
stavební trh neměl dostatek času se na tyto změny připravit a za-
reagovat.

Vyhláška o  energetické náročnosti budov byla proto netrpělivě 
očekávaná, protože její obsah je pro zavádění nových požadavků 
do praxe klíčový. Definuje hodně diskutovanou nákladově op-
timální úroveň požadavků na energetickou náročnost budov 
a  metodu výpočtu energetické náročnosti. Dále uvádí, jak posu-
zovat proveditelnost systémů s  obnovitelnými zdroji energie, a  to 
jak z  hlediska ekonomického, tak i  ekologického. Oproti dřívějším 

předpisům, je kladen větší důraz na spotřebu primární energie. 
V neposlední řadě vyhláška definuje podobu a obsah průkazu en-
ergetické náročnosti budovy. Nové průkazy energetické náročnosti 
platné i  pro oblast prodeje a  pronájmů nemovitostí jsou graficky 
přitažlivější a zejména přehlednější než průkazy původní.

3.) Vyhláška č.118/2013 Sb.o  energetických spe-
cialistech 

•	 Energetičtí specialisté jsou oprávněni k 
•	 zpracování energetického auditu a energetického posudku,
•	 zpracování průkazu,
•	 provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné en-

ergie,
•	 provádění kontroly klimatizačních systémů.

Dále Vyhláška č.118/2013 stanoví pravidla a  jednání zkušební 
komise a  organizace pořádající průběžné vzdělávání en-
ergetických specialistů. Současně se stanoví vzor žádosti 
o  udělení oprávnění a  vzor žádosti o  absolvování průběžného 
vzdělávání, které jsou uvedeny v  příloze č. 1 k  vyhlášce. 
Vyhláška stanoví náležitosti vedení evidence energetického special-
isty o prováděných činnostech. 
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ALFAHAUS s.r.o. 
+420 381 210 863
info@alfahaus.cz
www.alfahaus.cz

A T R I U m , s. r. o. 
+ 420 376 512 087 
info@atrium.cz
www.atrium.cz

Avanta Systeme spol. s. r. o. 
+420 541 240 525
info@avanta.cz
www.avanta.cz

ELK s.r.o. 
+420 381 604 101
elk@elk.cz
www.elk.cz

CZECH PAN s. r. o. 
+420 412 384 912
info@czechpan.cz
www.czechpan.cz

Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. 
+420 376 535 111
Chanovice@Haas-Fertigbau.cz
www.Haas-Fertigbau.cz

Ecomodula s.r.o. 
+420 382 212 685
ecomodula@ecomodula.com
www.ecomodula.com

VS DOmY, a.s. 
+420 571 411 131
obchod@vsdomy.com
www.vsdomy.com

VARIO VILA s.r.o. 
+420 587 439 831
variovila@variovila.cz
www.variovila.cz

QUICKHAUS s.r.o. 
+420 739 633 960
info@quickhaus.cz
www.quickhaus.cz

mS HAUS s.r.o. 
+420 495 272 415
info@ms-haus.cz
www.ms-haus.cz

STAVEX Kutná Hora s.r.o. 
+420 327 515 460
stavex@stavex.cz
www.stavex.cz

Holiday-Pacific
Homes-Bohemia, spol. s. r.o. 
+420 499 624 414
info@holidaypacific.cz
www.holidaypacific.cz

DOmY D.N.E.S. s. r. o. 
+420 568 841 104
info@domydnes.cz
www.domy-dnes.cz

VESPER FRAmES s.r.o.
+420 595 172 552
info@vesperhomes.cz
www.vesperhomes.cz



Fermacell GmbH,  
organizační složka 
+ 420 296 384 330
fermacell-cz@xella.com
www.fermacell.cz
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Partneři

“J.A.P.” spol. s r.o.
+420 581 706 011
jap@japcz.cz
www.jakcz.cz

CIUR a.s. 
+420 326 901 411
info@ciur.cz
www.ciur.cz

Generální partner

Významní partneři

ČESKÝ CAPAROL s.r.o.
www.caparol.cz 

PRO VOBIS, s.r.o.
E-mail: info@provobis.cz
Web: www.drevoastavby.cz

mediální partner

SCHÖNOX s.r.o.
www.schönox.cz

SIKO KOUPELNY a.s. 
www.siko.cz

Výzkumný a vývojový
ústav dřevařský, Praha, s.p.
+420 221 773 729
vvud@vvud.cz
www.vvud.cz

KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
www.knaufinsulation.cz

Partneři

URSA CZ s.r.o. 
www.ursa.cz

A-Invent s.r.o. 
www.a-invent.cz

KLVAŇA- nábytek, s.r.o.
www.klvana-nabytek.cz

Alurol spol.s r.o.
www.alurol.com

Divize Isover, Saint-Gobain 
Construction Products CZ a.s. 
www.isover.cz

Fischer international s.r.o.
www.fischer-cz.cz

HPm TEC, s.r.o.
www.hpmtec.cz

SWN moravia s.r.o. 
www.swn-schody.cz 

SCHIEDEL, s.r.o.
www.schiedel.cz

Sika CZ s.r.o. 
+420 602 523 354
svabenik.marek@cz.sika.cz
www.sika.cz

W a Weinzettl, s.r.o. 
+ 420 381 406 313
weinzettl@dvereazarubne.cz
www.dvereazarubne.cz

EVEREL s.r.o.
www.everel.cz

HELLA stínící technika s.r.o.
www.hella.info

Lindab s.r.o. 
www.lindab.com

TERmO KOmFORT, s.r.o.
www.termokomfort.cz



Zdravotně 
nezávadné

Izoluje proti 
hluku 

Deska do vlhkých
místností

Protipožární
deska

Mimořádně
zatížitelný

Extrémně 
stabilní

Statické
použití

Čistí vzduch  
v místnosti

Lepení

Pro dobré klima 
domova

Vícepodlažní 
dřevostavby

Bezpečné při 
zemětřesení


