ASOCIACE DODAVATELŮ
MONTOVANÝCH DOMŮ

1/2019
ADMD letos oslaví 19. narozeniny
V květnu letošního roku uplyne již devatenáct
let od založení ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ (ADMD) – organizace, která
sdružuje kvalitní certiﬁkované výrobce a dodavatele montovaných rodinných domů a staveb
bytové i občanské vybavenosti na bázi dřeva.
Základním úkolem ADMD je prosazování staveb
se dřevěnou nosnou konstrukcí na stavebním trhu
v ČR, popularizace technologií a konstrukcí z dřevní
hmoty, kultivování podnikatelského prostředí a zabezpečení kvality pro tento segment stavebnictví
prostřednictvím certiﬁkace podle DOKUMENTU
NÁRODNÍ KVALITY (DNK), který zajišťuje normami
požadovanou vysokou technickou a kvalitativní úroveň výroby a montáže staveb na bázi dřeva, které
členské organizace ADMD na trhu v České republice
realizují.
Za dobu, co ADMD na trhu dřevostaveb v České republice působí, došlo k výraznému kvantitativnímu
i kvalitativnímu rozvoji oboru:
Rok

Počet dokončených RD
v ČR (v ks)

2000 10 235
2017 14 548

Počet dokončených
dřevostaveb v ČR
(v ks)

Podíl dřevostaveb
na trhu v ČR
(v %)

133
2 159

1,30
14,84

V současné době sdružuje Asociace dodavatelů
montovaných domů celkem 24 členů (certiﬁkovaných výrobců dřevostaveb) a 38 partnerů (tj. ﬁrem
z oboru stavebnictví, které s ADMD úzce spolupracují). Členové ADMD vycházejí z poznání, že výrob-

ky, tj. montované stavby na bázi dřeva, které uvádějí na trh, musí dlouhodobě zabezpečovat základní
potřeby člověka a lidské společnosti a jsou na ně
tudíž kladeny vysoké nároky z hlediska řady různých
funkcí po dobu jejich užívání.
Všechny členské společnosti ADMD garantují vysokou kompetenci při realizaci stavby montovaného domu, a to od projektové přípravy až po předání
domu investorovi. Jednou z podmínek přijetí do Asociace je mimo jiné i to, že zájemce o členství musí,
kromě povinné certiﬁkace a pravidelných dohledů
dle DNK, prokázat kompetence a zkušenosti v oboru
výroby a montáže dřevostaveb po dobu minimálně
tří let a musí také předložit reference na minimálně dvacet úspěšně realizovaných domů. Objednat
si svůj nový dům u společnosti, která výše uvedené
podmínky nesplňuje, tj. není členem ADMD, může
být pro investora rizikové, protože následně nemusí
být se svým domem a jeho kvalitou spokojen.
V posledních letech nabízí Asociace investorům různé služby, jako je např. poradenství při výběru zhotovitele domu, doporučení kompetentních stavebních
dozorů nebo službu smírčího orgánu (ombudsmana)
pro dřevostavby. Od září minulého roku má ADMD
také nové webové stránky www.admd.cz, které jsou
mimo jiné optimalizovány pro mobilní telefony a tablety.
Ing. Vratislav Blaha, CSc.
předseda Asociace dodavatelů
montovaných domů

www.admd.cz
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Nový člen ADMD
Rozhovor s Ing. Jánem Blichou,
jednatelem společnosti ALLSTAV CZ s. r. o.
Proč jste se rozhodli vstoupit do ADMD?
Rozhodli jsme se více zaměřit na český trh a zařazení
na seznam kvalitních výrobců dřevostaveb zprostředkované ADMD bylo jasnou volbou. Samozřejmě výhody jako větší propagace naší ﬁrmy, zviditelnění pro
tuzemského zákazníka, pomoc klientům při získávání
úvěrů, vnímáme jako velký přínos pro naši ﬁrmu.
Jakou zajímavou stavbu jste v poslední době realizovali – přibližte nám ji.
Například stavba realizovaná ve švýcarském
Lommiswilu. Dva bytové domy s celkem 24 bytovými jednotkami. Realizace je kombinací sendvičových
obvodových stěn a příček s betonovými stropy a nosnými betonovými stěnami, protože podmínkou získání
této zakázky byly zákazníkem požadované betonové
stropy.
Čím si myslíte, že je Vaše společnost zajímavá?
Výrobní závod je dimenzován na velkoobjemovou výrobu a splňuje nejvyšší technické parametry.
Společně s vlastním projekčním oddělením je naše
společnost velice ﬂexibilní nejen pro zapracování individuálních požadavků, ale i ve výrobním provozu.
Zakládáme si na kvalitě materiálů, konstrukcí i sta-
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vebních prací. Součástí dodávky domu je samozřejmostí tepelné čerpadlo Panasonic v ceně domu na
klíč a další zajímavé věci.
Máme certiﬁkace pro výstavbu dřevostaveb na českém i evropském trhu.
Stavíme na detailech…kvalitně
Jaký je Váš nejprodávanější dům?
Dům s číslem 122.
Obytná plocha 121,85 m2 nabízí útulný prostor pro
život. Díky variabilitě interiéru dokážete katalogový
dům přizpůsobit Vaší představě o budoucím bydlení. Čtyřčlenná rodina, samotný pár preferující prostorné pracovny a komfortní pokoje pro hosty nebo
dvě generace žijící pod jednou střechou? Velká kuchyň nebo kuchyňský kout a obývák spojený s jídelnou? Flexibilita stavby umožňuje tři architektonická uspořádání. Ve všech variantách je počítáno
s dvojím sociálním zařízením. Uvažováno je i například s krbovými kamny nebo střešním arkýřem.
ALLSTAV CZ s. r. o.

Chotýšany 108

9,26 m

2.03
LOŽNICE
20,30 m2

2.01
CHODBA
5,10 m2

2.05
KOUPELNA
7,47 m2

8,04 m

2.02
DETSKÝ POKOJ
12,24 m2

2.04
DETSKÝ POKOJ
12,24 m2

257 28 Chotýšany

5

Nový partner ADMD
ADMONTER – alpské dřevěné podlahy a biodesky
Rakouská manufaktura Admonter, která se v posledních letech etablovala na prémiového výrobce dřevěných podlah a velkoplošných bidodesek, se stává
významným partner pro dodavatele kvalitních dřevostaveb.
Tradiční postupy a zpracování dřeva je pro nás klíčové. Vytváříme produkty, které jsou nejen ekologické,
ale hlavně přinášejí zdravé klima v interiéru. Jsme
jediný producent v Evropě, který používá vlastní jedinečnou řezanou masivní dýhu (tzv. švartnu) pro
výrobu prvků jako jsou dřevěné podlahy, velkoformátové biodesky, schody, masivní dveře, akustické panely a obklady. Jedině tak je možno docílit jednotného
vzhledu různých prvků v interiéru, které mají stejný
charakter i povrchovou úpravu.
Základem pro perfektní výsledek každého projektu je
kvalita detailu a dlouhá životnost, obojí kloubí nová
olejová úprava Easy Care, která obsahuje maximum
přírodních složek. Důležitou součástí je nově i jednoduchá údržba, která byla vždy u olejovaných povrchů
náročná.
„Naši klienti a partneři jsou především z horských oblastí, kde je velice často použit stavební systémem
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typu dřevostavba. Za dlouhá léta jsme společně vypiplali několik produktů, které se do těchto staveb velice hodí. Je to například vrstvená velkoplošná biodeska z měkkého dřeva, které se používá pro záklopy
stropů, nebo celoplošné pohledové stěny. Vzhledem
k tomu, že povrchová úprava je již aplikována ve výrobě, tak je velice konzistentní a odolná. Dále jsou to
jistě dřevěné prkenné podlahy aktuálně například dub
rustikální ve světlých tonech SALIS, LALPIS, STONE
a horského modřínu. Poslední novinkou vyvinutou
pro dřevostavby, jsou akustické panely, které opravdu
zpříjemňují každodenní pobyt v dřevostavbě.“ Upřesňuje Stanislav Beránek, country manager.
Admonter, díky více jak 1000 leté tradici benediktýnského kláštera v Admontu je možné říci, že tvoří hodnoty již několik staletí. Jedinečné krásy okolních lesů,
luk a hor se snaží vtisknout do každého unikátního
prkna. Při výrobě, která probíhá pouze v malebném
městečku, dbají na všechny ekologické aspekty a to
s ohledem na místní krajinu a udržitelnost.
Věříme, že jedině tak můžeme být hrdí na naši práci
a produkty.
Více na www.admonter.eu

Nový partner ADMD
Vytastav Praha s.r.o. – specialista na spodní stavby
Vytastav Praha s.r.o. je pražská ﬁrma se zaměřením
na realizace spodních staveb po celé České republice.
Firma se specializuje na základové desky již od počátku vzniku v roce 2013. Vysoká kvalita služeb a dodávaných materiálů umožnila společnosti dynamický
růst v průběhu posledních let, o čemž svědčí rozsáhlé
portfolio realizovaných projektů. Kvalitní referenční
stavby jsou pro zákazníka zárukou, že jakýkoliv projekt bude realizován dle nejvyšších možných kritérií.
Mezi hlavní partnery ﬁrmy patří významní dodavatelé
dřevostaveb, například ﬁrma HAAS Fertigbau a další.
Při realizacích spodních staveb společnost postupuje
dle nastaveného systému kvality, zajišťujícího zákazníkovi splnění důležitých parametrů, zahrnující přísné
nároky na rozměry, rovinatost a další klíčové parametry.
Hledáte-li dodavatele vaší stavby nebo její části s garancí kvalitně odvedené práce v nejlepším poměru
ceny a výkonu, spojte se s námi.
Kontakt:
Vytastav Praha s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
www.vytastav.cz | IČ: 24269077 DIČ: CZ24269077
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Navštívili jsme partnera SWN Moravia
Výkonná rada ADMD navštívila svého partnera SWN Moravia s.r.o.
Dne 22. 11. 2018 přijala Výkonná rada Asociace dodavatelů montovaných domů pozvání a uskutečnila
své výjezdní zasedání ve výrobním závodě u svého
oﬁciálního smluvního partnera společnosti SWN Moravia s.r.o. v Mladoňovicích. Návštěva byla velmi přínosná a jistě přispěla nejenom k posílení a upevnění
vzájemného partnerství, ale i k rozšíření a prohloubení obchodní spolupráce se členy ADMD.
Zasedání na půdě společnosti SWN Moravia se zúčastnilo celkem čest zástupců ADMD a hostů. Po
úvodním slovu a přivítání jednatelem společnosti panem Ing. Zdeňkem Svobodou provedl zajímavou prezentaci o historii a současnosti společnosti výkonný
ředitel pan Ing. arch. Petr Šuman. Následovala komentovaná prohlídka výrobních a skladovacích provozů, které se ujal druhý jednatel spol. SWN Moravia
pan Ing. Tomáš Nekula. Součástí exkurze byla prohlídka skladů řeziva, sušáren a vlastní výroby a kompletace schodišť. Jedním ze spokojených obchodních
partnerů spol. SWN je kromě řady členů ADMD i společnost ELK Fertighaus GmbH z Rakouska.
Společnost SWN Moravia je dlouholetým, ryze tuzemským výrobcem schodišť a zábradlí. Historie společnosti sahá do roku 1996, kdy ﬁrma začala s produkcí
schodišť. Na začátku se proﬁlovala jako zakázkové
truhlářství, postupem času se plně soustředila pouze
na produkci schodišť, kdy byla celá výroba orientována pouze na dřevěná schodiště. Z důvodu rozšiřování
výrobního portfolia a získávání většího počtu zakázek
byla výroba později rozšířena i o kovodílnu. Od té
doby je společnost SWN schopna vyrábět kompletní
portfolio schodišť: dřevěná, kovová i vzájemně kombinovaná.
Při výrobě schodišť je kladen velký důraz na kvalitu
použitého materiálu a technologii zpracování podle
certiﬁkovaných postupů a metod. Veškeré dřevo, které se při výrobě schodišť používá, je sušeno vlastními
sušárnami SWN přímo v areálu ﬁrmy. Ostatní nakupované materiály pocházejí pouze od spolehlivých,
prověřených a certiﬁkovaných dodavatelů.
Společnost SWN Moravia se stala partnerem Asociace dodavatelů montovaných domů již před mnoha
lety, a to z několika důvodů:
a. K nabídce spol. SWN Moravia, která patří k největším výrobcům schodišť v České republice,
patří odborné poradenství a komplexní ucelená
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nabídka jak celodřevěných, tak i kombinovaných
schodišť, které se při výstavbě svých kvalitních
montovaných domů členové ADMD (i jiní výrobci
dřevostaveb) používají.
b. Již před přijetím za partnera ADMD spol. SWN
aktivně spolupracovala s několika členy a podílela
se tak na kvalitě a oblíbenosti jejich montovaných
domů.
c. Společnost SWN se vyznačuje od ostatních výrobců schodišť nejenom ucelenou produktovou
nabídkou, ale hlavně certiﬁkovanou kvalitou, k čemuž přispívá moderní technické a technologické
vybavení, mezi něž patří např. 3D skener na přesné zaměření jakéhokoliv schodišťového prostoru.
Samozřejmostí je použití moderního konstrukčního softwaru a dvou počítačem řízených CNC obráběcích strojů
Jednou z nejdůležitějších vlastností každého schodiště musí být jeho bezpečnost, přičemž pouze několik
ﬁrem, mezi něž spol. SWN Moravia patří, disponuje
odpovídajícími zkouškami a certiﬁkáty. Jedná se např.
o Certiﬁkát výrobku č. 1163/222/§ 5a/2015 na Masivní dřevěná schodiště udělený společnosti Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským Praha v roce
2015 a také Certiﬁkát na Výrobu kovových a kombinovaných schodišť, který společnosti udělil TÜV SÜD
Czech s.r.o. v roce 2018.
Společnost SWN Moravia se vyznačuje také vysokou
inovační schopností, o čemž svědčí projekt na výrobu
designových výrobků z masivního dřeva - stolů značky PALATTI které byly oceněny prestižní designerskou cenou Red dot 2015 a které výrobu schodišť
vhodně doplňují.
Zasedání ADMD ve společnosti SWN Moravia organizačně připravoval a zajišťoval výkonný ředitel pan
Ing. arch. Petr Šuman se svými spolupracovníky, kterým bych chtěl touto cestou ještě jednou poděkovat.
I když jde Asociaci dodavatelů montovaných domů
především o garantovanou a certiﬁkovanou kvalitu
svých členů, která musí být deklarována získáním
certiﬁkátu „Dokument národní kvality ADMD“, je v zájmu ADMD rozšiřovat toto sdružení také kvantitativně
tj. přijetím dalších nových členů a partnerů. Podmínky
pro přijetí členů a partnerů jsou uvedeny na webových
stránkách www.admd.cz, anebo je možno si se zájemci o členství v Asociaci dohodnout osobní jedná-

ní s předsedou nebo s některým ze členů Výkonné
rady. O činnosti ADMD a případném členství, resp.
spolupráci bude možné si pohovořit také v únoru na
veletrhu Dřevostavby 2019 na výstavišti v Praze v Holešovicích, kde bude mít ADMD a řada jejich členů
a partnerů tradičně své veletržní stánky.
Ing. Vratislav Blaha, CSc.
předseda Asociace dodavatelů montovaných domů
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Veletrh DSB Brno/partner

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
Zehnder patří k technologické a designové jedničce
v oboru designových koupelnových a bytových radiátorů, komfortního větrání s rekuperací tepla a stropních sálavých panelů.
Díky zesílené izolaci a těsným oknům jsou budovy
stále vzduchotěsnější. To pomáhá uspořit tepelnou
energii, činí však nepostradatelným systém řízeného
větrání, neboť větrání okny je nepravidelné a navíc
uniká drahocenná energie. Nejvhodnějším řešením
je komfortní větrání s rekuperací tepla. Kompletní systém Zehnder zahrnuje: větrací jednotky nové
generace ComfoAir Q s přívodem čerstvého vzduchu s optimální teplotou, rekuperací tepla 95%, entalpickým výměníkem pro optimalizaci vlhkosti, velmi
tichým a bezstarostným provozem, nízkou spotřebou
energie a snadnou obsluhou na jednotce, dálkovým
ovládáním nebo mobilní aplikací; vysoce hygienické
čistitelné rozvody vzduchu a designové mřížky a ventily.
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Zkušení techničtí zástupci Zehnder Vám rádi poradí
a bezplatně navrhnou nejvhodnější koncept větrání
pro Váš dům nebo byt.
Navštivte nás na veletrzích For Pasiv Praha, Stavební
veletrh Brno, For Arch Praha
info@zehnder.cz,
+420 383 136 222,
www.zehnder.cz

Pluszáruka
5 let

Nový partner ADMD
Henkel ČR, spol. s r.o.
Společnost Henkel působí ve třech strategických
oblastech zahrnujících především péči o domácnost –
prací a čistící prostředky, dále kosmetiku a v neposlední řadě lepidla, tmely, povrchové úpravy a to ve
více než 125 zemích světa. V kategorii lepidel reprezentují ﬁrmu Henkel značky Ceresit, Chemoprén, Loctite, Metylan, Pattex, Ponal, Pritt a Tangit. Především
Pattex, je tradičním partnerem nejen pro drobné opravy v domácnosti, ale také pro kutily a profesionály.
V roce 2017 společnost Henkel v sortimentu povrchových úprav Ceresit výrazně rozšířila barevné spektrum odstínů. V roce 2018 pak společnost Henkel přestavila inovativní technologii Fibre Force a technologii
Double Dry.
Inovativní technologie Fiber Force u armovacích
vrstev zateplovacích systémů
Hlavním úkolem výztužné vrstvy, je neustále krýt
izolační materiál, zajišťovat jeho ochranu a také sloužit jako podklad pro konečnou povrchovou vrstvu.
Armovací vrstva je navržena tak, aby kompenzovala
veškerá namáhání na fasádě. Ty mohou pocházet jak
z podkladu, tak i z izolační vrstvy, nebo mohou být
způsobeny vnějšími faktory ovlivňujícími fasádní systém - teplotní změny nebo mechanické rázy.
Ceresit Fiber Force je technologie, která je založena
na dlouhodobém výzkumu vlastností vláken a jejich
chování v cementových maltách, které byly přidány
do konkrétních malt s vyváženou kombinací jedinečných typů vláken.

Ceresit „dvojitý efekt“ suché fasády. Hravě si nová
generace povrchových úprav poradí i s normativními
nároky na vysokou propustnost vodní páry, potřebnou
například pro difuzně otevřené konstrukční systémy.
Výhody nových omítek:
• zvýšená odolnost proti zašpinění a samočistící
efekt (špína je jednoduše smyta vodou)
• fasáda snadno neprovlhne a po dešti její vnější
povrch velmi rychle vyschne
• výrazně zhoršené jsou podmínky pro vznik plísní
a řas
• zvýšená je také odolnost proti mechanickému namáhání a vzniku trhlin
Pro standardní zateplovací systémy se doporučuje
použít povrchové úpravy v odstínu s hodnotou odrazivosti světla HBW > 25%. To je způsobeno tím, že
absorbované sluneční záření přispívá k výskytu tepelných napětí. V zateplovacích systémech Ceresit
s technologií Fiber Force a s technologií Double Dry,
můžeme vybírat tmavší odstíny s HBW > 18%.
Tyto nové technologie přinášejí zvýšení technických
a užitných hodnot celého izolačního systému, což má
vliv nejen na jeho odolnost proti povětrnostním vlivům
s vazbou na celkovou trvanlivost a především na životnost celého systému.
www.henkel.com

Dodatečná 3D struktura (forma rozptýlené výztuže)
pomáhá:
• při namáhání v náročných povětrnostních podmínkách
• rozkládat energii nárazu, zabraňuje vzniku mikrotrhlin a snižuje počet prasklin
• optimálně spolupracovat s výztužnou tkaninou
a umožňuje snadné a optimální vzájemné propojení
• je pružnější a méně citlivá na tepelné namáhání
• je trvanlivá a odolává vysokým nárazům
Inovativní technologie Double Dry u povrchových
úprav Ceresit
Výrazně vylepšené parametry hydrofobnosti a paropropustnosti najdete u nové generace silikonových
a silikon-silikátových omítek, což vytváří u omítek
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Den otevřených dřevostaveb 2018
Den otevřených dřevostaveb 2018 byl úspěšný!
Akce „Den otevřených dřevostaveb 2018“ se konala
v sobotu dne 6. 10. 2018 od 10,00 do 17,00 hodin,
kdy byly otevřeny a veřejnosti zpřístupněny vybrané
vzorové a referenční stavby členských ﬁrem ADMD
na území celé České republiky.
Celkem si mohli zájemci o kvalitní dřevostavby
prohlédnout vybraných 39 domů od 18členských
ﬁrem sdružených v ADMD.
Je možno s potěšením konstatovat, že akce Den otevřených dřevostaveb 2018 byla z pohledu organizátora, tj. Výkonné rady ADMD, úspěšná, protože domy,
které byly prezentovány, si přišlo prohlédnout téměř
1 400 návštěvníků, z nichž vážný zájem o výstavbu
nové dřevostavby projevilo 290 lidí, kteří navázali
osobní kontakty s obchodními zástupci zúčastněných
ﬁrem.
K úspěchu akce a vysoké účasti přispěla také soutěž pro návštěvníky na facebooku ADMD, do které
věnovaly hodnotné ceny odborní partneři a to spol.
Fermacell, Isover, Rigips, Messy, SAPELI, Skorsten,
Kronospan a Výzkumný a vývojový ústav dřevařský
Praha.
Již tradičně byl hlavním mediálním partnerem „Dne
otevřených dřevostaveb 2018“ renomovaný odborný časopis Dřevo & Stavby, který se nejenom významně podílel na propagaci akce, ale navíc připravil a věnoval poukázky na roční předplatné časopisu
Dřevo & Stavby pro prvních pět návštěvníků každého
vzorového domu.

12

Dalším významným mediálním partnerem byl portál
www.drevostavitel.cz, který zajišťoval převážnou
část on-line internetové kampaně. K úspěchu on-line kampaně přispěly i nové moderní webové stránky
www.admd.cz, které jsou optimalizovány pro mobilní
telefony a tablety.
Z pohledu ADMD a oboru akce výrazně přispěla k dalšímu posílení pozitivního vnímání a povědomí o moderních dřevostavbách od certiﬁkovaných ﬁrem.
Den otevřených dřevostaveb 2018 také zvýšil již dnes
kladné vnímání kvalitních dřevěných montovaných
domů realizovaných členy Asociace dodavatelů montovaných domů, kteří jsou všichni certiﬁkováni a průběžně auditováni dle Dokumentu národní kvality
(DNK).
Ing. Vratislav Blaha, CSc.
předseda Asociace dodavatelů montovaných domů

Generální partner ADMD
I menší výrobci mohou využít výhody fermacellu v dřevostavbách
Mimořádné materiálové a technologické vlastnosti
sádrovláknitých, cementovláknitých desek fermacell
a podlahových prvků fermacell jsou velkým tuzemským výrobcům dřevostaveb dobře známé. Postupně
si je však osvojují i středně velcí a menší výrobci. Ti
i díky vlastnostem a certiﬁkovaným řešením fermacell
mohou perfektně reagovat na neustávající poptávku
zákazníků po kvalitních dřevostavbách.
Podle Dipl.-Ing. Jaroslava Benáka, vedoucího technického oddělení Fermacell, přináší materiály fermacell
jednotlivým výrobcům systémové řešení ve smyslu:
jednoduchého zpracování, jednovrstvého opláštění,
variabilní spárovací techniky, absenci technologických
prostojů a vysoké bezpečnosti celého konstrukčního
systému. „Čím dál více ﬁrem oceňuje u fermacellu
kombinaci „tvrdých“ a „měkkých“ dovedností, tj. parametry a vlastnosti v oblasti tvrdých dat a náš servis,
zázemí a certiﬁkovaná řešení u „měkkých“ dovedností. Vždy platí, že Fermacell nabízí efektivní statiku,
bezpečnou ochranu proti požáru, vynikající akustickou ochranu, ověřené a certiﬁkované materiály, uplatnění v interiéru i exteriéru, nízkou hmotnost, možnost
využití i ve vlhkých prostorách a variabilitu v použitém
podlahovém topném systému.“ říká Jaroslav Benák.

Materiály fermacell jim přináší jednoduché upevnění
a zpracování, jednovrstvé opláštění, variabilní spárovací techniky, absenci technologických prostojů a vysokou bezpečnost celého konstrukčního systému.
Fermacell bude silným nástrojem i v rukách architektů a projektantů - nabízí totiž efektivní statiku, bezpečnou ochranu proti požáru, vynikající akustickou
ochranu, ověřené a certiﬁkované materiály, uplatnění
v interiéru i exteriéru, nízkou hmotnost, možnost využití i ve vlhkých prostorách a variabilitu v použitém
podlahovém topném systému.
Více informací o materiálech fermacell a jejich výhodách v dřevostavbách najdete na www.fermacell.cz.

Silnou stránkou jsou také výhody sádrovláknitých desek fermacell v oblasti realizace stěn a příček – u nich
zájemci o dřevostavbu oceňují vysokou stabilitu a zatížitelnost, zisk většího obytného prostoru, stavebně
biologicky ověřený materiál a nejlepší klima v místnosti. V porovnání se sádrokartonem či ostatními obkladovými materiály v dřevostavbách, vykazují sádrovláknité desky fermacell podstatně lepší adsorpci
vodních par. Fermacell lze dokonce srovnat s hliněnými omítkami, které jsou z hlediska odvádění vlhkosti
známé jako vynikající povrchové materiály. Fermacell
však vítězí cenou a jednoduchou aplikací. U podlahových prvků je atraktivní zejména rozmanitost nášlapných vrstev, kompatibilita se systémy podlahového
topení, sprchových vaniček a příjemný pocit při chůzi.
„Nás velmi těší, že si výhody fermacellu cení čím dál
více výrobců dřevostaveb a že použití desek a podlahových prvků fermacell používají jako jednu ze svých
konkurenčních výhod.“, dodává Jaroslav Benák.
Výrobci dřevostaveb s fermacellem konstrukci vylepší a současně ušetří
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Nový člen ADMD
Rozhovor s Jiřím Ratajským ředitelem společnosti
PURLIVE, spol. s r.o.
Proč jste se rozhodli vstoupit do ADMD?
Vstupem do asociace jsme se zařadili do společenství ﬁrem, komunity lidí, kteří nejen aktivně prosazují zájmy vedoucí k popularizaci dřevostaveb v rámci
ČR, ale současně velmi dbají na kvalitu jejich provedení. Nejedná se o instituci, do níž je vstup jednoduchý a automatický. Je podmíněn splněním podmínek,
mimo jiné i certiﬁkací DNK – Dokumentu národní kvality. Naše členství v asociaci je pro nás nesporně výhodou. Umožňuje nám na trhu požívat vyšší důvěry
zákazníků i obchodních partnerů pro něž je důkazem,
že patříme mezi spolehlivé a prověřené dodavatele.
Zároveň je to ale závazek, abychom nepolevili ve
svém snažení a neustále se zdokonalovali a dbali na
kvalitu našich výrobků a staveb. Očekávám, že naše
členství posílí sílu značky PURLIVE a pozitivně se odrazí na vnímání společnosti u zákazníků.
Jakou zajímavou stavbu jste v poslední době realizovali – přibližte nám ji.
Za zmínku rozhodně stojí výstavba zázemí pro lyžařskou školu „Stodola na Bílé“ – tří patrová dřevostavba
většího rozměru, nebo klasická roubenka ve valašském stylu ve Velkých Karlovicích, kde jádro domu
je z našeho stavebního systému a fasáda doplněna
o roubení. Jedná se o stavby, kde ještě více vynikají
vlastnosti našeho stavebního systému díky ztíženým
horským klimatickým podmínkám. Letos jsme také
na přání zákazníků rozšířili nabídku našich typových
domů a modulárních staveb. Realizovali jsme však
i spoustu architektonicky zajímavých staveb na přání
zákazníka, a to jak vlastními silami, tak prostřednictvím našich partnerů, kteří stavební systém PURLIVE
využívají pro své vlastní realizace.
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RODINNÉ DOMY

Čím si myslíte, že je Vaše společnost zajímavá?
PURLIVE není na stavebním trhu žádným nováčkem.
Realizujeme kvalitní stavby po celé republice. Jedná
se o rodinné domy, ale i stavby pro komerční využití
a nově i bytové domy. Tyto stavby dosahují vynikajících parametrů díky certiﬁkovanému stavebnímu systému PURLIVE s izolací z PUR pěny. Máme moderní
a jedinečnou technologii výroby, ale neusnuli jsme na
vavřínech a nemálo energie věnujeme dalšímu vývoji. Stavby zákazníkům nabízíme v různých stupních
dokončení. Naše ﬁrma má silné zázemí kvalitního
a dlouhodobě působícího pracovního týmu. Hlavním
cílem společnosti PURLIVE byl a vždy bude spokojený zákazník, což považujeme za základní kámen
úspěchu.
Jaký je Váš nejprodávanější dům?
Na to není jednoduchá a jednoznačná odpověď. Nabízí se totiž hned několik kandidátů. Mezi bungalovy
je to typový dům MAREK 148 z patrových staveb pak
PETR 150 a TOM 128. Za zmínku jistě stojí také naše
populární modulární dřevostavby KŮLNA řady Space
i Universal.
Kontakt na společnost:
PURLIVE, spol. s r.o.
Rybníky VII 5547
760 01 Zlín
+420 601 370 944, +420 733 699 993
info@purlive.cz
www.PURLIVE.cz, www.drevostavbyKULNA.cz
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Partneři
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Veletrh For Arch

POTŘICÁTÉ
MEZ INÁRODN Í STAVEBNÍ VELETRH

POMÁHÁME VAŠIM SNŮM...

OD PRVNÍHO TAHU...
...PO POSLEDNI ŽÁROVKU

17.–21. 9. 2019

www.forarch.cz

OFICIÁLNÍ VOZY

17

Konstrukce dřevostaveb
Difuzně otevřené a uzavřené konstrukční systémy dřevostaveb –
který je lepší?
V posledních několika letech se mne potencionální investoři, kteří se rozhodují pro svou novou dřevostavbu, často ptají na skladby obvodových stěn a střešních
elementů, resp. na rozdíly mezi difuzně otevřenou
(DO) a difuzně uzavřenou (DU) konstrukcí.
Variant skladeb jednotlivých vrstev v sendvičových
konstrukcích dřevostaveb je mnoho. Pro jedno z možných rozlišení mezi různými konstrukčními skladbami
používáme také jejich odlišné tepelně vlhkostní chování. Pro zjednodušené pojmenování typů konstrukcí
s dřevěným rámem se proto používá názvů difuzně
otevřené a difuzně uzavřené (nepropustné).
Rozdíl je v tom, že každý obou konstrukčních systémů řeší jiným způsobem, jak bude vlhký vzduch
prostupovat obvodovou stěnou, resp. obálkou budovy z interiéru do exteriéru a co to bude pro jednotlivé
funkční vrstvy skladby stěny znamenat. Při návrhu
konstrukce a její skladby je tedy nutné věnovat velkou
pozornost pořadí vrstev především z interiérové strany, které budou s vlhkostí vzduchu přicházet do styku
jako první. V zimních měsících hraje také významnou
roli tzv. rosný bod, protože teplý vzduch z interiéru
prostupuje v podobě vodní páry konstrukcí obvodové
stěny a postupně se ochlazuje. Rosný bod pak vzniká v místě, kde se mění skupenství z plynného na
kapalné, dochází tedy ke kondenzaci páry na vodu.
Difuzně otevřené systémy fungují tak, že vrstva s určitým, ale ne 100%, difuzním odporem se nazývá parobrzda a většinou tvořena např. OSB deskami, které
vodní páry pouze „brzdí“, ale zcela je nezastavují (na
rozdíl od parozábrany). DO stěna tedy dovoluje vodní páře vnikat do konstrukce a zase z ní odcházet.
Difuzně otevřená konstrukce je proto navržena tak,
aby byla schopna trvale a samovolně propouštět vodní páru obálkou budovy bez jejího hromadění a kondenzace, a tím se zajistí jistější a bezpečnější funkce
obálky a prodlouží životnost. U DO konstrukcí jsou na
jejich vnější straně použity materiály natolik propustné
pro vodní páru, že ze strany směrem z interiéru není
nutná vrstva s extrémně vysokým difuzním odporem.
Protože molekulární vlhkost vniká z interiéru do konstrukce, musí mít natolik volnou cestu směrem ven,
aby mohla prostoupit přes celou tloušťku obvodové
stěny a tuto odvětrat. Z tohoto důvodu je důležité na
parobrzdu použít tepelně izolační materiál s nízkým
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difuzním faktorem, například foukané dřevní vlákno,
dřevovláknité desky, apod. Naopak nevhodný je pro
tento účel fasádní polystyren, který má vysoký faktor
difuzního odporu a tím brání požadovanému prostupu
vlhkosti z interiéru do exteriéru a chová se jako parozábrana.
U difuzně uzavřené konstrukce je naopak nutno difuzní odpor ve stěně zcela zastavit další konstrukční
vrstvou, a to např. tenkou plastovou fólií, které se říká
parozábrana. Zde se jedná o materiál, který má vysoký faktor difuzního odporu µ, což je bezrozměrná
veličina vyjadřující, kolikrát lépe propouští vodní páru
nehybná vrstva vzduchu o tloušťce jednoho metru než
stejná tloušťka daného materiálu. Jako parozábrana
se většinou používá PVC fólie instalovaná v závislosti na zvolené skladbě ze strany interiéru na nosnou
či pomocnou konstrukci. Aby parozábrana fungovala
správně, nesmí být v žádném případě narušena (poškozena). Při příčném i podélném napojení musí být
parozábrany vždy neprodyšně slepeny speciální lepicí páskou určenou pro tyto účely. Jakékoliv prostupy
pro kabely a trubky musí být také opatřeny lepicími
průchodkami. Dokonale těsná stavba se musí obejít
i bez montážní pěny běžně používané při zabudování
oken či dveří. I zde je potřeba použít speciální pásky
pro napojení okenních a dveřních rámů na parozábranu. Obrazně by se dalo říci, že difuzně uzavřená
stavba funguje jako igelitový sáček, přičemž jakékoliv sebemenší porušení parozábrany znamená vážný
problém, protože vzhledem k neprodyšnosti okolní
neporušené plochy by mohlo dojít k velmi rychlému
proudění vlhkého vzduchu porušeným místem do
konstrukce a v zimě by zde mohly vznikat masivní
kondenzace. Je-li ale sendvičová difuzně uzavřená
dřevostavba provedena kvalitně a je tedy dokonale
parotěsná, má takový dům zaručenou dlouhou životnost a není se třeba ničeho obávat.
I odborná veřejnost je v názoru na prostup vodních
par konstrukcí rozdělena na dva tábory. Výhodou difuzně uzavřené skladby obvodové obálky je možnost
užití polystyrenu jako levného tepelného izolantu,
ale je třeba bezpodmínečně zajistit maximální technologickou kázeň při výrobě i montáži domu. Pokud by
došlo k tomu, že rosný bod vznikne ještě před vnější
polystyrenovou izolací, bude pára v zimě kondenzovat a polystyren ji nepropustí ven z konstrukce.

Pro difuzně otevřenou skladbu hovoří možnost využití přírodních tepelných izolantů, tj. hlavně dřevovláknitých desek, které jsou ale poněkud ﬁnančně
náročnější. Na parobrzdu je sice také kladen nárok
na těsnost, ale lépe se provádí a není tak náročná
na preciznost a případné mechanické poškození jako
parozábrana.
Jednoznačná odpověď na otázku, který ze dvou systémů zvolit, tedy neexistuje. Prioritou je tedy především volba zkušeného, kvaliﬁkovaného a certikované-

ho zhotovitele domu, případně odborného stavebního
dozoru, který dohlédne na technologickou kázeň při
realizaci. Certiﬁkované výrobce dřevostaveb podle
Dokumentu národní kvality a také seznam doporučených stavebních dozorů naleznete na webu www.
admd.cz
Ing. Vratislav Blaha, CSc.
předseda ADMD
částečně byly využity podklady od pana Petr Houšky

Příklady difuzně otevřené/uzavřené konstrukce.

Příklady konstrukcí dodala ﬁrma Domy D.N.E.S.
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Partneři ADMD
Komíny CZ s.r.o.
Společnost Komíny CZ s r.o. je tradičním českým výrobcem komínů. Na českém trhu působíme již od roku
1998. Nabízíme komplexní komínová řešení, tedy od
výroby komínu až po jeho montáž a dodání spotřebiče. Realizujeme dodání keramických, nerezových komínů, systémů pro všechny typy paliv. Komplexnost
našich služeb začíná u posouzení energetické náročnosti stavby, výběru vhodného komínového systému,
jeho profesionální a bezpečné zabudování a zakomponování do Vaší stavby. Pomoc s výběrem doplňkového zdroje topení, jeho dodání, zapojení. Záruční
a pozáruční servis. Naše produkty a služby nabízíme
v rámci rodinné ﬁrmy kvalitně a zodpovědně. Jako
jedna z mála českých společností máme skutečnou
hmatatelnou vlastní výrobu komínových dílů. Tyto následně kompletujeme k dodání zákazníkům. V našem

Klimatec 160
Půdní schody s označením „Klimatec 160“ patří ke
špičce v nabídce ﬁrmy Wippro. Jsou určené především do nízkoenergetických, nulových či pasivních
domů.
Při certiﬁkaci v německém Passivhaus Institut v Darmstadtu dosáhly vynikajících hodnot, mimo jiné splňují vysoké nároky na izolaci a protipožární normy. Do
jejich skvělých vlastností se promítají výsledky dlouholetých zkušeností ve vývoji a výrobě půdních schodů, stejně jako vynikající kvalita zpracování. Vice na
www.schody-wippro.cz.
Klimatec 160 má tyto parametry:
• U=0,34 W/m2K měřeno v zabudovaném stavu
• dělené tepelné mosty v obvodovém rámu
• 160 mm izolace ve spodním víku
• EI230 protipožární zkouška
• možné provedení s horním víkem
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areálu se také nachází vzorková prodejna krbových
kamen. Komíny a vše okolo nich nás zkrátka baví,
přesvědčte se. V naší nabídce naleznete různá komínová řešení, zvolte si, která Vám vyhovují.

Členové ADMD
3AE s. r. o.
+420 774 221 682
team@3ae.cz
www.3ae.cz

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

ALLSTAV CZ s.r.o
+420 317 850 900
info@allstav.cz
www.allstav.cz

DBH s.r.o.
+420 416 878 304
dbh@dbh.cz
www.drevostavby-dbh.cz

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

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

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

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

MORAVSKE DŘEVOSTAVBY s.r.o.
+420 723 885 175
info@moravskedrevostavby.cz
www.moravske-drevostavby.cz

MS HAUS s. r. o.
+420 495 219 067
info@ms-haus.cz
www.ms-haus.cz

NATUR HOUSE s.r.o.
+420 725 175 174
info@natur-house.cz
www.natur-house.cz

NEMA, spol. s r.o.
+420 722 616 602
poptavka@nema-drevostavby.cz
www.nema.cz

Origis s.r.o.
+420 725 056 004
info@origis.cz
www.origis.cz

PALIS PLZEŇ, spol. s r.o.
+420 602 421 992
palis@palis.cz
www.palis.cz

Proﬁ-Gips s.r.o.
+420 737 811 060
info@proﬁ-gips.cz
www.proﬁ-gips.cz

PURLIVE, spol. s r.o.
+420 601 370 944
info@purlive.cz
www.purlive.cz

QUICKHAUS s.r.o.
+420 721 555 500
info@quickhaus.cz
www.quickhaus.cz

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

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

VESPER FRAMES s.r.o.
+420 595 172 552
domov.od@vesperhomes.cz
www.vesperhomes.cz

VEXTA a. s.
+420 800 900 963
drevostavby@vexta.cz
www.vextadomy.cz

VS DOMY, a.s.
+420 571 411 131
obchod@vsdomy.com
www.vsdomy.com
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Partneři ADMD
Generální partner
Fermacell GmbH, organizační složka
+ 420 296 384 330
fermacell-cz@jameshardie.com
www.fermacell.cz

Významní partneři
CIUR a.s.
info@ciur.cz
www.ciur.cz

JAP FUTURE s.r.o.
+420 581 587 811
jap@japcz.cz
www.japcz.cz

Mediální partneři
časopis DŘEVOstavby
info@provobis.cz
www.drevoastavby.cz
Dřevostavitel
info@drevostavitel.cz
www.drevostavitel.cz
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Partneři
Adler Česko s. r. o.
www.lakyadler.cz

Admonter
www.admonter.at

BRAMAC střešní systémy spol.
s r.o.
www.bramac.cz

ČP - STAV s.r.o.
www.cpstav.cz

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

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
www.rigips.cz

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

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

HAIDY a.s.
www.haidy.cz

Heat Energy s.r.o.
www.heatﬂow.cz

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

HENKEL ČR, spol. s r.o.
www.ceresit.cz

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

JH SOLAR s.r.o.
www.jhsolar.cz

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

KOMÍNY CZ s.r.o.
www.kominycz.org

KRONOSPAN OSB, spol. s r.o.
kronospan-express.com

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

NEWAG
- centrální vysavače Husky
www.husky.cz

MESSY s.r.o.
www.kominy.messy.cz

OPTIMA HEATING s.r.o.
www.skorsten.cz

SAPELI, a.s.
www.sapeli.cz

Schiedel, s.r.o.
www.schiedel.com/cz

SEMA
www.sema-soft.cz

Seraﬁn Campestrini s.r.o.
www.feelwood.cz

STACHEMA CZ s.r.o.
www.stachema.cz

STO s.r.o.
www.sto.cz

SWN Moravia s.r.o.
www.swn.cz

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

VELUX Česká republika, s.r.o.
www.velux.cz

Vytastav Praha s.r.o.
www.vytastav.cz

Výzkumný a vývojový ústav
dřevařský, Praha, s.p.
www.drevarskyustav.cz

WEDI GmbH
www.konstrukcnidesky.cz

WindowStar s.r.o.
www.windowstar.cz

Wippro
www.wippro.at

Zehnder Group
Czech Republic s.r.o.
www.zehnder.cz
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Asociace dodavatelů montovaných domů Vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH
DŘEVOSTAVEB 2019
Sobota 5. 10. 2019 od 10:00 do 17:00,
po celé České republice
Seznam staveb najdete
od 17. 9. 2019 na

www.DenDrevostaveb.cz

Asociace dodavatelů montovaných domů

www.admd.cz

