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Úvodní slovo

Vážení klienti,

Xaver A. Haas
jednatel skupiny Haas Group

každý z nás má různé představy o tom, jak by mělo vypadat jeho bydlení. Co však máme všichni společné, 
je touha vytvořit pro sebe a svou rodinu skutečný domov. Místo, kde se budeme cítit bezpečně a příjemně.

Stavíme dřevostavby již desítky let a tato technologie je pro nás opravdovou životní filozofií. Vše, co 
děláme, se točí okolo dřeva. Můžeme tak nabízet kvalitu prověřenou časem, zkušenostmi a nespočtem 
klientů. Také mnozí naši zaměstnanci si postavili rodinný dům s naší společností. Mají ve značku Haas 
Fertigbau důvěru. Považuji za cennou zkušenost, že pracují a zároveň bydlí v prostředí, které je jim tak 
blízké. Jsou blíže i našim klientům a usnadňují jim cestu ke splnění snu.

Kdo si bydlení v dřevostavbě vyzkoušel, už by neměnil. První krok je nejtěžší, my vám ale rozhodování 
dokážeme usnadnit – jednoduše si ověřte kvalitu výstavby přímo na realizovaných stavbách. Přesvědčte 
se na vlastní oči, že ke každému domu přistupujeme s maximální péčí a neopomíjíme žádný detail. 
Pracujeme naplno, abyste byli pod vlastní střechou šťastní a spokojení.

V naší nabídce najdete oblíbené patrové domy i bungalovy, inovativní řadu Premium Line či rodinné 
domy edic Linea či Alto. Nové možnosti skladby domů podle představ vám ukáže unikátní řada Symphony. 
Samozřejmě můžeme nabídnout též individuální architektonické řešení domů. Spolu s našimi projektanty 
si vždy vytvoříte dům, který se krůček po krůčku promění ve váš domov. Vždy si přitom můžete vybrat, 
zda chcete kompletní dům na klíč, či v různých fázích dokončenosti.

Máme bohaté zkušenosti nejen s realizací rodinných domů, ale i s výstavbou dalších projektů – napří-
klad apartmánů na plzeňském golfovém hřišti v Dýšině či mnoha školek po republice. Naším přičiněním 
vznikají stavby zajímavé a různorodé, jak jen jsou různorodí lidé, kteří v nich bydlí, pracují, baví se či tvoří.

I proto věřím, že je pro vás Haas Fertigbau Chanovice tím nejlepším partnerem. 
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Věděli jste, že… v porovnání se staršími stavbami lze u dnešních nízkoenergetických domů dosáhnout úspor na vytápění 
dokonce až 75 procent?

Slovo jednatele

o všechno se postaráme. Provedeme vás 
celým procesem a na konci vám dáme 
klíč od vysněného domova. Na vás už 
bude jen jediné – bydlet.

Každý klient dostává v Haas Fertigbau 
Chanovice něco navíc – nejen kvalitu 
a technologickou vyspělost samotných 
dřevostaveb, ale jako přidanou hodnotu 
i kulturu prodeje a řadu služeb. Ať už 
jde o pomoc s vyřizováním veškeré ad-
ministrativy, hypotéky, popřípadě úvěru, 
s vhodným umístěním domu do terénu 
apod. Postaráme se o základovou des-
ku, vybudování přípojek, ale třeba i o vy-
sněný bazén, pergoly, terasy či altány. 

Lidé věří dřevostavbám. 
A věří i nám

Vyhovíme přitom jakékoliv poptávce 
– dlouhodobě stavíme jak jednoduché 
domy, tak i bydlení pro nejnáročnější 
klienty.

Nejen to, vedle rodinných domů pod 
našima rukama stále častěji rostou i škol-
ky, stavby sportovních a volnočasových 
areálů či budovy pro podnikatelskou čin-
nost. Mám z toho velkou radost a velice 
rád se vracím na místa, kde jsme „za-
nechali stopu“, a rozmlouvám s našimi 
spokojenými klienty.

Ing. Ladislav Kameník
Haas Fertigbau Chanovice s. r. o.

Dřevostavby splňují všechny parametry 
současných staveb. Jsou synonymem 
zdravého, kvalitního, rychlého a moder-
ního bydlení. Proto ostatně na dřevo sází 
ve Skandinávii, Německu či Rakousku. 
A proto bychom na ně měli ve větší míře 
sázet i my v Česku. Zvlášť když si díky 
nabídce firmy Haas Fertigbau Chanovice 
můžete svou dřevostavbu přizpůsobit do-
slova obrazu svému.

Přijďte si s námi promluvit o tom, jak 
chcete žít. A nedělejte kompromisy. Po-
můžeme vám navrhnout váš domov do 
všech detailů, díky nimž si v něm užije-
te každý den. Můžete být bez starostí, 

Ing. Ladislav Kameník

Je absolventem Technické univerzity ve 
Zvolenu, která už svým původním ná-
zvem Vysoká škola lesnická a dřevařská 
evokovala hlavní témata, na která se jako 
jedna z prvních vysokých škol intenzivně 
zaměřuje. Po absolvování vysokoškol-
ského studia začal Ing. Kameník aktivně 
pracovat v oboru dřevostaveb, kterému 
se věnuje dodnes. Ve společnosti Haas 
Fertigbau Chanovice působí na pozici 
jednatele.

Postoj lidí k dřevostavbám se mění. Vědí o nich více a znají jejich přednosti. Někteří naši zákazníci 
s námi postavili dva i tři domy. Takových klientů sice nejsou desítky, ale to, že se k nám vracejí, 
je jednoznačným důkazem, že jsou spokojeni nejen s naší firmou, ale také s technologií dřevostaveb. 
Lidé zkrátka dřevostavbám stále více věří. A hlavně – věří nám.



Výrazně stoupl také počet zaměstnan-
ců – v roce 1994 pracovalo v továrně 
127 lidí, v loňském roce to bylo už na 
450 pracovníků. Stovky navazujících 
pracovních míst vznikly také v dopra-
vě, stavebnictví, strojírenství a dalších 
službách. V uplynulých letech rapidně 
rostl i obrat společnosti – na startu činil  
65 milionů, v současnosti přesahuje  
1,3 miliardy korun. 

V průběhu let prošla společnost Haas 
Fertigbau Chanovice také jednou oprav-

Historie společnosti Haas Fertigbau
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Velký příběh Haas Fertigbau v České 
republice začal v roce 1994, kdy podnik 
v Chanovicích koupil Xaver Haas. V ná-
sledujících letech se podepsal pod jeho 
proměnu, když upravil výrobní program 
a především rozšířil celý areál z pů-
vodních deseti hektarů na stávajících 
padesát. V Chanovicích vyrostly nové 
výrobní haly, rozsáhlé sušárny, výkonná 
pilnice s manipulacemi a sklady dřeva 
či moderní kotelna spolu s výrobnou 
elektrické energie.

Společnost Haas Fertigbau 
oslavila v Česku už 20 let

1994 
založení společnosti 
Haas Fertigbau 
Chanovice

2001
ničivý požár závodu 
v Chanovicích

2002
stavba 40 domků po 
povodních v jižních Čechách

2002
 stavba penzionů včetně 

aquaparku ve Špindlerově Mlýně

2005
olympijská vesnice v italském 

Pragelatu pro ZOH v Turíně 2006

2006
Dům roku 2006 – 

cena odborné poroty 
pro dům Basic Line 

Venezia v anketě 
časopisu Můj dům

2007
10 řadových golfových 

apartmánů u Plzně

2007
Top dům 2007 – 
ocenění v anketě 

časopisu Dům 
a zahrada za projekt 

a realizaci domu 
Star Line B

du těžkou zkouškou, když v roce 2001 
požár sežehl velkou část areálu. Xaver 
Haas to ovšem pojal jako příležitost zá-
vod obnovit a jeho rozvoj ještě posílit. 
Od roku 2011 fungují v Chanovicích dvě 
společnosti, obě patří na špici ve svých 
oborech a nadále posilují svou pozici na 
trhu – Holzindustrie Chanovice je jednou 
z největších dřevozpracujících firem v re-
publice, Haas Fertigbau zase jedním ze 
tří největších tuzemských výrobců dře-
vostaveb.



Věděli jste, že… systém stěn Thermo-Protect od Haas Fertigbau má koeficient prostupu tepla, který udává míru tepelných 
ztrát celé konstrukce, v hodnotě pouze U=0,14 až 0,099 W/m2K?

Historie společnosti Haas Fertigbau
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V Česku působí společnost Haas Fertigbau více než dvacet let. 
Za tu dobu postavila u nás, v Polsku i na Slovensku téměř 
2 000 rodinných domů a pod její taktovkou vyrostla rovněž 
řada průmyslových a sportovních hal, aquaparků, zemědělských 
staveb či mateřských škol po celé republice.

Práce se dřevem k Chanovicím patří

Chanovice a dřevo – to je dlouhé a fungující spojení. První 
tesařská dílna zde vznikla už v roce 1919. Tehdy se veškeré 
práce dělaly ručně, tesaři přitom vedle trámů, fošen, prken 
a latí připravovali třeba i okapní žlaby, vodovodní potrubí či celé 
studniční pumpy.

Kolem roku 1930 měla chanovická dílna už okolo patnác-
ti zaměstnanců a podílela se i na větších zakázkách – zdejší 
tesaři stavěli celodřevěné vily v regionu, opravovali také neda-
leké zámky v Čekanicích, Defurových Lažanech a Střelských 
Hošticích. V té době už firma vlastnila nákladní automobil, díky 
němuž mohla fungovat i na vzdálenějších stavbách v okolních 
okresech.

Druhá světová válka přinesla útlum výroby, do rozvoje podni-
ku se původní majitelé pustili znovu až po osvobození. A dařilo 
se jim – významnou stopu zanechala firma například v Praze, 
kde postavila bytové domy v Kobylisích či tribunu pro fotbalo-
vou Slavii v Edenu. Na té sedávali fanoušci „sešívaných“ ještě 
po roce 2000, než vyrostl nový stadion.

Jenže v 50. letech přišlo znárodnění a v 60. letech boj o sa-
motnou existenci tesárny. Naštěstí se závod podařilo udržet. 
A nejen to – byl navíc rozšířen a modernizován. V 80. letech 
se v Chanovicích již plně orientovali na dřevostavby, po celé 
republice ročně stavěli desítky mateřských a základních škol, 
zdravotních středisek, sportovních objektů, prodejen a dalších 
zařízení. Dřevostavby a související tesařské či truhlářské vý-
robky vyvážela společnost i do zahraničí, třeba i do Vietnamu 
či do již zmíněného italského Pragelata, kde stavěla olympij-
skou vesnici.

V obci přitom dodnes najdete první prototyp dřevostavby – 
jedná se o budovu mateřské školy z roku 1974, která stojí jen 
pár kroků od radnice.

2009
Dům roku 2009 – 

3. místo v prestižní 
kategorii staveb podle 
individuálního projektu 

v anketě Dům roku

2009
Haas Fertigbau Chanovice 

začíná znovu stavět 
mateřské školy, do roku 

2014 jich vyrostlo v České 
republice již osm

2009
20 rodinných domů v oblasti 
postižené zemětřesením v Itálii

2010
Top dům 2010 – ocenění 
v anketě časopisu Dům 
a zahrada za projekt a realizaci 
domu Basic Line 116

2010
domy v Chrastavě, 
nejhůře zasažené 

obci při záplavách na 
severu Čech

2011
rozdělení na dvě 
společnosti: Haas 
Fertigbau a Holz-
industrie Chanovice

2013
Top dům 2013 – 
ocenění za projekt 
a realizaci domu 
Harmony 9

2014
Dřevená stavba roku 
2014 – ocenění za 
mateřskou školu 
v Babicích u Říčan

2015
Dům roku 2015 –  ocenění v anketě časopisu Dům a zahrada za projekt domu Instinkt 2,

ocenění časopisu Můj dům za projekt domu Inspirace 3 – 2. místo v kategorii  
Katalogové domy a 3. místo v kategorii Katalogové dřevostavby 

2014
zcela nový pohled na 
nabídku dřevostaveb 

– domy Symphony

2009
34 domků a 2 bytové domy po 
záplavách na severní Moravě
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↧  Dovoz kulatiny 
v Chanovicích v roce 1941



Katalog domů
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Přemýšlíte o novém bydlení? Hledáte moderní, bezpečný, kvalitní dům? A chcete, 
aby byl rychle postavený a vy se mohli brzy nastěhovat? Podívejte se na ochutnávku domů 
společnosti Haas Fertigbau. Z nabídky si vybere každý – všechny domy se vyznačují vysokým 
standardem vnitřního uspořádání, jsou navrženy s ohledem na co nejvyšší úroveň životního 
prostoru jejich obyvatel a disponují dalšími kvalitami, které standardně stavěné domy 
obvykle nemají. Kromě rychlosti a kvality provedení je jejich největší výhodou především 
velká míra variability a individualizace. 

Tradiční 
Toužíte-li po tradičním domě s klasic-
kou sedlovou střechou, můžete sáhnout 
například po patrovém rodinném domě 
Harmony 3. Nabídne komfortní bydlení, 
splní přísné standardy nízkoenerge-
tických staveb a díky dispozici 5+1 se 
v něm žádný z členů rodiny nebude cítit 
stísněně. Rozvržení místností zahrnuje 
velkou halu s kuchyní, jídelnou, šatnou, 
studiem a technickým zázemím v příze-
mí, v patře pak najdete dva samostatné 
pokoje a ložnici. Samozřejmostí jsou také 
dvě toalety a prostorná komora v pod-
kroví. Celková obytná plocha je 135 m2. 

Moderní 
Nevšední dům, který stoprocentně spl-
ní veškeré nároky na moderní bydlení. 
Takový je přízemní rodinný dům Inspi-
race 2. Je navržen jako dva samostatné 
prolínající se kubusy – v jedné jeho části 
se přitom nacházejí společenské prosto-
ry, ve druhé je intimní zóna. Atraktivita 
domu s dispozicí 5+1 stojí na velkých 
prosklených plochách, použití zajímavých 
materiálů i exteriérových prvků. Obyvate-
lům poskytuje přímý kontakt s uklidňující 
zelení zahrady. 

Své sny o bydlení si s Haas Fertigbau 
splní opravdu každý

Který dům bude tím vaším?
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Věděli jste, že… společnost Haas Fertigbau má více než dvacetiletou tradici ve výstavbě montovaných dřevostaveb?

Z katalogu 
Typové domy jsou vyzkoušené celou řa-
dou uživatelů, většina řešení je tak velmi 
efektivních a prověřených časem. Nemu-
síte přemýšlet o vhodném uspořádání, 
ale vsadit na varianty, které před vámi 
uspokojily i ty nejnáročnější klienty. Pa-
trový rodinný dům Harmony 4 s dispozicí 
6+1 na téměř 180 m2 má vše, co pro 
komfortní život potřebujete – v přízemí 
se nachází kuchyně s jídelnou, pracovna 
a garáž, v patře jsou pak tři samostatné 
místnosti plus prostorné studio. Rodinný 
dům disponuje rovněž dvěma toaletami, 
skladem i dalšími technickými prostory. 
Rozvržení vnitřního prostoru vyhovuje ne-
jen pohodlnému bydlení, ale také práci 
z domova.

Individuální 
projekt 
Všechny dřevostavby společnosti Haas 
Fertigbau, jak přízemní bungalovy, tak pa-
trové rodinné domy z katalogu, mají další 
nezanedbatelnou výhodu ve variabilitě 
a možnosti mnoha individuálních úprav. 
U každé katalogové nabídky lze libovolně 
měnit jednotlivé dispozice domu či přijít 
s vlastním architektonickým návrhem, 
který bude stoprocentně odpovídat va-
šim potřebám anebo tužbám. Ať už máte 
jakýkoli požadavek, společnost Haas 
Fertigbau vám vyjde vstříc – díky tomu 
si můžete zařídit vysněné bydlení přesně 
podle svých představ. 
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Věděli jste, že… Haas Fertigbau poskytuje díky certifikovanému stavebnímu systému na statiku svých 
dřevostaveb až třicetiletou záruku?

Nízký
Bungalovy jsou velmi oblíbené a důvody 
jsou prosté – přízemní stavby jsou 
pohodlné a bezbariérové, což oceníte 
zejména v pozdějším věku. Výhodou 
je i menší energetická náročnost či 
snadnější údržba. Přízemní domy 
reprezentuje například Inspirace 1. 
V jednoduché dispozici 3+1 je efektivně 
uspořádáno všechno, bez čeho se 
neobejde bezdětný pár anebo menší 
rodina. Díky promyšlené konstrukci 
ploché střechy dům disponuje i zastře-
šením terasy a nabízí tak další prostory 
k odpočinku. Výhodu přízemní dispozice 
oceníte především v případě, toužíte-li 
po těsném sepjetí se zahradou.

Patrový
Potřebujete dostatek vnitřního prostoru, 
ale máte k dispozici menší pozemek? Pak 
vsaďte na patrový dům. Výhoda bydlení 
vytaženého do dalšího podlaží je zřejmá 
– nepřijdete o kus užitné plochy a levněji 
vás vyjde i vybudování základové desky. 
Vhodným patrovým domem z nabídky 
Haas Fertigbau je například Spring, kte-
rý má dispozici 5+1 a užitnou plochu 
126 m2. V přízemí se nachází prostorný 
obývací pokoj s jídelnou, kuchyně a pokoj, 
v podkroví pak další dva pokoje a ložni-
ce. Rodinný dům Spring má rovněž zimní 
zahradu s plochou střechou a dostatečné 
prosklení okny s izolačním trojsklem. 
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Velký
Máte velkou rodinu a každý z jejích čle-
nů chce mít v domě dostatek prostoru 
i soukromí? Je to pochopitelné. Řeše-
ním je rodinný dům Harmony 10. V jeho 
přízemí a patře o celkové ploše více než 
100 m2 je efektivně a útulně rozmístěno 
vše potřebné. Dispozice 5+1 sestává ze 
tří samostatných pokojů, ateliéru a obý-
vacího pokuje spojeného s kuchyní. Dům 
má dvě samostatné toalety i technickou 
místnost sloužící i jako šatna. Z patra 
domu je skrze velká okna krásný výhled 
na zahradu, místo odpočinku nabízejí 
i dva prostorné balkony.

Malý 
Řešíte bydlení pro menší rodinu? Nebo 
vám už děti odrostly a nepotřebujete tolik 
prostoru? Bungalov Line 60 bude pro vás 
tím pravým řešením. Prostor obývacího 
pokoje spojeného s kuchyňským kou-
tem a samostatnou ložnicí zaručuje jak 
komfortní bydlení, tak i dostatek soukro-
mí a klidu pro odpočinek. Bungalov má 
rovněž užitečnou technickou místnost, 
která je určena pro technické zázemí 
domu nebo může fungovat jako prostorná 
šatna. Montovaný rodinný dům Bungalov 
Line 60 má velmi elegantní dispozice, 
v nichž se vám bude příjemně bydlet. 

Katalog s kompletní 
nabídkou domů 
Haas Fertigbau 

si můžete 
zdarma objednat na 

www.haas-fertigbau.cz



Věděli jste, že… dřevostavby Haas Fertigbau jsou již v základním provedení nízkoenergetické? 
Náklady na vytápění tak udržíte od začátku hodně nízko.

Katalog domů
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„Základem řady Symphony jsou nejoblíbenější nápa-
dy v oblasti bydlení a nejčastější situace v rodinném 
životě,“ říká Ladislav Kameník ze společnosti Haas 
Fertigbau Chanovice. „Z nich jsme vyvinuli stavebni-

cový systém, který vám při plánování domova nabízí tu 
nejvyšší flexibilitu.“

Klienti si v rámci domů Symphony mohou zvolit prak-
ticky vše od základů až po střechu. A co je výjimečné, 

u každé varianty mohou libovolně kombinovat přízemí 
a patro tak, aby se maximálně přiblížili svému ideálu. 
Mohou si také zvolit individuální architektonické prvky, 
vzezření fasády či stupeň energetické úspornosti.

Domy Symphony: 
poskládejte si svůj sen

Nejoblíbenější varianta řady Symphony



Typové domy nemusí být neměnné. Naopak. Díky „stavebnicové“ 
řadě Symphony od Haas Fertigbau si můžete poskládat svůj vysněný dům 
a vytvořit opravdový domov. Při plánování máte k dispozici řadu variant, jak 
dům uspořádat a vylepšit podle svých představ.

Věděli jste, že… ve dřevostavbě Haas Fertigbau budete mít příjemné klima okamžitě po nastěhování? 
Nově postavené domy není potřeba nákladně a dlouhodobě vysoušet.

Katalog domů
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1. Velikost
Chcete raději menší, kompaktnější 
dům, nebo naopak potřebujete větší 
prostor pro svou rodinu a zájmy? 
Můžete si vybrat.

2. Základy
Pokud chcete mít pod domem 
 sklep, můžete. Stejně tak ale může-
te zvolit jen základovou desku bez 
podsklepení.

3. Střecha
A od základů ke střeše – můžete 
mít klasickou sedlovou, valbovou, 
moderní pultovou nebo rovnou 
střechu. Záleží na vašem vkusu.

4. Půdorys
Upravte si dispozice domu podle 
potřeb – dopřejte si otevřený obytný 
prostor, další dětský pokoj nebo 
třeba vlastní kancelář. Libovolně 
také můžete kombinovat přízemí 
s patrem.

5. Individualita
Chcete dům zvýraznit atraktivními 
architektonickými prvky, ať už jde 
o arkýře, zastřešení terasy, či třeba 
balkon navíc? Žádný problém.

6. Fasáda
Venkovní podoba domu propůjčí tu 
správnou atmosféru vašemu byd-
lení. Je jeho tváří. Proto si můžete 
vybírat z různých materiálů obkladů 
fasády a dům opticky upravit.

7. Energie
Už v základu jsou domy Haas Fertig-
bau nízkoenergetické, ale můžete 
mít i úspornější, pasivní variantu.

8. Stavba
Můžete si vybrat, v jakém stupni 
dokončení vám dům předáme. 
Můžeme udělat jen hrubou stavbu, 
nebo postavit celý dům na klíč.

8 kroků k vysněnému domu

↥  Symphony 130 – dům vhodný 
do městské zástavby, který i na 
menších pozemcích ponechá 
dostatek prostoru pro zahradu, 
přitom ale v obytné části 
vykouzlí zázraky. Každý kout 
domu je optimálně využitý.

↤  Symphony 140 – dům pro 
čtyřčlennou rodinu na ploše 
140 m2 s dostatkem místa pro 
různé nadstandardní prvky. Nic 
není problém a v patře je dost 
místa třeba pro vlastní šatnu či 
druhou koupelnu.

↦  Symphony 154 – velkorysý 
prostor umožňující velkou 
flexibilitu, svou fantazii tu 
můžete rozvinout na 154 m2. 
Máte naprosto volnou ruku 
při výběru z velkého množství 
různých půdorysů.



S lyžemi procestovala celý svět, svůj domov se však rozhodla postavit kousek za Jabloncem. 
Akrobatická lyžařka Nikola Sudová vsadila na dřevostavbu od společnosti Haas Fertigbau. „Dřevostavba 

se mi zamlouvala díky rychlosti výstavby. A navíc táta je truhlář a dřevo, to je jeho,“ usmívala se při rozhovoru 
sympatická lyžařka a s chutí nás provedla domem i jeho nejbližším okolím. 

Věděli jste, že… dřevostavby Haas Fertigbau je možné stavět za každého počasí? Začít tak můžete třeba v zimě.

Rozhovor
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Nikola Sudová:



Dřevostavba pro mě 
byla jasná volba

Když jste přemýšlela o svém 
bydlení, co vás přivedlo k dřevo-
stavbě?
Chtěla jsem, aby dům hlavně rychle stál. 
Ideálně do zimy, protože tady člověk ni-
kdy neví, kdy přijde – jestli v září, nebo až 
v prosinci. Zděný dům by se stavěl mno-
hem déle, tomu jsem se chtěla vyhnout. 
Navíc táta je truhlář, dřevo je jeho, pohy-
boval se na spoustě staveb a ví, co a jak. 
Bez něj bych se do toho ani nepouštěla, 
protože bývám často na cestách. On mi 
na stavbu dohlíží.

Stavěla jste v chráněné krajinné 
oblasti Jizerských hor. Bylo to 
komplikovanější?
Byli jsme tím trochu limitovaní, ale zá-
měrně jsme si vybrali architekta, který 
měl se stavbami v chráněné oblasti zku-
šenosti. Také jsem musela trochu upravit 

Věděli jste, že… dřevostavby Haas Fertigbau je možné stavět za každého počasí? Začít tak můžete třeba v zimě.

Rozhovor

plány – původně jsem chtěla moderní 
dům s větším počtem prosklených ploch. 
Ale s výsledkem jsem spokojená.

Hrubá stavba stojí, kdy máte 
v plánu se nastěhovat?
Firma Haas Fertigbau se postarala právě 
o hrubou stavbu, vnitřky si dodělává-
me sami. Postupně na tom pracujeme, 
žádné prostoje nejsou, to je fajn. Naivně 
jsem si myslela, že bychom tu mohli by-
dlet už letos na Vánoce, ale když jsem 
to řekla tátovi, vysmál se mi. Nicméně 
já pořád doufám, že se to stihne. Takže 
termín nastěhování zatím nemám. Záleží 
to taky na tom, jestli nedojdou peníze. 
(směje se)

Takže musíte ještě nějakou dobu 
závodit…
Uvidíme. Zdravotně jsem v pořádku, od-
jela jsem celou sezónu bez zranění. A to 
jsem letos s sebou neměla na všech 
akcích fyzioterapeutku, tak jsem se do-
cela bála. Roli v rozhodování budou hrát 
spíše další věci, hlavně finance. Sponzoři 
se moc nehrnou, a tak třeba obvolávám 
známé a přátele, aby mi koupili letenku 
na Světový pohár do Japonska. To mi 
nepřipadá úplně profesionální, takhle to 
dál dělat nechci.

Na olympiádě už nejsou jen boule, 
skikros či skoky, ale řada dalších 
akrobatických disciplín. Není 
problém v tom, že jejich počet 
stále narůstá?
Navíc jsou trochu nesourodé. V běžec-
kém nebo sjezdovém lyžování mají také 
více disciplín, ale jejich základem je po-
řád jeden sport. U nás některé disciplíny 

nemají moc společného – třeba ski-
kros a akrobatické skoky. Bohužel jsme 
v Česku moc nezareagovali na rozšíření 
počtu olympijských disciplín, finance 
zůstaly stejné a to málo, co jsme měli, 
se dělí na více hromádek. Náš sport se 
rovněž moc neumí prodat.

„Svěťáky“ v boulích jezdíte dlou-
hých šestnáct let. Jak se za tu 
dobu váš sport proměnil?
Hodně. Na začátku jsme třeba ještě jezdili 
bez přileb, teď jsou povinné, neskákala 
se salta, teď už jsou běžná… Změn je 
fůra, a to se pořád vymýšlejí další novin-
ky, podle mě často zbytečné, které celý 
sport spíše zabíjejí. Ale vývoj je především 
pod taktovkou USA a Kanady, kde je jízda 
v boulích populární a kde také mají velký 
vliv na to, co se bude dít dál.

Řada sportovních fanoušků 
považuje akrobatické lyžaře za 
pohodáře, stejně jako snowboar-
disty. Platí to?
Proboha ne! (směje se) Z takového srov-
nání se mi dříve ježily vlasy na hlavě. My 
opravdu sportujeme, dřeme. Náš sport je 
na olympiádě o poznání déle. Ve snow-
boardingu je to pořád ještě jedna velká 
párty, i když už i tam se to srovnává 
a snowboardistu už můžete potkat v po-
silovně nebo na kole. (směje se)

Jak tedy vypadá váš trénink?
Na novou sezónu trénuji od května, kdy 
nabírám fyzičku. Připravuji se s atle-
tickou skupinou Rychlých holek, kde je 
třeba Denisa Rosolová. Až do července 
s nimi makám na kondičce – běhám, 
skáču, chodím do posilovny, hodně to 
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Proč právě 
Haas Fertigbau? 

„Firmu Haas Fertigbau mi doporučil můj 
budoucí soused,“ říká Nikola Sudová. „Už 
s ní stavěl v Praze a na domě v Jizerských 
horách mu dělala střešní krov, takže jsme 
jejich práci viděli. Navíc měla společnost 
Haas Fertigbau výborné recenze i od dal-
ších klientů a na všem se s nimi dalo veli-
ce dobře domluvit. Komunikace probíhala 
po celou dobu bez problémů a ve všem 
se nám snažili vždy vyhovět.“

bolí. V červenci už začínám také skákat 
do vody, takže mívám i čtyřfázové tré-
ninky. Na přelomu srpna a září většinou 
jezdíme na dva až tři týdny do Austrálie 
na první sníh. Pak až do listopadu trénuji 
v Alpách, od prosince začínají závody. 
Sezóna končí v březnu, v dubnu mám 
měsíc volno a jede se nanovo…

Kolik času zabere zvládnout 
jeden skok?
Záleží na tom, jestli skok navazuje na 
něco, co už mám naskákané. Pak to není 
tak složité. Ale když trénuji úplně nový trik, 
zabere to mnohem déle. Když se začala 
skákat salta, byly to stovky skoků, než člo-
věk získá jistotu. Začíná to vždy na tram-
políně, pak se skáče do vody a nakonec 
na sněhu, kde to bolí nejvíc. Pádů bývá 
dost. První dva skoky na sněhu bývají nej-
lepší, protože se člověk ještě bojí a dělá, 
co má naučené. Jenže pak mu otrne, 
začne si vymýšlet, ztratí koncentraci a při-
jdou ty nejhorší „tlamy“. (směje se)

Vy jste měla v repertoáru tzv. 
dvojnou helikoptéru. Jak náročný 
skok to byl?
Velmi náročný, hodně u něj hrozilo zraně-
ní, proto jsem o něm letos na závodech 
ani neuvažovala. O náročnosti dvojné 
helikoptéry ostatně nejlépe svědčí fakt, 
že ačkoli jsem ji pilovala pět šest let, do 
závodu jsem ji zařadila jen jednou. 

Když se pustíte mezi boule, 
už přesně víte, co budete skákat? 
Nebo si to můžete ještě před 
můstkem rozmyslet?
Kdepak, v boulích je to velký fofr, tam se 
nedá moc přemýšlet. Člověk v té rychlosti 



myslí akorát na dvě tři boule dopředu. 
Když vjíždí na můstek, myslí na skok, ve 
vzduchu pak na dopad. Je to automatika. 
Nejhorší pády vznikají právě z toho, že 
si původní skok ve vzduchu rozmyslíte. 
Hlava ty podněty zase až tak rychle do 
těla nepřevádí. Vždy platí, že co začnete, 
musíte také dokončit. Rotace a veškeré 
prvky skoku totiž závisí na tom, jak si na-
jedete, jak z můstku vyletíte apod.

Jak často se setkáváte s názory, 
že na jízdě v boulích vlastně nic 
moc není?
Namachrovaných „sjezdařů“, kteří si my-
slí, že je to pohoda, jsem už zažila fůru. 
Neuvědomují si, že je to jiný styl oblouku, 
krátký, dynamický, vše se odehrává ve 
velké rychlosti. Většinou hodně brzy zjistí, 
že jsou vedle.

Existuje v Česku areál, kde se dá 
jízda v boulích vyzkoušet?
Bohužel ne, střediska jsou tu malá 
a všude vládne trend rovnání sjezdovek. 
Vyrostla jsem v Harrachově na černé 
sjezdovce, kam se rolby bez navijáku 
nedostaly – byly tam přirozené boule, na 
nichž jsem se to naučila. Dnes jsou sjez-
dovky upravené, placaté. Boule nechce 
nikdo stavět ani na přechodnou dobu, po 

Rozhovor
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víc naše rozhodčí za námi jezdí třeba i do 
Štítů, kde přes léto trénuji skoky do vody, 
a řekne nám, co si o nich myslí. Známe 
se spoustu let, dříve závodila a dělala 
balet na lyžích.

Jak vidíte další vývoj jízdy 
v  boulích?
Vždycky jsem měla za to, že by se sko-
ky měly posunovat dál. Jenže rozhodčí 
v současnosti spíše ocení extra kvalit-
ně provedený jednodušší skok než to, 
když se někdo pokusí o obtížný trik. A já 
nemůžu být průkopnice, jako Češka za 
těžké skoky dobré body neposbírám. 
S takovým trendem musí přijít větší země 
a hlavně více závodnic. 

Necítíte bezmoc?
Tak to bylo vždycky, peru se s tím od 
začátku.

Uvažujete o tom, co budete dělat, 
až skončíte?
Zatím se rozkoukávám a zjišťuji, co bych 
mohla dělat a co by mě bavilo. Mám 
vystudovanou pedagogickou fakultu, 
možná budu učit. Ale když už, tak spíše 
v menší škole s méně dětmi. Ráda bych 
zůstala v Libereckém kraji, vždyť tu ko-
neckonců stavím dům!

rozorání se jim pak kopec špatně spoju-
je. Nastálo to nikde nepřipadá v úvahu.

Takže to vypadá, že cesta 
k nové Nikole Sudové bude 
 hodně  trnitá…
Máme v celé republice jen čtyři oddíly, 
dva v Čechách, dva na Moravě. Naděj-
ných dětí se v nich najde dost, ale jsou 
ještě malé. Z nich možná někdo nový 
vyjde, ale přímo po mně bude nejspíš 
díra. Ještě loni jsem měla dvě následov-
nice, ale teď už zase žádnou, obě holky 
skončily. Dělám si legraci, že mladí nic 
nevydrží. Nemůžu čekat donekonečna, 
až se někdo objeví. Na druhou stranu 
– čím déle jezdím, tím déle zůstává náš 
sport v povědomí lidí. Kdybych skončila, 
za dalších pět let by moji nástupci museli 
začínat od nuly. Vím, kolik úsilí nás stálo, 
abychom protlačili Česko tam, kde je teď. 
Takže už nejezdím jen sama za sebe, ale 
za celý sport.

Nevidíte tedy vůbec nikoho, 
kdo by díru po vás zacelil?
Teď s námi chce trénovat jeden nadějný 
devatenáctiletý Čechokanaďan. Rozhodl 
se, že se mu v Česku líbí více než v Ka-
nadě, chce se sem přestěhovat. Tak uvi-
díme. Potom je ještě jeden reprezentant 

stejného věku přímo tady z Jablonce a to 
je vše, pak už jen ty děti.

Při jízdě v boulích rozhoduje 
nejen rychlost na trati, ale i hod-
nocení techniky a skoků. Vzbuzují 
výroky rozhodčích podobné vášně 
jako třeba v krasobruslení?
Někdy bývají hodně diskutabilní. Je to 
tím, že náš sport je pořád ještě mladý, 
rozvíjí se a potřeboval by pevnější manti-
nely. Věřím, že se to časem změní, zatím 
tomu tak ale není. Rozhodčí pracují tak, 
že na začátku jízdy nasadí určité bodové 
ohodnocení podle toho, kdo zrovna jede, 
a z toho pak strhávají body za chyby. 
Jenže problém je v tom, že někteří zá-
vodníci či závodnice mají to hodnocení 
na startu automaticky vyšší, jiní nižší. 
Sudí přitom často upřednostňují Kana-
ďany a Američany.

Mezi rozhodčími už je také Češka, 
je to pro vás výhoda?
Pomáhá to, samozřejmě ne při samot-
ném rozhodování o jízdě, ale je dobré, že 
od ní máme informace, na co se zaměřit, 
na co si dávat pozor. Ještě tak čtyři roky 
zpět to věděli jen Kanaďané a Američa-
né, kteří tak byli připravení a mohli se 
aktuálním trendům lépe přizpůsobit. Na-

↤  Nikola Sudová se rozhodla 
 pro individuálně upravený 
 projekt.
↧  Dům stojí v chráněné oblasti 

Jizerských hor.



???

Jsme výhradním dodavatelem kuchyní a nábytku 
pro domy Haas Fertigbau.

Kontaktní osoba: Jiří Šalmík
tel.: 777 209 414, email: salmik@infini.cz



Věděli jste, že… dvě třetiny každého nového domu vznikají přímo v Chanovicích a klienti se mohou přijít na výrobu svého budoucího domova podívat?

Příběh klienta
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     Toužili po dřevostavbě. 
        Dům mají podle svých představ

O svém novém domově měli manželé Aláčovi jasnou představu. Chtěli dům 
nedaleko Mariánských Lázní, v krásné přírodě poblíž příjemného rybníka a hlubokých lesů, 
se spoustou možností trávení volného času. Od počátku přitom věděli, že to bude 
dřevostavba. „Chtěli jsme nízkoenergetickou dřevostavbu a dělali si podrobnější výběrové 
řízení. Díky němu a doporučení známých jsme nakonec došli ke společnosti 
Haas Fertigbau,“ říkají.

V novém domě bydlí od října loňského 
roku. A jsou spokojeni. „Vybírali jsme 
firmu, která má větší zkušenosti s dřevo-
stavbami. Na trhu je totiž celá řada firem, 
které staví ze dřeva, a my jsme nechtěli 
sáhnout vedle,“ říká Milan Aláč.

Ještě než si plácli s chanovickým 
podnikem Haas Fertigbau, zajeli se po-
dívat přímo do továrny na to, jak domy 
vznikají. „Chtěli jsme vidět technologie, 
prohlédnout si konstrukce. Zajímalo nás, 
v jakém prostředí a v jaké kvalitě domy 
vznikají. Přáli jsme si to zkrátka vidět na 
vlastní oči. Pak jsme se rozhodli,“ usmí-
vají se manželé.

Sami si dům namalovali
Dům si přitom sami „namalovali“. „Na-
prosto přesně jsme věděli, jak bude dům 
vypadat,“ uvádí Gabriela Aláčová. „Naše 
podklady jsme pak předali lidem v Haas 
Fertigbau, kteří podle nich vyprojektovali 
dům. Výsledkem je nízkoenergetický, pří-
zemní dům.“

Aláčovi měli výhody dřevostaveb nastu-  
dované, o zděném domě vůbec neuva-
žovali. „Líbila se nám i rychlost, s jakou 
dřevostavby rostou. Chtěli jsme zkrátka 
bydlet ve svém co nejdříve, hodně jsme 
se sem těšili,“ usmívá se paní domu.

Na spolupráci s Haas Fertigbau Cha-
novice se Aláčovi dohodli v únoru, do 
dubna probíhaly přípravné a projektové 
práce. V průběhu jara nechali položit 
základovou desku, zároveň podepsali 
smlouvu, domluvili se na ceně a na za-
čátku letních prázdnin se začalo stavět. 
„Po prázdninách byl dům kompletně 
hotový, stěhovali jsme se v říjnu,“ vzpo-
míná pan Aláč.

↦  Kuchyně 
je světlá 
a prostorná – 
je postavená 
na míru 
a vešly se do 
ní všechny 
spotřebiče. 
Nechybí ani 
chladicí box 
na víno.

↦  Součástí 
obývacího po-
koje je rovněž 
krb. Manželé 
Aláčovi si 
užívají také 
výhled na ne-
daleký rybník.



Věděli jste, že… dvě třetiny každého nového domu vznikají přímo v Chanovicích a klienti se mohou přijít na výrobu svého budoucího domova podívat?

Příběh klienta
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O svém novém domově měli manželé Aláčovi jasnou představu. Chtěli dům 
nedaleko Mariánských Lázní, v krásné přírodě poblíž příjemného rybníka a hlubokých lesů, 
se spoustou možností trávení volného času. Od počátku přitom věděli, že to bude 
dřevostavba. „Chtěli jsme nízkoenergetickou dřevostavbu a dělali si podrobnější výběrové 
řízení. Díky němu a doporučení známých jsme nakonec došli ke společnosti 
Haas Fertigbau,“ říkají.

1. Dům začíná vyrůstat na 
 základové desce (pondělí, 
 6:00 hodin)

2. Stavba obvodových zdí 
 v předem stanoveném postupu 
 trvá zhruba 3 hodiny (pondělí, 
 11:00 hodin)

3. Dokončené zastřešení domu 
 včetně definitivního zajištění 
 stavby proti dešti 
 (středa, 10:00 hodin)

4. Dům je z vnějšku téměř hotový 
 (čtvrtek, 18:00 hodin)

Jak vyrůstal dům 
Aláčových

U stavby byli každý den a podrobně si 
ji dokumentovali. Rychlost, s jakou jim 
dům rostl doslova před očima, je uchvá-
tila. „V pondělí přijela auta, v pátek odjíž-
děla, mezitím dům stál a byla položená 
střešní krytina. Hrubá stavba tak vyrostla 
za pět dnů,“ líčí Aláčovi.

Klenotem domu je vinný 
sklípek
„Bydlíme tu sice krátce, ale už jsme tu 
prožili první zimu a potvrdili si, co jsme si 
o dřevostavbách přečetli. Navzdory tomu, 
že bydlíme ve větší nadmořské výšce, kde 
je o poznání chladněji, bylo v domě po 
celou zimu velice příjemně. Na tepelnou 
pohodu si nemůžeme stěžovat, zima pro-

běhla bez komplikací,“ pokyvují hlavami 
oba manželé. „Máme vytápění v podlaze, 
celoplošné vyhřívání je podle nás lepší 
než lokální topení, kdy je teplo u radiátoru 
a v opačném koutě naopak chladno.“

Mezi jejich nejoblíbenější místa v domě 
patří ložnice či obývací pokoj. „Máme 
tam velká okna a je z nich skvělý vý-
hled na blízký rybník. Nebo na les, kte-
rý máme prakticky za domem. Když se 
navíc do oken opře slunce, nechybí nám 
vůbec nic,“ zasní se Gabriela Aláčová.

Její manžel si zase pochvaluje vinný 
sklípek. A hned nás do něj zve. Vznikl při-
tom jen náhodou. „V původní projektové 
dokumentaci nebyl, ale když jsme dělali 
základy pro terasu, museli jsme kvůli 

velkému výškovému rozdílu mezi horní 
a dolní hranou vykopat poměrně velkou 
díru. A když už jsme ji vykopali, bylo 
nám líto ji zase zasypat – o něco jsme 
ji prohloubili a vytvořili nad plán vinotéku 
s příjemným posezením,“ vypráví.

A opravdu – vinný sklípek se stal kle-
notem celého domu. „Hned na podzim 
jsme v něm uspořádali pár příjemných 
večerních posezení s přáteli,“ usmívají 
se manželé.

Cit pro detaily
Stejně jako v celém domě i v ráji vinařů 
pod ním je znát cit Aláčových pro sebe-
menší detaily. Díky použití těch nejkvalit-
nějších materiálů je dům doslova magne-

↥  Pohled na zadní stranu domu 
se vstupem na zahradu. 
Pod zídkou se skrývá vinný 
sklípek. 

↦  Ložnice manželů Aláčových 
 s dveřmi na terasu.
↦ ↦ K prostornému jídelnímu  
 stolu si pohodlně sedne šest 
 strávníků.
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Vinný sklípek? Jde to

Když se při hloubení základů naskytla možnost využít podskle-
pení pro stavbu vinného sklípku, Gabriela a Milan Aláčovi byli 
pro. Dnes mají pod domem útulnou místnost, které vévodí stůl 
pro příjemné posezení, vinotéka a obrovský sud na víno, který 
místu propůjčuje tu správnou atmosféru. 

Stavbu hloubeného sklepa je možné provést v rámci přípravy 
základů a podsklepení rodinného domu. Když je vyhloubeno, 
sklípek se vyzdí z cihel a obloží polystyrenem nebo minerální 
vatou – kromě podlahy, aby mohl jít dovnitř chlad od země. 
Ideálně by ve sklípku měla být teplota okolo 10 stupňů Celsia, 
může být i vyšší, ale ne více než 20 stupňů Celsia. Sklep není 
nutné chladit ani chránit před vlhkem, které vínu nevadí.

Existují i prefabrikované sklípky, které některé firmy montují 
do podlahy již postavených domů a zakrývají skleněným poklo-
pem – jde v podstatě o betonové dílce se schodištěm. Sklípek 
je v takovém případě hotový do zhruba deseti dnů. 

Vinný sklípek v domácích podmínkách chce mít stále více 
klientů. K samotnému skladování vína, ke kterému jsou domá-
cí sklípky nejčastěji určeny, je možné využít také již existující 
komoru, garáž nebo jinou suterénní místnost a do ní vestavit 
vinný sklípek bez složitých zemních úprav. 

To udělal i pan Motyčka, který má dřevostavbu od Haas Fertig-  
bau. „Náš dům je podsklepený, ve sklepě mám zřízený sklad 
vín. Dům je dokonale izolovaný a udržuje si tepelnou pohodu. 
V létě je v něm chladněji, v zimě zase chlad izoluje, právě stá-
lou teplotu víno potřebuje. Když je mráz a dole se netopí, je ve 
sklepě patnáct stupňů, když jsou venku třicítky, je tam necelá 
dvacítka. Výkyv čtyř či pěti stupňů vínu nevadí,“ říká. 

↦  V domě jsou dvě koupelny – jedna pro dceru, 
druhá vedle ložnice manželů Aláčových.

Příběh klienta



↤  Jídelna je propojena s obý-
vacím pokojem.

↧  Část terasy může být zcela 
otevřena nebo chráněna 
skleněnými dveřmi.

tem pro kolemjdoucí. Chodci i cyklisté se 
tu často zastavují a dům si podrobně pro-
hlížejí. „Samotný dům funguje jako velká 
reklama pro Haas Fertigbau, spousta lidí 
se ptá, s kým jsme stavěli, jak se v něm 
bydlí… Někteří sem na kolech přijíždějí až 
z Mariánských Lázní, jen aby dům viděli. 
To mluví za vše,“ směje se pan Aláč.

Aláčovi jsou s novým bydlením na-
tolik spokojení, že dřevostavby Haas 
Fertigbau doporučují svým známým. 
Koneckonců už letos na jaře se hned na 
vedlejším pozemku Chanovičtí pustí do 
stavby nového objektu. „Bude stát přímo 
nad rybníkem. Už vidím, jak z jeho tera-
sy budeme chytat ryby,“ představuje si 
Milan Aláč.

Společně se ženou si pak bydlení po-
chvalují. „Postavili jsme si skvělý dům 
v krásné přírodě, a to je kombinace 
k nezaplacení. Dům do okolní krajiny do-
konale zapadl. Máme zde spoustu příle-
žitostí ke sportování – v létě se dá jezdit 
na kole, v zimě na běžkách. Možností, jak 
se hýbat, je tu celá řada, přitom jsme jen 
pár minut cesty autem od Mariánských 
Lázní. Je to přesně to prostředí, které 
jsme hledali,“ líčí manželé.

Už se ale nemohou dočkat, až se pustí 
do finálních úprav na zahradě. „Terénní 
úpravy už máme hotové, zavlažování je 
připraveno. Až dokončíme zahrádku, 
bude vše naprosto perfektní,“ smějí se 
Aláčovi.

Věděli jste, že… montovaná dřevostavba umožňuje precizní a rychlou výstavbu s minimálním rizikem chyb při realizaci? 
19

Na stavbě byli
každý den
Rychlost, s jakou jejich 
nový dům vyrostl, 
manžele Aláčovy uchvátila. 
„V pondělí přijela auta, 
v pátek odjela a mezitím 
dům stál. Hrubá stavba 
vyrostla za pět dnů,“ 
říkají.

Příběh klienta



Místnost v prvním patře administrativní budovy továrny Haas Fertigbau v Chanovicích sice není 
moc velká, zato je významná – právě v ní se totiž rodí finální podoba rodinných domů. Vzorkovna. 
Tady tráví zákazníci prakticky celý den, aby vtiskli vysněnému bydlení tvář podle svých představ. 
Začínají u exteriérů, končí v interiéru.

Hlavním cílem vedoucího vzorkovny Pavla 
Makovce je udržovat sortiment co nejak-
tuálnější. Každý rok se skladba produktů 
od dodavatelů mění, především dlažby, 
obklady či vybavení koupelen. „Jsme li-
mitováni prostorem, proto nabízíme spíše 
ochutnávku naší rozsáhlé nabídky. Aby 
měli klienti kompletní obrázek, mohou si 
prolistovat katalogy či se zajet podívat do 
specializovaných vzorkoven našich part-
nerů,“ říká.

Prostor vzorkovny je využitý na maxi-
mum, ale není nafukovací. Pokud zákaz-
ník potřebuje vidět věci na větší ploše 
a porovnat si je v reálu, dohodne pro 
něj Pavel Makovec návštěvu vzorkoven 
přímých dodavatelů. „Jejich pracovníci 
jsou kvalifikovaní a dobře vědí, co mohou 
zákazníkům společnosti Haas Fertigbau 
nabídnout. Pomohou jim s výběrem 

Vzorkovna: od střechy až po vypínače

Vzorkovna
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Věděli jste, že… si můžete vybrat z nabídky typových projektů Haas Fertigbau, u každé z nabídek libovolně měnit 
dispozice domu, či přijít s individuálním návrhem domu od svého architekta? 

a poradí, které produkty do našich ro-
dinných domů vhodně zapadnou,“ uvádí.

Do nejmenších detailů
V chanovické vzorkovně zákazníci nejdří-
ve vybírají zařízení exteriéru. Věnují se mu 
do nejmenších detailů, volí například de-
kor na oknech či typ výplně vchodových 
dveří. Kromě toho vybírají střešní krytinu, 
okna či stínicí techniku. Jakmile je ze-
vnějšek hotov, přichází na řadu interiér. 
„Nabízíme zákazníkům i poradenství, aby 
měl dům jednotnou myšlenku a jednotlivé 
prvky spolu ladily,“ vysvětluje Pavel Ma-
kovec, který zákazníky celým procesem 
provází.

Společnost Haas Fertigbau nabízí 
klien tům vizualizaci koupelnových dlažeb 
a obkladů v ceně. Stačí si jen vybrat prv-
ky a sérii, které chtějí použít, a dostanou 

podle projektových výkresů a umí dopo-
ručit nejvhodnější produkty.

Čas na promyšlený výběr
Ne vše je přitom nutné vyřešit během 
jednoho dne a na místě. Zákazník si 
může vše v klidu rozmyslet a poslední 
detaily doladit s Pavlem Makovcem poz-
ději. „Těch informací, které musí zákaz-
ník vstřebat, je přece jen hodně. Takže 
samozřejmě na nikoho netlačíme, aby 
se okamžitě rozhodl. Dům si lidé staví na 
celý život, proto musí mít prostor o tom 
důkladně přemýšlet,“ vypráví vedoucí 
vzorkovny.

Občas se stane, že se lidem zalíbí něco, 
co by znamenalo zásah do dispozic domu. 
„Pak se ale může prodloužit termín rea-
lizace výstavby, protože je potřeba, aby 
se na to znovu podíval i projektant. Vzor-
kovna neslouží ke změnám v dispozicích, 
tady utváříme jen vzhled už navrženého 
domu,“ zdůrazňuje Pavel Makovec.

Kromě rodinných domů se v jeho vzor-
kovně plánují také interiéry mateřských 
školek od společnosti Haas Fertigbau. 
„Jezdí sem zástupci obcí i budoucí ře-
ditelé či ředitelky školek. Řešení interiéru 
je trochu jiné kvůli hygienickým a dalším 
požadavkům,“ zakončuje Pavel Makovec.

Haas Fertigbau 
nabízí zákazníkům 
i poradenství při 
výběru prvků 
interiéru, aby 
měl dům jednotnou 
myšlenku a jednotlivé 
části spolu ladily.

Bc. Pavel Makovec

konkrétní návrh. V případě dalších mate-
riálů, jako jsou barvy či vzor podlahových 
krytin nebo vnitřních dveří, vycházejí ve 
vzorkovně z plochy a světlosti místností 



Vzorkovna

Věděli jste, že… si můžete vybrat z nabídky typových projektů Haas Fertigbau, u každé z nabídek libovolně měnit 
dispozice domu, či přijít s individuálním návrhem domu od svého architekta? 

Kdekoliv máte totiž nainstalován 
alarm z Jablotronu, tam máte 
i možnost do něj na dálku přistou-
pit. Z kavárny, z dovolené nebo 
ze služební cesty si můžete ověřit 
stav alarmu, ovládat jej, prohlížet 
historii událostí i fotografi e poří-
zené detektory s kamerou, zjistit 
aktuální teplotu, kde vás zajímá 
i ověřit stav spotřeby elektřiny. 
Vše máte jako na dlani ve webové 
a mobilní aplikaci MyJABLOTRON. 
Více info na www.jablotron.cz.

Domov jako na dlani

Samoobsluha 
MyJABLOTRON 
vám umožňuje:

a zjistit aktuální stav alarmu 
a zajistit / odjistit alarm nebo jeho část
a ovládat spotřebiče
a prohlížet historii událostí 
a prohlížet a pořizovat fotografi e 
     z detektorů s kamerou
a sledovat průběh teploty v objektu 
      či venku (včetně upozornění na 
     překročení nastavených teplot 
     v defi nované denní době)

a sledovat spotřebu elektřiny (včetně 
     nastavení notifi kace při překročení 
     spotřeby za den/měsíc)
a ovládat vytápění 
a zasílat oznámení na vybrané 
     kontakty (SMS, E-mailem)
a sledovat aktuální polohu vozidla, 
     stejně jako možnost vzdáleně jej 
     zajistit či imobilizovat
a a další užitečné funkce

Nikdy nebylo jednodušší mít kdekoliv 
přehled o dění doma, na chalupě, 
v dílně, nebo třeba i v autě. 



Dřevo je ideální stavební mate-
riál. Dřevostavby mají výborné 
tepelněizolační vlastnosti, lepší 

mikroklima, výhodná je i rychlost výstav-
by. Navíc stavby ze dřeva jsou trvalé, 
vždyť nejstarší dochované dřevostavby 
jsou ze 7. století našeho letopočtu. Záro-
veň je dřevo přirozeně obnovitelnou suro-
vinou v časovém horizontu 80 až 100 let, 
což hraje velkou roli v programu trvale 
udržitelného rozvoje. 

Špičkovou kvalitu rodinných 
domů Haas Fertigbau potvr-
zují certifikáty, získané díky 

důkladným kontrolám. Ty probíhají ve 
výrobním závodě v Chanovicích i při 
samotných montážích několikrát ročně. 
Haas Fertigbau vlastní například certifikát 
české Asociace dodavatelů montovaných 
domů, Technického a zkušebního ústavu 
Praha či zahraničních sdružení a asociací 
zabývajících se dřevostavbami. 

Domy Haas Fertigbau mají již 
v základním provedení nízkou 
spotřebu energie. Například 

díky bezkonkurenční izolační stěně Ther-
mo-Protect Premium o tloušťce 34,3 cm 
získáte koeficient prostupu tepla v hod-
notě vynikajících U=0,14 W/m2K. Šetře-
te drahou energii i v mrazivých zimních 
dnech a ponechte si teplo doma. Váš 
dům se navíc nepřehřeje ani ve žhavých 
letních dnech.

Haas Fertigbau používá jen 
dřevo, o němž ví všechno. Zná 
jeho rodokmen, ví, odkud po-

chází. Také proto si v Haas Fertigbau na 

15 důvodů, 
proč stavět 

s Haas Fertigbau
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Věděli jste, že… naprostou samozřejmostí je u Haas Fertigbau Chanovice zařízení staveniště po všech stránkách, 
a to i z pohledu hygienických podmínek? Nikdy nechybí mobilní toalety, zajištění odvozu odpadu, dodávka lešení a další.

Důvod
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Důvod
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Důvod

03

Důvod

04
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kvalitu dřeva můžete vsadit. Jako jedna 
z mála firem na trhu stále používá certi-
fikované dřevo PEFC, mnoho stavebních 
společností přitom v současnosti používá 
dřevo neznámého původu bez garance 
jeho vlastností jen z důvodů nízkých cen. 

Cílem Haas Fertigbau je bez-
chybné fungování rodinného 
domu do budoucna. Proto po-

užívá výhradně ty nejkvalitnější stavební 
materiály, prvky a konstrukce (například 
vícevrstvé opláštění stěn či monolitické 
podlahové konstrukce) a propracované 
certifikované systémy. 

Stavební systém Haas Fertig-
bau je variabilní. Umožňuje 
kvalitní výstavbu dřevostaveb 

v různém rozsahu od dodávky kom-
pletně na klíč přes téměř hotový dům 
s dokončenými instalacemi a základní-
mi podlahovými konstrukcemi, hrubou 
stavbu až po zajištění jednotlivých sta-
vebních dílců. Konečný rozsah dodávky 
je na vás. 

Haas Fertigbau má rozsáh-
lou nabídku typových domů, 
ale samozřejmostí je i stavba 

domu podle individuálního návrhu klien-
tů či architektů. Typové domy zahrnují 
jednopatrové bungalovy či rodinné domy 
s přízemím a obytným podkrovím, všech-
ny lze přitom upravit dle přání. 

Dřevostavby mají dlouhou 
životnost. Jsou známy tisíce 
dřevěných staveb, které již 

existují několik staletí. Také systém Haas 
Fertigbau je navržen pro více generací, 
aby mohli v dřevostavbách strávit svůj 
život i vaši potomci. 

Kvalitu Haas Fertigbau oceňují české 
i zahraniční instituce

Špičkovou kvalitu domů Haas Fertigbau potvrzují pravidelné inspekce vý-
znamných tuzemských i mezinárodních sdružení a institutů, které pak na 
základě výsledků svých kontrol udělují certifikáty a značky jakosti. Společ-
nost Haas Fertigbau je navíc členem nejdůležitějších českých i zahranič-
ních asociací pro montované stavby, a sleduje tak nejmodernější trendy 
a nejnovější vývoj v této oblasti – díky tomu může garantovat dlouhou ži-
votnost a četné přednosti svých domů v porovnání s jinými dřevostavbami 
či zděnými stavbami. 

Následující výběr z mnoha získaných certifikátů stvrzuje, že do domů 
Haas Fertigbau se vám vyplatí investovat: 

Evropský certifikát shody (označení 
CE) – potvrzuje, že výroba dřevěných stěno-
vých dílců pro rodinné domy i stavby občan-
ské vybavenosti od Haas Fertigbau splňuje 
všechny evropské předpisy. Certifikát vydal 
Dřevařský certifikační orgán Holzcert Austria 
v Rakousku po důkladné inspekci přímo ve 
výrobním závodě v Chanovicích. Pravidelný 
dohled je prováděn od vydání certifikátu dva-
krát ročně. 
Dokument národní kvality – certifikát 
české Asociace dodavatelů montovaných 
domů (ADMD) je vystavován na dobu jedno-
ho roku po podrobné kontrole jak samotné 
výroby, tak i montáže domu, kdy auditor na 
místě stavby posuzuje veškeré technické po-
stupy a konstrukční detaily. Dohled pro ADMD 
provádí pražský Vývojový a výzkumný ústav 
dřevařský. 
Certifikát Technického a zkušebního 
ústavu stavebního Praha – obnovuje se 
po třech letech na základě stavebního tech-
nického osvědčení. Autorizovaný dohled nad 
kontrolou používaných materiálů a technolo-
gických postupů probíhá každoročně.
Certifikát spotřebitelského řetězce 
dřeva a lesních produktů PEFC – jde 
o rodný list používaného materiálu, potvrzu-
jící, že dřevo pochází z českých lesů obhos-
podařovaných trvale udržitelným způsobem. 
Zaručuje prvotřídní kvalitu hlavní suroviny.
Certifikát Německé asociace pro do-
hled nad kvalitou jakosti montovaných 
staveb – GDF – je vystavován jako ohodno-
cení celkové kvality jakosti montované stavby 
i potvrzení kvality její výstavby. Je nutné jej pra-
videlně obnovovat, celý proces přitom završuje 
udělením certifikátu speciální komise německé 
asociace. Dohled je prováděn v pravidelných 
cyklech Technickou univerzitou München.

Věděli jste, že… naprostou samozřejmostí je u Haas Fertigbau Chanovice zařízení staveniště po všech stránkách, 
a to i z pohledu hygienických podmínek? Nikdy nechybí mobilní toalety, zajištění odvozu odpadu, dodávka lešení a další.

Důvod

05
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Důvod
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Důvod
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Záruka na statiku domu je 
30 let. Díky prověřenému 
a kvalitnímu systému, jeho do-

konalému zpracování a mnohaletým zku-
šenostem z realizované výstavby si Haas 
Fertigbau může dovolit velkorysou garanci. 

Dřevostavby jsou rychle při-
praveny k bydlení. Zatímco 
zděné stavby musejí mnoho 

měsíců vysychat, do dřevostavby se 
můžete nastěhovat prakticky okamžitě. 
Výstavba přitom trvá jen tři měsíce. 

Perfektní akustika je doménou 
dřevostaveb Haas Fertigbau. 
Nemyslete při stavbě domu 

jen na energetické úspory, dbejte i na 
akustickou pohodu. Betonové podlahové 
konstrukce v přízemí i podkroví a odpoví-
dající zvuková izolace posouvají laťku cel-
kové akustiky v domech Haas Fertigbau 
na nejvyšší možnou úroveň. 

Haas Fertigbau garantuje pev-
nou cenu, nezaplatíte ani o ko-
runu více. Spolu s tím zajistí 

velmi výhodný splátkový kalendář, možnost 
financování hypotékou, stavebním spoře-
ním či kombinací více finančních produktů. 

Co je jinde za příplatek, je 
u Haas Fertigbau standard. 
Například nové způsoby za-

teplení, nové konstrukční prvky, nové typy 
povrchových úprav i nové druhy technolo-
gického vybavení jsou standardní součástí 
rodinných domů. Stejně tak je v základní 
ceně i projektová dokumentace domu. 

Haas Fertigbau je v obraze, 
vždy ví o nejnovějším vývoji 
a trendech v oblasti dřevosta-

veb. Je totiž členem všech důležitých tu-
zemských i zahraničních sdružení a aso-
ciací pro montované stavby. 

Haas Fertigbau má dlouhou 
tradici ve výstavbě montova-
ných dřevostaveb. Společnost 

Haas Fertigbau Chanovice se navíc v de-
vadesátých letech 20. století stala součás-
tí rozsáhlého evropského firemního kon-
cernu Haas Group se sídlem v bavorském 
Falkenbergu – nyní se tak může opřít 
o zázemí všech poboček po celé Evropě 
a o podporu několika tisíců zaměstnanců. 

Důvod
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Dřevostavby jsou 
rychle připraveny 
k bydlení. Zatímco 
zděné stavby 
musejí mnoho 
měsíců vysychat, 
do dřevostavby 
se můžete nastěhovat 
prakticky okamžitě.



Konstrukční systémy vnějších 
stěn jsou dva. Který vybrat?
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Věděli jste, že… v dřevostavbě je více místa než ve zděné stavbě? Obvodové zdi a příčky jsou užší a šetří tak metry 
čtvereční navíc, přitom ale šetří i energii.

umístění fólie mezi dvěma plášti a její 
vysoké elasticitě sice dojde k propích-
nutí, ale zároveň k dokonalému utěsnění 
kolem hřebíčku či vrutu. Navíc velkou 
předností je, že nemusí být použity hmož-
dinky, ale kotví se rovnou do desky na 
bázi dřeva za sádrokartonovou deskou,“ 
vysvětluje Václav Motejzík.

Vynikající hodnoty
Navíc tzv. dvouplášťový systém stěn ve 
spojení s betonovými podlahami vytváří 
perfektní akustickou pohodu v rodinných 

Zatímco difuzně otevřená stěna umož-
ňuje vodní páře unikat z konstrukce, 
difuzně uzavřené stěny zabraňují vodní 
páře projít dovnitř i ven. Difuzně uzavře-
ný systém, též označovaný jako systém 
s parozábranou, má přitom ve dřevostav-
bách Haas Fertigbau velmi dlouhou tra-
dici. Německá značka takto staví domy 
již více než 40 let a za tu dobu prověřily 
kvalitu použitého systému už tisíce reali-
zovaných dřevostaveb bez sebemenšího 
problému.

Fólie: záruka suchých stěn
Když se podíváte do útrob difuzně uzavře-
ných stěn, zjistíte, že nosné konstrukce 
jsou spolu s dalšími důležitými vrstvami, 
například tepelněizolačními a dalšími, do-
konale chráněny proti pronikání vlhkosti 
z interiéru parotěsnou fólií.

„Fólie je stoprocentní zárukou, že je 
vnější stěna vždy suchá a funkční,“ říká 
Václav Motejzík, vedoucí přípravy výroby 
a zakázkové konstrukce ve společnos-
ti Haas Fertigbau Chanovice. Aby tato 
vrstva fungovala správně po celé vnější 
obálce domu, nesmí dojít k jejímu poru-
šení. Pokud je bez zásadního poškození, 
zaručuje dlouhou životnost stavby.

Možná vás napadne, že můžete vrstvu 
parozábrany porušit, když se rozhodnete 
připevnit ke stěně nějaké kotvení pro po-
lice či skříňky. „Mohu vás uklidnit, že na 
stěnu je možné umísťovat cokoliv. Díky 

domech. „Vše je promyšleno do poslední-
ho detailu a akustickým měřením rovněž 
ověřeno. A zákazníci jsou s takovým řeše-
ním maximálně spokojeni,“ uvádí Václav 
Motejzík.

Doplňuje, že certifikované vnější stěny 
Thermo-Protect s parozábranou existují 
v několika provedeních s různými para-
metry. „Standardem je přitom provedení 
Premium, s nímž vnější stěna splňuje 
kritéria nízkoenergetických staveb. Pro-
vedení Premium přináší výraznější úsporu 
při vytápění, varianta Classic je používána 

Tepelná pohoda dřevostaveb

u méně energeticky náročných provozů, 
třeba v nevytápěných prostorech garáží, 
skladů a podobně,“ říká.

Koeficient prostupu tepla činí u prove-
dení Premium U=0,14 W/m²K. Existuje 
dokonce i varianta Premium Plus, kde 
má koeficient až neuvěřitelnou hodnotu 
U=0,099 W/m²K.

Klíčová je preciznost, 
materiály a důraz na detail
Konstrukční systém montovaných 
domů Haas Fertigbau umožňuje sta-

Vedoucí přípravy výroby 
a zakázkové konstrukce 
Ing. Václav Motejzík
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Pokud přemýšlíte o dřevostavbě, nejspíš už jste prolistovali a přečetli spoustu informací, 
abyste si zjistili i ty nejmenší detaily. Možná jste také narazili na dva základní konstrukční
systémy obvodových stěn – difuzně otevřený a difuzně uzavřený. O co jde?

Evropa směřuje k pasivním stavbám

Už nyní jsou zateplovací systémy domů velkým tématem, do budoucna se to ješ-
tě zvýrazní. Od roku 2020 by totiž v Evropské unii měly být zkolaudovány jen ty 
novostavby, které budou splňovat parametry pro současné pasivní stavby. Přesné 
parametry zatím nejsou známy, nicméně trend je patrný.

V Haas Fertigbau jsou na blížící se změnu připraveni. „Na tuzemský trh jsme přišli 
s novou vnější stěnou, která je doslova revolucí. Má statiku založenou na masivním 
200 mm rámu vyplněném minerální izolací. Rám doplňuje vnější zateplovací plášť 
160 mm tlustým grafitovým polystyrenem. Díky tomu jsme dosáhli na výjimečnou 
hodnotu tepelného prostupu U=0,099 W/m²K,“ říká Václav Motejzík.

Taková stěna je první vlaštovkou a ukazuje, kam se bude vývoj montovaných dře-
vostaveb ubírat. „Pokud budou muset být od roku 2020 všechny novostavby v pa-
sivním standardu, znamená to, že projektovat se takto budou muset již za dva či 
nejpozději tři roky. A na to je potřeba také myslet,“ zakončuje šéf přípravy výroby 
a zakázkové konstrukce ve společnosti Haas Fertigbau Chanovice.

vět i difuzně otevřené vnější stěny. 
Novější konstrukce, označovaná též 
jako systém stěn s parobrzdou, se 
v oboru dřevostaveb prosadila teprve 
před několika lety. „Umožňuje, aby jen 
zanedbatelná část vodních par z inte-
riéru vstoupila do konstrukce vnějších 
stěn, prošla jí a odpařila se ven. Aby 
tento systém správně fungoval, musí 
být použity speciální materiály,“ líčí 
Václav Motejzík.

Hodně nadneseně a spíše v rámci 
marketingu se domy s difuzně otevře-
nou konstrukcí označují jako ty, které 
mohou „dýchat“. Jako parobrzda se 
používají desky na bázi dřeva nebo 
speciálně modifikovaný papír. Veškeré 
spoje a prostupy jsou pečlivě utěsněny 
speciálními páskami. Vlhkost musí mít 
volnou cestu ven, proto je důležité po-
užít tepelněizolační materiály s nízkým 
difuzním odporem a správně je navrh-
nout do sendvičové konstrukce. „To se 
týká jak tepelných izolací, tak například 
i samotné fasády včetně omítky nebo 
jakékoli jiné finální úpravy na fasádě,“ 
uvádí Václav Motejzík. Nevhodný je 
v tomto případě polystyren, který má 
velký difuzní odpor a brání prostupu 
vlhkosti.

Jednoznačná odpověď na otázku z úvo-
du, který systém zvolit, neexistuje. Václav 
Motejzík zdůrazňuje, že rodinné domy 
mohou v současnosti vyrůst jak s difuzně 
uzavřenou, tak i otevřenou konstrukcí. Je 
ale potřeba vždy vsadit na renomovanou 
společnost, která oba systémy aplikuje 
velmi precizně, používá kvalitní materi-
ály a klade důraz na provedení detailu. 
Jakékoli poškození totiž znamená ztrá-
tu funkčnosti nejen u parozábrany, ale 
i  parobrzdy.

„Je přitom dobré vzít v potaz, že systém 
s parozábranou je již desítky let odzkouše-
ný a nepřináší žádné pochybnosti ohledně 
jeho užívání. Naopak systém s parobrzdou 
je stále ještě novinkou a není tolik prověře-
ný přímo v praxi,“ uzavírá Václav Motejzík 
s tím, že v případě Haas Fertigbau jsou 
klientům k dispozici oba zmíněné systémy 
v prvotřídním certifikovaném provedení 
Thermo-Protect.
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1.  silikonová omítka vyztužená
2.  200 mm masivní rámová konstrukce
3.  60 mm měkká dřevovláknitá deska
4.  2 x 100 mm izolační deska 
 z minerální vlny
5.  12,5 mm sádrokartonová deska
6.  parobrzdná zábrana
7.  15 mm OSB deska
8.  zakládací lišta AI
9.  práh s ukotvením

Jednoznačná 
odpověď na otázku, 
který systém zvolit, 
neexistuje. 
Rodinné domy mohou 
v současnosti vyrůst 
jak s difuzně uzavřenou, 
tak i otevřenou 
konstrukcí.

1.  organická omítka vyztužená
2.  200 mm masivní rámová konstrukce
3.  100 mm deska stabilizované pěnové 
 hmoty
4.  13 mm OSB deska
5.  2 x 100 mm izolační deska 
 z minerální vlny
6.  12,5 mm sádrokartonová deska
7.  13 mm OSB deska
8.  parozábrana
9.  zakládací lišta Al
10. práh s ukotvením
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Průřez difuzně 
otevřenou stěnou

Průřez difuzně 
uzavřenou stěnou

34,3 cm
29,6 cm
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jejich výše dosahovala přibližně 30 % 
celkové zástavní hodnoty nemovitosti, 
tj. domu včetně pozemku.

Jakou zvolit dobu splatnosti
U hypotečních úvěrů je volitelná doba 
splatnosti, zpravidla od 5 do 30 let. Čím 
kratší dobu si klient zvolí, tím vyšší platí 
měsíční splátky. Volba délky splatnosti tak 
vychází ze současné i budoucí finanční 
situace klienta. Například bezdětný pár 
musí kalkulovat s tím, že po narození dětí 
se zvýší jeho výdaje, a raději si zvolit delší 
dobu splatnosti s nižší měsíční splátkou.

Fixace úrokové sazby
U hypotečního úvěru si klient dále volí 
dobu fixace úrokové sazby, která se po-
hybuje od 1 roku do 10 let. Nejnižší, tedy 
nejvýhodnější jsou v poslední době úroko-
vé sazby s tří- a pětiletou dobou fixace. 
V souvislosti s fixací úrokové sazby je 
dobré vědět, že právě v okamžiku jejího 
uplynutí lze bez jakýchkoliv sankcí mimo-
řádně splatit část, případně celý zůstatek 
hypotéky. Kdo tedy počítá s tím, že do 
roka prodá byt, ve kterém původně byd-
lel, a má zájem část hypotéky splatit, zvolí 
nejspíše jednoletou úrokovou sazbu.

Další výdaje na poplatky
Při výběru banky se doporučuje neří-
dit se jen nabízenou úrokovou sazbou. 
Součástí celkových nákladů na hypotéku 
jsou i nejrůznější poplatky, jako poplatek 
za vyřízení hypotečního úvěru, za odhad 
ceny nemovitosti a poplatek za správu 
hypotečního úvěru (někdy označovaný 
jako poplatek za vedení úvěrového účtu). 
Některé banky si pak účtují i poplatky za 

Dobře zvažte, jak budete 
výstavbu rodinného domku 
financovat
Základem financování je finanční plán, 
který zahrnuje vlastní zdroje (pozemek 
a úspory či jiné vlastní finanční pro-
středky), příjmy a výdaje domácnosti. Do 
plánu je třeba zahrnout i rezervu na ne-
očekávané výdaje a dále rezervu ve výši 
až 6 měsíčních splátek budoucího úvěru.

 
Spočítejte si své vlastní zdroje
Vlastnictví pozemku či jiné vlastní finan-
ční prostředky otevírají cestu k výhodné-
mu hypotečnímu úvěru. Ideální je, aby 

Hypoteční úvěr 
je běh na dlouhou 
trať a vyžaduje 

dobré rozvržení 
finančních sil.

Hypotéka 
je klíčem 

k novému 
domu

Financování

Příznivé ceny nemovitostí a úrokové sazby 
hypotečních úvěrů na historickém minimu jsou pro 

toho, kdo vlastní nebo má vybraný stavební pozemek, 
ideální podmínky pro výstavbu rodinného domku. 

S typizovanými či individuálně upravenými projekty 
domů společnosti Haas Fertigbau můžete navíc 

bydlet v novém již za tři měsíce.

rezervaci úvěrových prostředků či za je-
jich čerpání.

 
Připravte si potřebné 
dokumenty
Při výstavbě rodinného domu je k žádosti 
o hypoteční úvěr třeba předložit originál 
výpisu z katastru nemovitostí, který ale 
může zařídit i banka, katastrální mapu, 
projektovou dokumentaci včetně tech-



Průměrná úroková sazba uzavřených 
hypotečních úvěrů stále klesá:

Financování
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Ve vlastním, či v nájmu?

Poměr nájemního a vlastnického bydlení 
se v Česku za posledních 20 let radikál-
ně změnil. Ve vlastním bytě nebo domě 
dnes bydlí relativně více Čechů než Fran-
couzů, Britů nebo Švýcarů. Jedním z dů-
vodů je nejspíše skutečnost, že patříme 
k šetřivým národům a umíme si dobře 
spočítat, že i když si na bydlení musíme 
půjčit, tak se nám to vyplatí. Po dvaceti 
letech splácení hypotéky je dům zcela 
náš, ale po dvaceti letech placení nájmu 
nám patří pouze zařízení, které jsme si 
přistěhovali nebo v průběhu doby pořídili.

Příklad:
Byt 120 m2 ve velkém městě
Nájemné (čisté, bez poplatků za energie, 
topení, vodné a stočné, odvoz odpadu): 
90 Kč/m2

Za rok: 129 600 Kč
Za 20 let: 2 592 000 Kč

Příklad Wüstenrot 
Hypotéky na bydlení
Výše hypotečního úvěru: 2 600 000 Kč
Doba splatnosti: 20 let
Úroková sazba s 3letou dobou fixace: 
1,84 % p. a.
Měsíční splátka: 12 957 Kč
Celkem za 20 let: 3 109 680 Kč
 
 Hypotéka na bydlení ve výši 70 %  

 zástavní hodnoty nemovitosti (včetně 
 pozemku).
 Úroková sazba EXTRA platná při 

 sjednání pojištění nemovitosti a život-
 ního pojištění u Wüstenrotu.
 Bez poplatku za vyřízení a správu 

 úvěru.

které na stavbě způsobí živelní událost, 
jako je požár, výbuch, přímý úder blesku, 
vichřice, krupobití, pád stromu, stožáru či 
laviny. Dále se vztahuje i na škody způ-
sobené vodou z potrubí, sesuvem půdy či 
zřícením skal, ale i zemětřesením či pádem 
letadla. Pojišťovna hradí také škody vzniklé 
násilným odcizením stavebních součástí 
(např. okapů) nebo vandalismem.

 
Na místě je životní pojištění
Splátka hypotečního úvěru představuje 
nemalou část rodinného rozpočtu, proto 
se riziko nešťastné životní události, která 
může způsobit, že klient není dále scho-
pen hypotéku splácet, doporučuje pojis-
tit. Například Wüstenrot nabízí k hypoté-
ce speciální životní pojištění modelovaná 
individuálně podle možností klienta. 

Proč sjednat i pojištění  
domácnosti
Pojištění stavby se vztahuje pouze na 
věci nemovité, nikoliv na širokou paletu 
vnitřního vybavení a zařízení domu, jako 
je nábytek, koberce, svítidla, elektric-
ké spotřebiče, oblečení, boty, sportovní 
potřeby, knihy, obrazy a jiné dekorační 
předměty, květiny i šperky a peníze. Po-
jištění domácnosti kryje podobně jako 
pojištění stavby škody způsobené přírod-
ními živly, ale také riziko krádeže vloupá-
ním a vnitřního vandalismu.

 
Rada na závěr
Projděte si nabídky bank na internetu, 
kde si orientačně můžete spočítat splát-
ky hypotéky. Potom se však obraťte na 
zkušeného finančního poradce, který zná 
podmínky hypotečních úvěrů podrobně 
a vybere nejvýhodnější řešení.

určitý počet měsíců. Osoby samostatně vý-
dělečně činné dokládají své příjmy daňovým 
přiznáním (obvykle za poslední rok) a potvr-
zením o bezdlužnosti. Oba tyto dokumenty 
vystavuje finanční úřad.

 
Stavba musí být pojištěna
Stavba, kterou klient dává bance do zásta-
vy, musí být pojištěna, a to nejlépe již ve fázi 
rozestavěnosti. Pojištění stavby kryje škody, 

nické zprávy, pravomocné stavební po-
volení nebo ohlášení stavebních prací. 
Ocenění budoucí stavby lze vyřídit pro-
střednictvím banky. Nutno však počítat 
s tím, že rozsah požadovaných doku-
mentů se může u jednotlivých bank lišit.

K doložení platební schopnosti (bonity) po-
žadují banky od klientů v zaměstnaneckém 
poměru potvrzení o výši příjmů od zaměst-
navatele, případně i výpisy z účtu klienta za 
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V rozlehlém výrobním závodě v Chanovi-
cích se rodí nejen prvky pro montované 
domy, ale také nejrůznější dřevěné kon-
strukce pro průmyslové budovy, spor-
toviště či pergoly. Když jsme v polovině 
února nahlédli do útrob jedné ze zdejších 
výrobních hal, kompletovali tu právě ně-
kolik rozměrných oblouků, které se měly 
brzy proměnit v součást tribuny sportovní 
haly. Vyrábět na míru takto náročné tva-
rované prvky přitom není jednoduché. 
„Jsme asi jediní v Česku, kdo to dokáže 
ve větším měřítku,“ říká Tomáš Kopelent, 
šéf výroby ve společnosti Holzindustrie 
Chanovice.

Vytvarovat velký ohnutý vazník pře-
kvapivě nezabere mnoho času. A není 
k tomu potřeba ani celá armáda silných 

V Chanovicích si poradí 
i s náročnými lepenými konstrukcemi

Výrobní závod v Chanovicích
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Věděli jste, že… zatímco zděné domy vysychají dlouho, dřevostavby působí útulně, teple a příjemně okamžitě po dokončení?

mužů. „Zatím největší oblouk, který jsme do šablony utahovali, 
měl necelých čtyřicet metrů. Trvalo to hodinu a půl, pracovalo 
na něm pět lidí – čtyři ho utahovali do šablony, pátý ovládal na-
nášečku lepidla,“ usmívá se Tomáš Kopelent. „Když jsou chlapi 
šikovní a zruční, pak to jde rychle,“ dodává.

A opravdu – zdejším fachmanům jde práce od ruky. V pří-
padě tvarovaných prvků připomíná koncert. Nejdříve se podle 
plánu nastaví šablona, do níž se bude vznikající vazník upevňo-
vat. Jakmile jsou jednotlivé části šablony připraveny a šrouby 
pevně přitaženy ke kolejnicím v podlaze, položí zbytek pracovní 
čety lamely do „kopyta“ a práce se dřevem začíná. Dělníci za-
čínají uprostřed a krok za krokem nařizují lamelám s lepidlem, 
kam se sklonit.

Převažují rovné prvky
„Jakmile lepidlo vytvrdne, pomocí jeřábu celý vazník vyjme-
me, opracujeme na hoblovce, natřeme a nakládáme,“ vypráví 
vedoucí výroby. K takové práci se ale v Chanovicích dostanou 

Vedoucí výroby BSH 
Ing. Tomáš Kopelent

spíše zřídka, ve výrobě stále převažují 
klasické rovné prvky. „Ty nás vytěžují 
zhruba z osmdesáti procent,“ říká.

V jednosměnném provozu pracuje 
na výrobě dřevěných konstrukcí okolo 
třicítky lidí. Nejčastěji připravují právě 
klasické rovné prvky, z nichž se skládají 
a opracovávají krovy. Připravují se v dél-
kách podle objednávky, případně míří 
rovnou na sklad, kde se následně krátí 
podle požadavků zákazníků.

Cesta k jednoduchým i sofistikovaným 
konstrukcím začíná vždy stejně – nave-
zením fošen. Ty jsou nejdříve označeny 
barvou, na níž reaguje kapovací pila. Co 
barevná čárka, to řez. „Řezy mají za úkol 
odstranit ze dřeva nepřípustné vady. Na 

Při výrobě v Chanovicích převažují rovné prvky
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ty tu máme skener, který si dřevo ‚pře-
čte‘ a vytřídí. Skener má několik kamer, 
které hlídají vadné kusy. Pravděpodob-
nost, že by přes něj prošlo nekvalitní 
dřevo, je mizivá,“ uvádí Tomáš Kopelent.

Kvalitní dřevo se na třídicí lince roz-
dělí do dvou skupin – pohledová kvalita 
a průmyslová kvalita. Nekvalitní dřevo 
naopak zamíří z linky ven – odpad se 
buď rovnou štěpkuje a vyrábí se z něj 
pelety, nebo se ve formě kusů prodává. 
Prověřené fošny „běží“ po lince dál, do-
pravník je doveze k fréze, která vytvoří 
klínový ozub do čela z obou stran. Na ten 
se automaticky nanese lepidlo a tvrdidlo, 
pak se jednotlivé fošny srážejí dohroma-
dy. Funguje to jako skládačka – ozuby do 
sebe hladce zapadnou.

Věděli jste, že… zatímco zděné domy vysychají dlouho, dřevostavby působí útulně, teple a příjemně okamžitě po dokončení?

né prvky poté míří za stěnu haly, kde se uskladní či naloží 
na kamiony.

Tomáš Kopelent si cení faktu, že se na finální fázi výroby dřevě-
ných konstrukcí vesměs podílejí lidé se zkušenostmi z montáží. 
„Dobře vědí, v jakém stavu by odsud měly věci odcházet, aby 
to pomohlo pracovníkům na montáži. Na první pohled se může 
jednat o drobnosti, které ale významně usnadní a urychlí práci 
v terénu. Zvlášť když je takové počasí,“ mávne rukou směrem 
ke dveřím haly – Chanovice totiž právě zkrápí nepříjemný déšť.

Spoj je pevnější než dřevo
„Ozub je samosvorný, obě části do sebe 
pevně zapadnou. A poté, co vytvrdne le-
pidlo, má spoj větší pevnost než samotné 
dřevo,“ líčí Tomáš Kopelent.

Hoblovka pak fošnu opracuje na 
tloušťku odpovídající skladbě vazníku. 
Většinou mají jednotlivé fošny – nebo 
chcete-li lamely – tloušťku čtyř centi-
metrů. Pro dvaceticentimetrový vazník 
je tak zapotřebí pěti lamel. Lamely krátí 
na určenou délku kapovací pila podle 
zadání v počítači. Odtud pak lamely (po-
kud nejsou potřeba pro tvarované prv-
ky) pokračují do lisovací komory. „Tam 
zůstávají hodinu, dvě nebo tři. Hoblovka 
pak výsledný produkt ohobluje ze všech 
stran,“ doplňuje šéf výroby. Hotové rov-

Ohýbaný vazník určený pro sportovní tribunu měřil úctyhodných 11 metrů 

Pohled do útrob výrobní haly

Kontrola ve vlastní laboratoři

Hned ve vedlejší hale se v rámci podnikové laboratoře zkoumá 
kvalita výrobků. V Holzindustrie Chanovice odebírají na každé 
směně tři vzorky spojů a zkouší jejich pevnost. „Musí být pev-
nější než vlastní dřevo, a to je třeba otestovat,“ říká Tomáš 
Kopelent.

Zkouškami prochází i lepené spáry – hodnotí se rozlepení 
spáry kvůli klimatickým podmínkám, přípustným maximem 
jsou 4 procenta. Ne více. „Zatím jsme neměli žádný problém, 
všechny vzorky byly v pořádku,“ usmívá se šéf výroby. Kontro-
luje se také velikost nánosu lepidla na lamelách či v klínovém 
ozubu, přesnost hoblování lamely, kde je tolerance v deseti-
nách milimetru, a spousta dalšího. Zkrátka vše, co podléhá 
stavebním účelům, je pod přísným drobnohledem.

A kdyby při vnitropodnikové zkoušce kvality přece jen našli 
v laboratoři nějaký problém? „Jsme schopni okamžitě dohle-
dat, co to bylo za zakázku. Každý výrobek obsahuje informaci 
s číslem lisu, do kterého patřil, pevností dřeva, datem odebrání 
vzorku… Ale jak říkám, nic takového jsme dosud neřešili.“

Nic takového neřešili ani experti z univerzity v německém 
Stuttgartu, kteří si při certifikaci odvážejí z Chanovic vždy zhru-
ba třicítku vzorků pro své testování. „Vždy to dopadlo stejně. 
V přísných testech jsme pokaždé uspěli,“ zakončuje Tomáš 
Kopelent. 

Zkompletované výrobky pak míří do skladu či rovnou na kamion



Mateřské školy na míru
Kromě výstavby rodinných domů, dře-
věných a halových konstrukcí a dalších 
průmyslových staveb se společnost Haas 
Fertigbau zaměřuje také na výstavbu ma-
teřských škol či jiných školních zařízení. 
Jejich realizace je náročnější především 
z pohledu přísnějších požadavků na hy-
gienu, akustiku či požární odolnost. Zá-

Nejen rodinné domy. 
Na dřevostavby 
sází obce i firmy

Haas Fertigbau nejsou jen rodinné domy
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Věděli jste, že… technologie pokročily natolik, že životnost dřevostaveb je zcela srovnatelná se zděnými domy? 
Ostatně už nyní existuje celá řada více než stoletých dřevostaveb.

Z výhod dřevostaveb těží nejen majitelé rodinných domů, ale i podniky či obce. Řada investorů z komerčního 
sektoru i samospráv řeší výstavbu hal, průmyslových a zemědělských budov nebo mateřských školek. 
V poslední době přitom stále častěji volí montované dřevostavby od Haas Fertigbau. Důvody jsou zřejmé – jde 
především o rychlost a kvalitu. Dalšími důležitými argumenty, které hrály klíčovou roli ve volbě Haas Fertigbau 
jako dodavatele, byly pečlivost při výstavbě, pozornost k detailům či realizace na klíč.

sadní je však jednoduchá, zcela přehled-
ná a fungující dispozice.

Mateřské školy společnosti Haas  
Fertigbau dimenzuje striktně podle počtu 
dětí, jimž má sloužit. Z hlediska obesta-
věného prostoru společnost navrhuje 
školky maximálně ekonomicky tak, aby 
na pozemku byla do budoucna možná 
další výstavba.

Přestože zatím mateřské školy tvoří 
v celkovém objemu výroby pouze men-
ší část, existuje mnoho důvodů, proč si 
pro výstavbu takového zařízení zvolit 
právě montovanou dřevostavbu od spo-
lečnosti Haas Fertigbau. Silnými argu-
menty jsou především rychlost výstav-
by, dále nízké energetické nároky, vyšší 
užitná hodnota dřevostavby v porovnání 

s klasickou stavbou a koneckonců také 
užití četných materiálů z obnovitelných 
zdrojů.

Společnost Haas Fertigbau vyrábí pane-
lové dílce pro montáž ve vlastním závodě 
a za kvalitu výroby ručí – ostatně je přísně 
dozorována i ze strany různých renomo-
vaných institucí. Dalšími důvody, proč si 
zadavatelé vybírají právě Haas Fertigbau, 
jsou rovněž mnohaleté zkušenosti se za-
kázkami tohoto druhu, precizní řemeslné 
zpracování a také možnost individualizace 
platebních podmínek přesně podle mož-
ností a potřeb zadavatele.

Navíc může firma realizovat takové 
stavby na klíč včetně návrhu a kom-
pletního zajištění inženýrské činnosti. 
Haas Fertigbau zároveň dává na své 
montované stavby mnohaletou záruku. 
To vše jsou důvody, proč jsou klienti 
s dřevostavbami chanovické společ-
nosti spokojeni.

Školka v Babicích u Říčan



Nejen rodinné domy. 
Na dřevostavby 
sází obce i firmy

Haas Fertigbau nejsou jen rodinné domy

Věděli jste, že… technologie pokročily natolik, že životnost dřevostaveb je zcela srovnatelná se zděnými domy? 
Ostatně už nyní existuje celá řada více než stoletých dřevostaveb.

Školka v Babicích u Říčan: 
mezi dvěma hranoly
Už několik let patří Babice u Říčan mezi obce, kde se neustále 
něco děje, ať už jde o společenský život, kulturu, anebo sport. 
Chuť místních neustále zkoušet něco nového se promítla i do za-
dání výstavby nové mateřské školy. Chtěli originální dřevostavbu 
a společnost Haas Fertigbau podle návrhu firmy S.H.S. architekti 
takovou postavila – má podobu dvou do sebe zaklíněných po-
délných hranolů, které vytvářejí dva trakty. Jeden je určený pro 
herní a pobytové místnosti školky, druhý nabízí zázemí pro děti 
a vychovatelky.

Francouzskými okny ve východní fasádě mohou děti vstupovat 
na terasy herních místností i do zahrady či na přilehlé dětské 
hřiště ve formě travnaté plochy s herními prvky pro děti od tří 
do šesti let.

Jednopodlažní, dvoutřídní budovu s výdejnou pro 50 dětí reali-
zovala společnost Haas Fertigbau na klíč. Výstavba začala v září 
2013, vedení obce ji převzalo do užívání už v červenci násle-
dujícího roku. Babičtí ocenili rychlost a kvalitu výstavby, budova 
se líbí i samotným dětem, které její realizaci zpovzdálí zvědavě 
okukovaly ještě před dokončením.Školka v Babicích u Říčan

Slova německého básníka z přelomu 19. a 20. století Christiana Morgenster-
na platí i pro dřevostavby společnosti Haas Fertigbau, které i díky sádro-
vláknitým materiálům FERMACELL nabízí nejen kvalitní a dostupné bydlení, 
ale navíc i bydlení ve zdravém prostředí s perfektní regulací vlhkosti a vý-
bornou akustikou.

Desky FERMACELL mají vysokou pevnost a odolnost, výborně akusticky 
izolují, bonusem navíc je dobré klima, které tyto materiály do interiéru při-
nášejí. Významným příspěvkem ke kvalitě bydlení je i sádrovláknitá deska 
FERMACELL Greenline, která je schopna přirozeným způsobem přijímat 
a trvale vázat škodliviny a emise ze vzduchu v prostoru.

Bydlení ve zdravém klimatu nabývá na významu a  stále důležitější je 
i  odvádění přebytku vlhkosti a  CO2 ze vzduchu v  místnosti. FERMACELL 
přitom snese srovnání i s drahými hliněnými omítkami: zatímco běžná vá-
penocementová omítka o síle 15 mm adsorbuje z malé koupelny 3,5 x 2,5 m 
za hodinu pouhých 90 ml, hliněná omítka stejné tloušťky až 300 ml a deska 
FERMACELL 15 mm dokonce 320 ml!

Akustické parametry zlepšuje i  použití desek FERMACELL v  konstrukci 
domů společnosti Haas Fertigbau. Dobrou zprávou je i  fakt, že systémy 
FERMACELL splňují náročné požadavky nejen pro rodinné a bytové domy, 
ale také daleko přísnější požadavky pro mateřské školky. A i v této oblasti se 
spolupráce společností Haas Fertigbau a FERMACELL výborně daří. Dob-
rým příkladem je například loni otevřená mateřská škola v Babicích u Říčan.

Více informací najdete na www.fermacell.cz a www.lepsisadros.cz.

„Naše povaha je už taková, že 
když jsme dosáhli velkých věcí, 
toužíme po ještě větších.“

inzerce
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Školka ve Velkých Přílepech: 
rychle a kvalitně

Nedostatečná dispozice stávající školky donutila vedení obce 
Velké Přílepy k vybudování nové budovy. Hlavními důvody pro 
volbu montované dřevostavby Haas Fertigbau byly především 
kvalita a rychlá výstavba.

Školka přitom nevznikala na zelené louce, musela se vtěsnat 
do blízkého okolí dvou již existujících pavilonů. První budova 
mateřské školky vyrostla svépomocí již v roce 1980 a v roce 
2005 prošla celkovou rekonstrukcí. V roce 2009 dostali přílep-
ští předškoláci k dispozici další pavilon, který navýšil kapacitu 
školky o padesát míst.

Nejnovější pavilon MŠ Jablíčko byl od počátku koncipován 
jako montovaná dřevostavba, jejíž výhody zadavatel spatřoval 
především v krátké době výstavby, nižších nákladech na stavbu 
a také možnosti změn vnitřních dispozic v momentě, kdy budo-
va změní účel využívání. Svou roli při rozhodování o typu stavby 
sehrála i úspora energie při vytápění budovy.

Při návrhu nového pavilonu se jednoznačně ukázalo, že z hle-
diska dispozice, prostoru a akustiky je nejvhodnější ortogonální 
prostor, tedy prostory a místnosti o čtyřech rozích. Realizovaná 
stavba je nízkoenergetická (třída B), vnitřní zařízení školky pak 
zajistil dodavatel, který se společností Haas Fertigbau spolu-
pracoval už při stavbě mateřské školy ve Zlosyni v roce 2013.

Společnost Haas Fertigbau stavěla školku ve Velkých Příle-
pech na klíč a zástupci obce ocenili nejen brzký termín do-
končení stavby, ale i výslednou kvalitu školky. Mateřskou školu 
převzala obec 8. ledna 2015 a slavnostně ji otevřela dětem na 
konci téhož měsíce.

Stavba školky zabrala 
jen šest měsíců
Starostka Velkých Přílep Věra Čermáková 
byla spokojena s rychlostí výstavby i kva-
litou. Haas Fertigbau by doporučila i dal-
ším obcím, které plánují stavbu školky.

Za jak dlouho byla stavba nové 
mateřské školy ve Velkých Příle-
pech od zadání zrealizována?
Od vyhlášení vítěze výběrového řízení po 
kolaudaci trvala realizace pavilonu šest 
měsíců. Kdybychom se na počátku při 
založení stavby nepotýkali s problémy 
způsobenými nepředvídatelnými okol-
nostmi, mohla by školka vyrůst ještě 
dříve.

Kdybyste se rozhodovala sama za 
sebe, a ne jako starostka, volila 
byste třeba pro vlastní bydlení 
také montovanou dřevostavbu?
Samozřejmě, dřevostavby sleduji už 
mnoho let a považuji je za ideální bydle-
ní. Zvolila bych vzhledem ke svému věku 
a nechuti běhat neustále po schodech 
menší bungalov. Pokud najdu vhodný 
pozemek a odvahu prodat svůj starý 
dům, kdo ví… 

Výhody montované 
dřevostavby spatřuje 
zadavatel zejména v krátké 
době výstavby, nižších 
nákladech na stavbu 
a také možnosti změn 
vnitřních dispozic 
v momentě, kdy budova 
změní účel používání. 

Školka ve Velkých Přílepech
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Klinika rostla pacientům 
před očima
Když lékařka Miroslava Večeřová přemýšlela o stavbě vlastní 
kliniky v Mělníku, vsadila na montovanou dřevostavbu Haas 
Fertigbau. Vyrostla jen kousek od polikliniky, kde předtím ordi-
novala pětadvacet let. Klinika je rozdělena do čtyř částí – v patře 
je dermacentrum a fyzioterapie s kosmetikou, dole pak kožní 
ambulance a lékárna.

Po pěti letech provozu je paní primářka s budovou maximálně 
spokojená. Sama říká, že by do zděné budovy nešla a znovu by 
si vybrala dřevostavbu. Líbila se jí hlavně rychlost výstavby, kdy 
budova vznikala budoucím pacientům doslova před očima. Za 
pět dní byla na světě hrubá stavba, celkem uběhlo od začátku 
stavby až do „přestřižení pásky“ zhruba půlroku. Technologie 
navíc umožnila stavbu přes zimu, první pacienti přišli v dubnu.

Miroslava Večeřová oceňuje fakt, že spotřeba celé kliniky je 
minimální, přitom je v ní příjemné teplo i v zimě. Díky vlastní 
kotelně a horkovodu platí ve svém oddělení, které má zhruba 
110 metrů čtverečních, pouhých deset tisíc korun ročně za 
teplo. Zbylé části kliniky pronajímá, také nájemci jsou s fun-
gováním spokojeni.

Vyjmenovala tak hlavní důvody, proč klienti volí montované 
dřevostavby. Ty už dávno nejsou spojeny jen s rodinnými domy, 
stále častěji pod jejich střechou fungují nejrůznější firmy, obcho-
dy, lékaři nebo i školky. Dřevostavby Haas Fertigbau vznikají na 
klíč včetně návrhu, společnost vyrábí panelové dílce pro montáž 
přímo ve svém závodě a ručí tak za kvalitu výroby. I proto si může 
dovolit dávat na své montované stavby mnohaletou záruku.

Proč jste se rozhodla pro monto-
vanou dřevostavbu? 
V ulici, kde bydlím, postavil Haas Fertig-
bau už před několika lety dům, s nímž 
jsou sousedé spokojení. Sami mi dopo-
ručovali, abych volila právě montovanou 
dřevostavbu. Doporučil mi ji také další 
ze sousedů, který pracuje jako staveb-
ník – podle něj by měly být komerční 
objekty co nejjednodušší, aby s nimi bylo 
možné v průběhu času snadno manipu-
lovat. To mi rozhodnutí usnadnilo.

Překvapila vás rychlost výstavby? 
Bála jsem se, že budu z okna kliniky, 
kde jsem pracovala, bezmocně sledovat, 
jak stavba pomalu roste, zedníci popíjejí 
pivo a vyprávějí si. Jenže s dřevostavbou 

bylo vše jinak – za pět dní byla hrubá 
stavba na světě. Lidé, co chodili okolo, 
nevěřili vlastním očím, jak rychle se věci 
měnily. Navíc se stavělo přes zimu, což 
by byl u zděné stavby problém.

Šla byste do toho znovu? 
Jsem ráda, že jsem kliniku postavila. 
Dřevostavba od Haas Fertigbau se mi 
líbí, s prací a péčí společnosti Guzman, 
která stavbu prováděla, jsem také spo-
kojená, takže bych si to klidně zopako-
vala. Kdysi jsem řešila, že bych si ordi-
naci pronajala, ale to by mě mohla čekat 
třeba nějaká nákladná rekonstrukce, na-
víc bez jistoty, že v těch prostorech budu 
moci zůstat dlouhodobě. Nyní jsem ve 
vlastním a mám díky tomu klid na práci.

Tři otázky pro primářku Miroslavu Večeřovou
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Naše prodejna se zákazníkům líbí
Šedá budova v jihočeské Blatné vypadá na první pohled ne-
nápadně. Když ale vstoupíte dovnitř, interiér zdejšího obchodu 
s nářadím vás překvapí. „Spoustu lidí velkorysý, prosvětlený 
a velmi příjemný vnitřní prostor zaskočí,“ pokyvuje spokoje-
ně hlavou Roman Pojer, majitel firmy BP – SERVICE. Nářadí 
prodává klientům přímo i přes zavedený internetový obchod 
 NaradiOnline.cz. V nové budově najdete i testovací centrum, 
půjčovnu strojů či skladovací prostory.

Zvenčí byl dům spíše nenápadný, ale uvnitř nás 
překvapil. Jak na něj reagují vaši klienti? 
Stejně jako vy. (směje se) Všichni, kteří za námi přijedou 
poprvé, jsou příjemně překvapení. Je to fajn, i když osobně 
nerad přijímám pochvaly, protože nevím, jak na ně reagovat. 
Nedělám z toho žádnou velkou vědu – jsem pragmatik, dům 
se mi líbí, jsem rád, že se povedl. Oceňuji, že se nám všem 
tady dobře pracuje. A je jenom dobře, že za námi zákazníci 
také rádi chodí. Jezdí i z větší dálky, protože jinde v dostupné 
vzdálenosti tak rozsáhlý výběr nářadí nenajdou.

Když jste přemýšlel o stavbě prodejny a dalších 
potřebných prostor, co rozhodlo pro dřevostavbu? 
Inspiroval jsem se v cizině. Když jezdíte na hory do Itálie, 
Švýcarska, Rakouska, vidíte dřevěné stavby všude okolo. Dře-
vo je vždy příjemnější, útulnější. Právě útulnost pro mě byla 
při srovnání s jinými typy konstrukcí klíčová. Měl jsem proto 
vždycky jasno, že pokud budu stavět halu, bude ze dřeva. 
A vzhledem k tomu, že s firmou Haas Fertigbau z nedalekých 
Chanovic nás pojí dobré obchodní vztahy, ani jsem nepoptával 
nikde jinde a obrátil se rovnou na ni.

Jak celá stavba vznikala? 
Vyšli jsme z podoby domu, který tady stál předtím. Vzhledem 
k půdorysu a původní stavbě moc možností na nějaké vymýš-
lení nebylo. „Áčkovou“ střechu jsme nechtěli, byla by zbytečná 
a navíc bychom ztratili moc místa. Tak vznikla pultová střecha. 
Měl jsem určitou představu o tom, jak by měla stavba vypadat. 
Byl jsem se podívat i v několika velkých prodejnách v Němec-
ku a zjistil jsem, že představa, která se mi zrodila v hlavě, byla 
obdobná. Chtěl jsem zkrátka propojit prodejní prostory, sklad 
i administrativu, abychom měli vše pohromadě. Také jsem 
chtěl velký showroom, byť to šlo proti trendu doby – dnes se 
většinou dělají malé showroomy a veškerý sortiment je spíše 
na internetu. Až při zvažování a kreslení stavby nás napadlo 
pódium pro administrativu – přesunem do patra jsme ušetřili 
spoustu místa. Byl to perfektní nápad.

Počítáte s tím, že budova může růst s vaší firmou? 
Zatím nám to bohatě stačí, do stávajících prostor se vejdeme, 
i pokud bychom nabrali jednoho dva nové lidi. Naopak nám 
stavba spoustu místa ušetřila, protože než jsme se přestěho-
vali, měli jsme zboží všude možně, na třech různých místech. 
Dnes máme vše pohromadě, na dosah. A to jsme potřebovali 

díky ní hodně ušetříme. Nemáme zářiče ani radiátory, vše topí-
me do podlahy a už jsme si vychytali režim, jak na to – topíme 
prakticky jen přes noc, přes den teplo sálá, až k večeru začíná 
teplota klesat, v osm večer se tak topení znovu na noc zapíná.

Udělal byste dnes něco jinak, kdybyste znovu 
stavěl? 
Dost věcí jsme si dělali sami a stálo to hodně nervů a úsilí. 
Možná mi to zkrátilo život. (směje se). Na druhou stranu jsem 
rád, že třeba u elektroinstalace vím, kde co je. Ale přiznávám, 
že bych asi propříště dodavateli svěřil celý projekt na klíč. 

– abychom jen sáhli po produktu a buď 
ho prodali klientovi přímo, nebo mu ho 
poslali.

Prodáváte nářadí, sám si dokáže-
te spoustu věcí na stavbě udělat. 
Jak jste spokojený s budovou? 
Materiál mě doslova nadchl, sendvi-
čovou konstrukci jsem neznal, neměl 
jsem ji vyzkoušenou z praxe. Výsledek 
je skvělý. Energetická náročnost je malá, 

„Měl jsem vždycky jasno, že pokud budu stavět 
halu, bude ze dřeva. A protože s firmou Haas 
Fertigbau nás pojí dobré obchodní vztahy, nepoptával 
jsem nikde jinde a obrátil se rovnou na ni.“

Budova obchodu s nářadím je zvenku na první pohled nenápadná

Interiér je velkorysý a prosvětlený Majitel firmy BP – SERVICE, pan Roman Pojer

Věděli jste, že… dřevostavby jsou ekologičtější, lehčí a jejich konstrukce mnohem méně zatěžuje životní prostředí? 
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Věděli jste, že… dřevostavby jsou ekologičtější, lehčí a jejich konstrukce mnohem méně zatěžuje životní prostředí? 
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Zbrusu nový bazén v Sušici

Kromě obchodních prostor v Blatné se společnost Haas Fertig-
bau podílela i na dalších zajímavých stavbách. Jednou z nich je 
bazén v Sušici na Plzeňsku, kde realizovala nosnou konstrukci 
střechy a bočních stěn z prvků z lepeného lamelového dřeva.

Nové sportoviště je pro veřejnost otevřeno od června 2014. 
Vedle klasického plaveckého bazénu se čtyřmi pětadvacetime-
trovými dráhami v prostorné a vzdušné hale ze světlého dřeva 
najdou malí i velcí sportovci také samostatný zábavný bazén 
s masážními tryskami a divokou vodou, dvě vířivé vany, uza-
vřený tobogán se světelnými efekty a dojezdovým bazénem či 
dětské brouzdaliště. Unikátní je technologie protiproudu v pla-
veckém bazénu pro simulaci divoké vody.
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Věděli jste, že… v náročných povětrnostních podmínkách ve Skandinávii se staví tři čtvrtiny nových domů ze dřeva? 
V Česku je to zatím kolem 10 procent nových domů.

Golfová lávka pro pěší
Pokud jste navštívili Golf Park Plzeň 
– Dýšina, pak jste určitě využili i další 
stavbu společnosti Haas Fertigbau. Spo-
lečnost tady na tříparové jamce vystavě-
la lávku pro pěší, která přemosťuje říčku 
Klabavu. Lávku tvoří tři části o délce 18, 
5,2 a 8,5 metru, průchozí šířka lávky je 
1,4 metru. Její nosná konstrukce je vyro-
bena z přímopasých vazníků z lepeného 
lamelového dřeva. Konstrukce působí 
jako prostý nosník, nosníky jsou z horní 
strany oplechované.

Lávka funguje od roku 2013 a už za-
bodovala i v anketě dřevěných staveb 
a jejich tvůrců. Potvrzuje, že společnost 
Haas Fertigbau Chanovice dokáže při-
pravit jakoukoliv dřevěnou konstrukci.

Tenisová hala 
ve Strakonicích

Nevšední prostředí pro tenisty vyrostlo 
v jihočeských Strakonicích, kde společ-
nost Haas Fertigbau Chanovice postavila 
novou tenisovou halu. Hlavní nosnou 
konstrukci o rozpětí 36,5 metru, délce 
33 metrů a výšce 10 metrů tvoří trojklou-
bové rámy z lepeného lamelového dřeva. 
Také štítová konstrukce je provedena 
pomocí sloupů a paždíků z lepeného la-
melového dřeva.

Lávka v Golf 
Parku Plzeň 
slouží hráčům již 
od roku 2013.
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Roku 1971 založil Xaver Haas truhlářství, které se postupně rozvinulo do úrovně nadnárodní skupiny Haas Group zaujímající vedoucí pozici na celoevropském trhu. Spojení 
tradice s inovativními postupy uplatňuje skupina Haas Group již po několik desetiletí.
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V  průběhu života stráví každý člověk spoustu času uvnitř budov. Možná vás až 
překvapí, jak málo se pohybujeme na čerstvém vzduchu. Není to ani pětina času, 
naopak v interiéru trávíme celých 85 procent života. Část doma, dále v práci, škole 
či třeba sportovním zařízení. Během té doby vdechujeme velké množství neviditel-
ných, ale škodlivých látek.

Mohou způsobit celou řadu zdravotních problémů, od bolestí hlavy přes pod-
rážděnost očí až po oslabení imunity. V některých případech rovněž nejrůznější 
alergie či astma. Jednou z nejohroženějších skupin jsou děti, které jsou na kvalitu 
ovzduší velmi citlivé. Dětské plíce vdechnou během stejné doby na kilogram své 
hmotnosti více škodlivin než ty dospělé, výrazně zranitelné jsou přitom dýchací 
cesty a plicní sklípky.

Nejčastější škodlivou látkou bývá formaldehyd. Nachází se v  kobercích, lepi-
dlech, laku na parkety, dřevotřískovém nábytku, podlahách či záclonách. Je také 
v kosmetických a čisticích prostředcích, dětských hračkách, cigaretovém dýmu 
apod. Rozptýlit ho, stejně jako další látky, nepomůže ani dostatečné větrání.

Inovativní a trvalé řešení

Společnost Rigips přišla s  technologií Activ´Air. Inovativní řešení neutralizuje 
formaldehyd, a natrvalo tak zkvalitní ovzduší v  interiéru. Výsledkem je pak čistý 
vzduch uvnitř místnosti. Technologie Activ´Air se skrývá ve speciální složce přidá-
vané do sádrokartonových desek Rigips, které při výstavbě používá také společnost 
Haas Fertigbau.

Jak to funguje? Activ´Air při prvním kontaktu pohltí formaldehyd, rozloží ho 
a přemění na neškodnou inertní látku. Látky už se zpět do vzduchu nedostanou, 
jednoduše zůstanou v sádrokartonu. Jde tedy o konečný a nezvratný proces, který 
ale zároveň nemá žádný negativní vliv na životní prostředí.

Tato technologie může být obsažena v  různých typech desek Rigips, včetně 
konstrukčních či třeba protipožárních. Lze ji uplatnit ve všech typech konstrukcí 
od pohledů a příček až po předsazené stěny. Jedinou podmínkou je použití difuzně 
otevřených, tedy prodyšných barev nebo tapet při finální úpravě. Proto je možné 
Activ´Air bez problémů použít i v dřevostavbách společnosti Haas Fertigbau.

3  V Ý H O D Y 
T E C H N O L O G I E 
A C T I V ´ A I R :

Účinnost. 
Odstraní až 70 % formaldehydu 
v ovzduší, je efektivní i po vyma-
lování či vytapetování běžnými 
prodyšnými materiály.

Výdrž. 
Vše funguje minimálně 50 let. 
Po celou tuto dobu nevylučuje 
zpět do ovzduší žádný formal-
dehyd. 

Cena. 
Inovativní řešení je cenově do-
stupné, rozpočet stavby navýší 
jen minimálně – přívětivý poměr 
ceny a výkonu je tak nezpochyb-
nitelný.

Chcete mít jistotu? Měřte

V  případě nových dřevostaveb je zřejmé, že byste měli volit to nejlepší, tedy 
i  desky s  technologií Activ´Air. Dům přece jen není investicí na pár let, ale 
mnohdy na celý život. A jestliže chystáte rekonstrukci, můžete si nechat změ-
řit koncentraci formaldehydu v obytných prostorách. Přesahuje-li doporučené 
zdravotní limity, využijte inovativní desky Rigips.
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