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Souboru veletrhů, provázeného společ
nými tématy „Komfort bydlení a komfort 
vytápění“, se podle hlavního manažera 
veletrhu DŘEVOSTAVBY Víta Nohejla 
z pořádající společnosti Terinvest zú
častnilo celkem 364 vystavovatelů, což 
je o 8 více než v loňském 11. ročníku 
(356). O toto mírné navýšení se přede
vším postaraly mezi veřejností stále ob
líbenější dřevostavby respektive s nimi 

spojený veletrh, pro který se letos roz
hodlo 190 subjektů z řad projekčních 
ateliérů, výrobců roubených, srubových 
a montovaných domů, stavebně truhlář
ských výrobků, dodavatelů technologií 
a mate riálů, odborných médií a dalších. 
Nemalou měrou k němu přispělo také 
140 vystavovatelů zúčastněných na vý
stavě MODERNÍ VYTÁPĚNÍ, prezentují
cích se samostatně v montovaném pavi
lónu před středovou halou Průmyslového 
paláce, kde mezi nejrůznějšími novin
kami z oblasti topenářských technologií 
byly k vidění např. pyrolytické kotle Rojek 
PK Bio pro ruční přikládání, určené ke 
spalování palivového dříví a splňující 

požadavky Ekodesignu (možnost žádat 
o kotlíkové dotace).

Nikoliv do počtu, ale jako 
širší nabídka Dřevostaveb

V neposlední řadě pak nelze opomenout 
34 vystavovatelů (především živnostní
ků a několika firem), kteří pro svoji pre
zentaci využili 2. ročník výstavy UMĚNÍ 
DŘEVA, jejímž cílem bylo představit tento 
přírodní materiál v uměleckém, designo
vém, historickém i mytologickém pojetí. 
K vidění zde byly vedle nejrůznějších 
uměleckých děl, jako jsou např. sochy, 
obrazy či šperky, také dřevěné loutky, 
hračky, interaktivní pomůcky, tradič
ní i netradiční hudební nástroje a také 
nábytek. V případě nábytku vyrobený 
nejen z hrubě opracovaného masivu, 
větví nebo samorostů, ale také z exotic
kého teaku (zahradní nábytek FaKOPA) 
nebo recyklovaných nevratných palet, na 
kterých je k nám dováženo nejrůznější 
zboží např. z Japonka. Tyto palety, zho
tovené z řady exotických dřevin, jsou vy
kupovány pražskou společností Ateliér 
Paletky, která z nich od roku 2014 vyrábí 
nábytek a doplňky pro vybavení různých 
typů interiérů. Tato výstava zaplnila stejně 
jako loni celé první patro pravého křídla 
Průmyslového paláce a několik expo
zic se pak nacházelo i v přízemí mezi 
stánky vystavovatelů hlavního veletrhu 
DŘEVOSTAVBY. A to i přes menší počet 
účastníků (34, loni 48), ale díky naopak 
větším expozicím. Větší oproti loňsku 

DŘEVOSTAVBY 2017 ukázaly na blízkou 
budoucnost vícepodlažních domů v ČR

Na výstavišti v Praze – Holešovicích se počátkem února (2.–5. 2. 2017) usku-
tečnil 12. ročník mezinárodního veletrhu DŘEVOSTAVBY společně se souběžně 
pořádanými výstavami MODERNÍ VYTÁPĚNÍ a UMĚNÍ DŘEVA, která již podruhé 
v řadě tvořila doprovodnou akci hlavního veletrhu DŘEVOSTAVBY. Celkem 364 
vystavovatelů a zejména pak téměř 28 tis. návštěvníků je tak jasným potvrze-
ním vzrůstající obliby dřevostaveb mezi českou veřejností, jejichž podíl na trhu 

rodinných domů se meziročně stále zvyšuje, a který se loni pohyboval nad hranicí 13 %. Do roku 
2030 by se podle odhadů Asociace dodavatelů montovaných domů mohl přiblížit bezmála k 20 %, 
přičemž kromě dnes převládajících bungalovů a jednopatrových domů bude přibývat, jak veletrh 
naznačil, také vícepodlažních staveb, jak obytných, tak i komerčních.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv vystavovatelů

Městu budoucnosti dominovala čtyřpodlažní dřevostavba, v přízemí s kavárnou…
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byl také zájem návštěvníků, zaměřený 
kromě již zmíněného nábytku předev
ším na exteriérové dřevořezby vytvořené 
motorovou pilou. A to např. z produkce 
Ing. Josefa Heřmanského z Nymburku, 
Libora Belfína z Klatov či Pavla Heráka 
z Orlové – Lutyně, jejichž některé za
hradní skulptury, nezřídka sloužící i jako 
ozdobné obaly květináčů, si návštěvníci 
již první den výstavy zarezervovali a po 
jejím skončení odvezli.

Už nejde jen o sen, 
ale reálnou skutečnost

Na hlavním veletrhu DŘEVOSTAVBY se 
návštěvníkům (27 600) dostalo spolu 
s odbornými informacemi ze všech ob
lastí dřevěného stavění také příležitosti 
projít se ve středové hale tzv. Městem 
budoucnosti. Městem, kde budou stát 
domy s dřevěnou konstrukcí, které 
se díky tomu nebude v létě přehřívat 
a v zimě bude spotřebovávat minimum 
energie, kde bude méně hluku díky 
elektromobilům, dostatek kultivované 
zeleně a kde bude radost posedět na 
ulici díky dobře zpracovanému urbanis

tickému řešení. O tuto dnes již reálnou 
představu se návštěvníkům spolu s 27 
partnery postaralo pražské architek
tonické a realizační studio PRODESI/
DOMESI, které počínaje letošním rokem 
rozšiřuje záběr činnosti o vícepodlažní 
objekty s cílem dát dřevostavbám u nás 
nový impulz. Tento svůj záměr zde pre
zentovalo již zmíněným Městem budouc
nosti, jemuž dominovala čtyřpodlažní 
dřevostavba v měřítku 1:1, zhotovená 
jako těžký dřevěný skelet z BSH prvků 
v kombinaci s ocelovými styčníkovými 
deskami a CLT panely stavebního sys
tému Novatop. V každém podlaží toho
to 12 m vysokého objektu byla k vidění 
(na ploše 40 m2) kompletně zařízená 
zóna charakterizující podle jednatele 
Ing. arch. Pavla Horáka čtyři základní 
symboly současného života. „Přátele 
a zábavu symbolizuje otevřená přízemní 
zóna s kavárnou. První patro zosobňuje 
práci a představuje moderní kancelář, 
druhé patro zrcadlí naši soukromou zónu 
v podobě bytu. Poslední třetí patro je vě
nované odpočinku formou hotelového 
pokoje,“ představil nám novou firemní 
vizi Ing. arch. Pavel Horák před vstupem 

do objektu s tím, že skutečnou dřevěnou 
dvanáctimetrovou stavbu tohoto typu za
tím v ČR nenajdeme. 
Tématu vícepodlažních obytných či ko
merčních dřevostaveb byl v zahajovací den 
veletrhu věnován i celodenní doprovodný 
program. V jeho úvodu zazněla přednáš
ka obchodního ředitele RD Rýmařov Ing. 
Jiřího Pohloudka, zaměřená na součas
nou legislativu povolující max. čtyřpod
lažní stavby a prezentaci realizovaných 3 
a 4podlažních bytových domů v polské 
Lodži a vídeň ské Seefeldergasse. Poté 
bylo možné se seznámit se zástup
ci Architektonické hutě Martin Rajniš 
a společnosti TIMBERDESIGN+. Jde 
o autory unikátní architektonické inter
vence, inspirované elegantními tvary 
vzducholodí z počátku 20. století, která 
v podobě 42,2 m dlouhé ocelovodřevě
né konstrukce nazvané Gulliver vyrostla 
během loňského roku nad střechami 
Centra současného umění DOX v Praze 
Holešovicích, kde slouží jako nové místo 
pro setkávání sou časného umění a lite
ratury. Vrcholem tohoto programového 
bloku pak byla 3,5 hodiny trvající meziná
rodní konference o vícepodlažních budo

…v 1. a 2. patře s kanceláří a bytem a ve 3. patře s hotelovým pokojem

Objekt byl zhotoven jako těžký dřevěný skelet z BSH prvků v kombinaci s ocelovými styčníkovými deskami…
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vách ze dřeva Grow UP. Za mimořádného 
zájmu publika na ní spolu s již zmíněným 
Ing. arch. Horákem vystoupili také zá
stupci architektonických studií z Francie, 
Rakouska, Norska a Slovenska, kteří 
představili zajímavé vícepodlažní dře
vostavby ze svých zemí, na nichž se po
díleli coby autoři návrhů.

Také ostatní měli co ukázat

Novinkami ve své činnosti nebo vyrábě
ném sortimentu se na veletrhu pochlu
bili i další vystavovatelé. Např. poprvé se 
prezentující a.s. MATRIX z Třebešova 
u Rychnova nad Kněžnou zde předsta
vila originální konstrukci Grid shell (mří
žová skořepina) z modřínových latí, vy
tvořenou pro vybudování víceúčelového 
celodřevěného pavilonu v nově budova
ném přírodním parku ve firemním areálu, 
sloužícímu pro kulturní a společenské 
akce. Lze ji však použít také pro vytvoře
ní pergoly nebo k zastřešení (zastínění) 
teras, zahradních sezení, venkovních vý
stavních stánků či vstupních prostor do 
objektů. „Princip této lehké konstrukce 
je založen na použití průběžných latí ve 
dvou směrech spojených v jejich průse
čících (pomocí šroubů). Finálního tvaru 
se docílí vztyčováním celé konstrukce, 
kdy při ohýbání se čtverce z půdorysné 
ortogonální mřížky mění v kosočtverce 
v prostoru, což umožňuje spolu s pruž
ností latí tvarování povrchu dvojí křivosti. 
Po vztyčení se provede diagonální ztuže
ní, zafixování obvodu půdorysu a dotaže
ní spojů, čímž vznikne tuhá skořepina,“ 
vysvětluje jeden z autorů Ing. arch. Aleš 
Vaněk, M.Eng. z ČVUT Praha.
Stranou pozornosti návštěvníků, a to 
především z řad výrobců drobných za
hradních dřevostaveb, pak nezůstala 
ani expozice jednoho z dodavatelů kon
strukčních spojovacích prvků, který kon
cem loňského roku uvedl na trh novou 
variabilní trámovou botku. Při použití dává 
možnost ukotvení ve sklonu až do 45°, 
přičemž požadovaný úhel si montážník 
sám natvaruje (ohnutím přes ostrou 
hranu). Vyrábí se v šířkách 60–140 mm 
a výškách 100–400 mm, v případě obou 
rozměrů s odstupem 20 mm.

…a CLT panely Novatop, v případě některých stropů v provedení ACOUSTIC opti-
malizujícím akustické vlastnosti prostoru

Značná pozornost odborníků i laiků byla věnována představení „vzducholodi“ Gulliver 
v pražském DOXu se 42,2 m dlouhou ocelovo-dřevěnou konstrukcí o vnějším prů-
měru 9,35 m

Další obrazové postřehy z veletrhu 
DŘEVOSTAVBY 2017 můžete najít 
v příloze tohoto článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci VÝSTAVY
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K přitažlivým exponátům na Umění dřeva patřily vedle nábytku i exteriérové dřevořezby včetně originálních květináčů

Nemalému zájmu návštěvníků se těšila unikátní sbírka všech tuzemských dřevin řezbáře Jana Strejciuse z Chlumce nad Cidlinou



B

výstavy

DM 3/2017

Skořepinová konstrukce Grid shell při montáži na zemi a po vztyčení

Variabilní trámová botka


