
16 Podniky a Trhy úterý, 3. května 2016

Bydlení v dřevěných rodin-
ných domcích je v Česku
čím dál oblíbenější. Vloni
jich tustavebnífirmyposta-

vily rekordních 1791, což je téměř
o 40procent víc než v předchozím
roce.Stavařinavíc stálečastějipra-
cují i pro zákazníky v zahraničí.
„Dřevostavby jsouna vzestupu.

Mají výhodunižší pořizovací ceny
a snadněji splňují podmínky níz-
koenergetického bydlení. To jsou
věci, na které klienti slyší. Nízko-
energetické bydlení navíc podpo-
rují dotační programy, což zájem
ještě zvyšuje,“ vysvětluje ředitel
společnosti Vexta Tomáš Veselý.
Jeho společnost vloni postavila
celkem padesát rodinných domů
ze dřeva.
Nejvytíženější domácí firma

na trhu dřevostaveb RD Rýma-
řov odhaduje, že v letošním roce
postaví na českém trhu zhruba
470 domů. Ještě před deseti lety
tolikdomunedokázalypostavitani
všechny české firmy dohromady.
„Trhmá jednodušeapetit, napo-

máhají tomu nízké úrokové sazby
hypoték,“ jmenuje obchodní ředi-
telRDRýmařovJiříPohloudekdů-
vody, proč letos plánuje postavit
téměř o 200 domů víc než v loň-
ském roce. Zhruba 50 budov pak
postaví v zahraničí.
Podle Asociace montovaných

domů vloni dřevostavby tvořily
více než 13 procent z celkového
počtu dokončených rodinných
domů. Česko se tak začíná dostá-
vat na úroveň sousedníhoNěmec-
ka, kde dřevostavby tvoří přibliž-
ně 15 procent z celkového objemu.
VRakousku,odkudčeštíurbanisté
a architekti čerpají největší inspi-
raci, je třetina všech nových sta-
veb dřevěných. Nejraději ze všech
Evropanů mají dřevěné stavby

ve Švédsku, kde tvoří 90 procent
všech rodinných domů.
Stavební firmy odhadují, že le-

tos v Česku postaví přes 2000no-
vých dřevostaveb. „Největší po-
ptávku sledujeme v Praze a Stře-
dočeském kraji, následně v kraji
Plzeňském,“ říká Tomáš Veselý
z Vexty. Podle něj je to dáno eko-
nomickou situací. „V těchto re-
gionechmají klienti nejvícpeněz,“
vysvětluje.
Typickýmizájemci jsoulidévroz-

mezí mezi 30 a 40 lety. Podle sta-
vařů se také výrazněmění vkus zá-
kazníků. Pryč jsou 90. léta a podni-
katelské baroko, kdy k fialovému
saku českého podnikatele patřil
dům s valbovou střechou a balkon
s balustrádou. „Současný zákaz-
ník upřednostňuje jednoduchost
aúčelnost,orientujesevenergetic-
kýchvlastnostechdomuapreferuje
úsporné systémy, které mu umož-
ní nízké provozní náklady domu,“
říkáobchodní ředitelRDRýmařov.
Vůbec největší zájem je o projekty
do třímilionů korun.
PodleLenkyTrandové zAsocia-

ce montovaných domů však cena
dřevostavby nemusí být nutně
nižší než u zděných domů. Záleží
podle ní na kvalitě použitýchma-
teriálů. Ty jsou stále kvalitnější.
Podle stavařů díky tomu vymi-
zely problémy s vlhkostí a kom-
plikovaným tlumením hluku, se
kterýmbyl u staršíchdřevostaveb
problém. Podle Trandové byměly
domy ze dřeva svým majitelům
sloužit minimálně 50 let.
Největší zájem je o domy, které

firmy budují takzvanou technolo-
gií „Two by Four“. Jedná se o rych-
lou výstavbu bez nutnosti použití
těžké techniky, která tak není ná-
kladná ani v hůře dostupných ob-
lastech a umožňuje snadnou změ-
nu uspořádání místností v domě.
Oblíbené jsoutakéroubenkyasru-
by, které tvoří zhruba 12 procent
z celkového počtu dřevostaveb.

Každý sedmý rodinný dům je
ze dřeva. Zájem ještě poroste
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■ INVESTICE

Slovensko přilákalo více
zahraničních investic
Slovensko loni přilákalo více zahranič‑
ních investic než v roce 2014. Příčinou
nárůstu bylo hlavně rozhodnutí britské
automobilky Jaguar Land Rover (JLR)
postavit novou továrnu na jihu Slo‑
venska. Vládní agentura SARIO, která
pomáhá lákat investory do země, loni
uzavřela 23 projektů v hodnotě 1,74 mi‑
liardy eur (47 miliard korun). V předcho‑
zím roce to bylo 25 projektů v objemu
170 milionů eur (4,6 miliardy Kč).

■ ROPA

Gazprom, Lukoil a spol.
mírně snížily těžbu ropy
Těžba ropy v Rusku v dubnu mírně klesla
na 10,84 milionu barelů z březnového
téměř 30letého maxima 10,91 milionu ba‑
relů. Těžbu snížili hlavně velcí těžaři jako
Lukoil, Gazprom Něfť a Gazprom, uvedlo
ruské ministerstvo pro energetiku. Podle
agentury Reuters těžba v dubnu klesla
hlavně kvůli sezonní údržbě ropných polí
a rafinerií. V tunách těžba činila 44,368
milionu. V březnu dosáhla 46,149 milionu
tun.

■DLUHOPISY

Portoriko nesplatí dluh
a míří k bankrotu
Portoriko nebude schopné splatit dlu‑
hopisy téměř za 370 milionů USD (8,7
miliardy Kč), jelikož víkendová jednání,
která měla přijít s řešením dluhové krize
a zabránit bankrotu země, skončila neú‑
spěchem. Portorický guvernér Alejandro
García Padilla oznámil, že vydal nařízení
o pozastavení platby dluhu. Promeškání
splatnosti vyvolá žaloby věřitelů a moh‑
lo by být předehrou k větší splátce
dluhu, jež se má uskutečnit 1. července.

Dřevostavba
v čínském stylu
Dřevostavbou
roku 2015 byl
zvolen moderní
dům v Králově
Dvoře. Postaven je
ve stylu feng šuej,
který klade důraz
na přírodu.
Foto: Lucern – moderní
dřevostavby

JAK SE STAVÍ DOMY

Rodinných domů ubývá
Vloni stavební firmy na území
Česka postavily celkem 13 412
nových domů. To je zhruba
o 100 méně než za rok 2014. Po‑
kles výstavby rodinných domů
však trvá již delší dobu. V roce
2008, kdy byla výstavba na vr‑
cholu, postavili stavaři v Česku
dohromady 19 211 rodinných
domů. Za následným poklesem
stojí ekonomická krize, ta se
v případně stavebnictví zpravi‑
dla dostaví až s několikaletým
zpožděním. Firmy na projektech
pracují několik let.

Dřevostavby
Dřevostavby se začínají díky
mladé generaci zařazovat
do mainstreamu. Vloni jich
v Česku podle Českého sta‑
tistického úřadu a Asociace
montovaných domů vyrostlo
celkem 1791. To je celkem o 510
domů více než v roce 2014.
Ještě před deseti lety přitom
lidé o dřevostavby příliš nestáli.
Během roku 2005 se jich napří‑
klad postavilo jen 384. Nyní je
téměř každý sedmý nový dům
ze dřeva.

■ ENERGETIKA

Firmy Halliburton a Baker
Hughes odstupují od fúze
Dvojice amerických poskytovatelů
služeb pro ropné a plynárenské podniky
Halliburton a Baker Hughes upustila
od plánované fúze. Důvodem je antimo‑
nopolní žaloba od amerického minister‑
stva spravedlnosti. Hodnota dohody,
která měla spojit druhého a třetího nej‑
většího poskytovatele služeb pro ropné
a plynárenské firmy na světě, činila 28
miliard dolarů (asi 670 miliard korun).
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