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Vratislav BLAHA1 

 

HISTORIE A SOUČůSNOST VÝSTůVBY D EV NÝCH MONTOVůNÝCH DOM  
V ČESKÉ REPUBLICE 

 

Abstrakt 

Tento p ísp vek je v nován stručnému popisu vývoje výstavby d evostaveb na území České 
republiky za posledních p t let. 

 

Klíčová slova 

D evostavby, montované domy, ůDMD, DNK 

   

Je pot šující, že i p es recesi ve stavebnictví v České republice, která probíhala od roku 200Ř do 
roku 2014, má zájem investor  o d ev ný nízkoenergetický nebo srubový d m rostoucí tendenci. 
Segment d evostaveb, z pohledu počtu realizovaných rodinných dom , od poloviny devadesátých let 
roste. Podle dostupných údaj  bylo v roce 1999 v České republice postaveno pouze 92 ks d evostaveb. 
Po patnácti letech tj. v roce 2014 u nás byla dokončena výstavba celkem 13 510 nových rodinných 
dom  realizovaných všemi stavebními technologiemi a z tohoto počtu bylo s využitím technologie 
výstavby na bázi d eva Ěd evostavebě postaveno již 1 281 rodinných dom , což znamená, že podíl 
dřevostaveb na našem trhu dosahuje již téměř deseti procent a neustále meziročně kontinuálně 
roste.  

 

Rok 

Rodinné domy 
dokončené v ČR celkem 
(v ks) 

D evostavby 
dokončené - ČR Ěv ksě 

Podíl d evostaveb na 
trhu rodinných dom  v 
ČR Ěv %ě 

1999 8 251 92 1,12 

2002 11 499 159 1,38 

2005 13 231 384 2,90 

2008 19 211 1 008 5,25 

2014 13 510 1 281 9,48 

Zdroj:  ČSÚ, ÚRS, ůDMD 

 

Úsp ch d evostaveb, jako stavební technologie a zájem o n  má více d vod . Jedním z nich je 
zm na myšlení a postoj  zákazník . Skepse široké ve ejnosti k této technologii z ř0. let minulého 
století, která byla zp sobena hlavn  neznalostí výhod d evostaveb a „konzervativním“ myšlením 
investor  Ěobava z n čeho nového, neprov enéhoě je minulostí.   

Pozitivní vnímání d evostaveb z pohledu zájemc  o nový d m roste. Zákazníci, v tšinou se jedná 
o mladou generaci ve v ku 30 – 40 let, kte í si už po ídili dřevěný montovaný dům, oceňují hlavn  tyto 
čty i prokazatelné výhody: 

1) Výborná kvalita Ěd evostavby jsou v tšinou vyráb ny v moderních krytých halách bez 
negativních pov trnostních vliv  kvalifikovanými pracovníkyě. 

2) Vynikající tepelně izolační vlastnosti Ětém  všechny domy se dnes již staví 
v nízkoenergetickém nebo pasivním standarduě. 

3) Rychlost výstavby Ěod jednoho týdne po jeden m síc, podle stupn  dokončení domuě. 
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4) Příznivý poměr ceny a kvality a výhodné podmínky financování Ěnap . hypotékou u České 
spo itelny, Hypoteční banky apod.ě. 

Garantovaná kvalita jakékoliv stavby je pro v tšinu investor  rozhodující. V tomto parametru jsou 
certifikovány a permanentn  p ezkušovány všichni výrobci – členové Asociace dodavatelů 
montovaných domů (ADMD), pro které je certifikace podle Dokumentu národní kvality (DNK), 
ud lovaného Výzkumným a vývojovým ústavem d eva ským Praha, nezbytnou podmínkou členství 
v ůsociaci. Krom  toho mají n kte í výrobci d evostaveb, p sobící na českém trhu, ješt  další 
mezinárodní atesty Ěnap . RAL,CE apod.ě, které jim umožňují realizovat svoji produkci na náročných 
evropských trzích.   

Tepeln  izolační vlastnosti d evostaveb hrají a v budoucnu budou hrát stále v tší roli, protože 
ceny energií rostou. Pro majitele d evostavby to má efekt nejenom v úspo e náklad  na vytáp ní, ale 
také, díky malé tloušťce obvodových st n, v lepším využití zastav né plochy o deset i více procent oproti 
jiným tzv. tradičním technologiím. Nap . u moderních pasivních dřevostaveb, u nichž se spot eba tepla 
pohybuje kolem 10 - 15 kWh/m2/rok a s využitím účinného ízeného v trání s rekuperací nebo 
teplovzdušného vytáp ní, činí roční náklady na vytáp ní kolem 2 500,- Kč. 

Pro v tšinu mladých lidí, kte í mají pot ebu rychle se osamostatnit a bydlet co nejd íve ve svém 
„domečku“ nebo u t ch, kte í se v nují rozvoji své profesní kariéry, rodin , sportu, zálibám apod. a 
nemají čas ani chuť trávit každý víkend po dobu dvou let na stavb , je rychlost výstavby dřevostaveb 
to, co je k rozhodnutí o této technologii p esv dčilo. Ve v tšin  p ípad  je d m postaven v ádu týdn  
po dokončení základové desky. Rychlost výstavby d evostaveb bohužel výrazn  brzdí stále ješt  
komplikované a zdlouhavé stavební ízení a obstrukce n kterých stavebních ú ad . Jedním z cíl  
ůDMD je dosáhnout zlepšení i v této oblasti.   

Vlivem vývoje trhu a konkurence nabízí v tšina výrobc  d evostaveb krom  standardních dom  
také velmi levné domy, které sice mají jednodušší dispozici, ale dají se po ídit v cen  do dvou milion  
korun.  Pozor však na to, aby se nízká cena nestala hlavním kritériem pro koupi domu. D m je investice 
na mnoho desetiletí a pom r ceny a kvality by m l být v relaci. Levné domy Ějakékolivě, stejn  tak jako 
levné salámy, paštiky nebo cokoliv jiného, jsou v tšinou nekvalitní. V ím, že trh a p sobení ůDMD na 
kvalitu d evostaveb p esv dčí zákazníky, jakou cestou se mají vydat. 

 

 


