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Omluva pamětníkům
Po druhé světové válce, ale především 

od 70. let, se obor dřevostaveb v ČSSR značně 
rozšířil. Přitom písemných pramenů je poskrov-
nu, archivy podniků a závodů zanikly společně 
s jejich likvidací. Odborná dřevařská literatura 
se dřevostavbám nevěnovala. Přitom žije mno-
ho pamětníků, odborných pracovníků z jednot-
livých podniků a závodů, kteří obor budovali 
a rozvíjeli. Všem těmto čtenářům se dopředu 
omlouvám za případné nepřesnosti a chybějící 
údaje v dalším textu. Děkuji za pochopení.

1 Poválečný vývoj dřevařského 
průmyslu v ČR

Konec války a následné budování „socialis-
mu“ přineslo do oboru zpracování dřeva mnoho 
organizačních změn. Konfiskace majetku a jed-
notlivé etapy znárodňování vedly k postupné 
centralizaci, která vyvrcholila v roce 1965 za-
ložením výrobně hospodářské jednotky Dřevař-
ský průmysl Praha (VHJ DP Praha). Vznikl tak 
celostátní trust, sdružující osm národních pod-
niků, organizačně rozdělených podle krajů:

Jihočeské dřevařské závody České Budějo-
vice, Jihlavské dřevařské závody, Středomorav-

ské dřevařské závody Brno, Severočeské dře-
vařské závody Česká Lípa, Severomoravské 
dřevařské závody Šumperk, Středočeské dře-
vařské závody Praha, Východočeské dřevařské 
závody Trutnov, Západočeské dřevařské závo-
dy Mariánské Lázně.

K trustu patřilo také Solo Sušice, Závody 
na překližky a dýhy Hodonín a Výzkumný a vý-
vojový ústav dřevařský Praha [1]. Do těchto 
krajských podniků byly začleněny všechny zá-
vody a provozy zpracovávající dřevo. VHJ DP 
Praha tak celostátně organizovala a zastřešo-
vala výrobu pilařských a impregnovaných vý-
robků, výrobu obalů, aglomerovaných desek, 
dýh, překližek a laťovek, oken a dveří a samo-
zřejmě dřevostaveb. 

2 Panel s dřevěným rámem – základ 
prefabrikace

Až do roku 1995 byla výroba dřevostaveb 
v ČR charakteristická používáním panelů s dře-
věným rámem. Ten byl sčepovaný nebo sbíjený. 
Do poloviny šedesátých let byl rám minimálně 
z jedné strany pobit bedněním z prken nebo pa-
lubek, a z obou stran opláštěn azbestocemen-
tovou deskou. Panely byly vyráběny bez tepel-

Panelové dřevostavby v reálném socialismu
Panel wooden buildings in Real Socialism 
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Dnešní boom panelových dřevostaveb má svoje kořeny v jejich stotřicetileté historii. Ta se 
psala i v Čechách, a to v průběhu celého dvacátého století, včetně období „budování socialis-
mu“. V článku „Historie panelových dřevostaveb“, který vyšel v časopisu Tepelná ochrana bu-
dov č. 1/2012, jsem popisoval vznik a vývoj dvou nejpoužívanějších prefabrikovaných panelo-
vých systémů pro dřevostavby. První, který navrhl a v roce 1880 patentoval dánský rytmistr Jo-
hann Gerhard Clement Döcker, je založený na panelu s dřevěným rámem. Z továren Christoph 
& Unmack z Niesky a Černous se exportoval do celého světa.

Naproti tomu ze Spojených států amerických se po celém světě rozšířil druhý typ prefabrikova-
ného panelu pro dřevostavby Structural insulated panels, zkráceně SIPs. Konstrukční izolované 
panely poprvé použil v roce 1952 architekt Alden B. Dow pro stavbu domů v Midlend v Michige-
nu. Pojďme spolu nahlédnout, co se v oboru panelových dřevostaveb za socialismu dělo u nás.

Today’s boom of panel wooden buildings has a foundation in its hundred and thirty years his-
tory. It was known also in Bohemia, precisely during the twentieth century, including a period of 
“building a socialism”. In the article “History of panel wooden buildings”, that was published in the 
periodical Thermal protection of buildings no. 1/2012, it was described foundation and develop-
ment of the two most used prefabricated panel systems used for wooden buildings. First building 
that was designed in 1880, patented by a Danish equerry Johann Gerhard Clement Döcker, is 
based on a foundation made of a panel with a wooden frame. Christoph & Unmack factories of 
Niesky and Černous exported it world wide. 

At the same time another type of prefabricated panels for wooden buildings : Structural insu-
lated panels, abbreviated SIPs, made in the United States of America, was spread world wide. 
Structural insulated panels were first used in 1952 by an architect Alden B. Dow. They were used 
for construction of houses in Midlend in Michigen. Lets see together what happened in the field 
of panel wooden buildings during socialism in this country.
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Tab. 1 Výrobci dřevostaveb v České socialistické republice v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. stol.

VHJ Dřevařský průmysl Praha

Středočeské 
dřevařské závody, 

n. p., Praha

závod BIOS Sedlčany
objekty pro zemědělství a občanskou vybavenost, malé plošné dílce, příhradové nosníky 
a vazníky, linka GANG-NAIL pro výrobu příhradových konstrukcí, ostatní výroba kusová 
ruční

závod Nové Strašecí rodinné domky, objekty občanské vybavenosti, systém TL (malé plošné dílce, nosný 
ocelový skelet), výroba kusová ruční

Severočeské 
dřevařské závody, 
n. p., Česká Lípa

závod Černousy rodinné domky, objekty občanské vybavenosti, desky Lignát, Cembalit, systém MONTI 
a STAMO (malé plošné dílce), lepené a sbíjené I nosníky, výroba kusová ruční

závod Doksy dřevěné lodžiové stěny, rekreační stavby, velkorozměrové plošné dílce, mechanizovaná 
výrobní linka

Východočeské 
dřevařské závody, 

n. p., Trutnov

závod Golčův Jeníkov rodinné domky, objekty občanské vybavenosti, systém MULTI a STAMO (malé plošné 
dílce), lepené a sbíjené I nosníky, výroba kusová ruční

závod Hronov rodinné domky, rekreační chaty, systém MULTI a STAMO (malé plošné dílce), lepené 
a sbíjené I nosníky, výroba kusová ruční

závod Potštejn rekreační chaty, malé plošné dílce, výroba kusová ruční

Západočeské 
dřevařské závody, 
n. p., Mariánské 

Lázně

závod Trhanov
haly pro zemědělství a průmysl, lepené konstrukce pro BIOS, velkorozponové konstrukce, 
lepené prof. I s překližkovou stojinou, tvar trojkloubového rámu, malé plošné dílce, výroba 
kusová ruční

závod Radnice rekreační chaty, zahradní besídky, dílce v kooperaci, malé plošné dílce, příhradové 
konstrukce sbíjené, výroba kusová ruční

závod Aš rekreační chaty, zahradní besídky, dílce v kooperaci, malé plošné dílce, příhradové 
konstrukce sbíjené, výroba kusová ruční

Jihočeské 
dřevařské závody, 

n. p., České 
Budějovice

závod Trhové Sviny
haly pro zemědělství a průmysl, lepené konstrukce pro BIOS, velkorozponové konstrukce, 
lepené prof. I s překližkovou stojinou, tvar trojkloubového rámu, malé plošné dílce, výroba 
kusová ruční

závod Lomnice n/L. mobilní buňky, prostorové prvky s nosnou ocelovou kostrou, montážní linka

závod Obrataň objekty občanské vybavenosti, zařízení staveniště, dílce v kooperaci, malé plošné dílce, 
příhradové vazníky sbíjené, výroba kusová ruční

závod Malšice dílce v kooperaci pro BIOS, malé plošné panely, výroba kusová ruční
závod Tábor dílce v kooperaci, velkorozměrové plošné panely, mechanizovaná linka

závod Suchdol n/L. dílce v kooperaci pro UNIMO, malé plošné panely Kreibaum, linka Kreibaum
závod Vyšší Brod dílce v kooperaci, malé plošné dílce lepené, linka (lisovací a formátovací stroje)

Severomoravské 
dřevařské závody, 

n. p., Šumperk

závody Bohuňovice, 
Uničov, Frýdek-Místek

prostorové prvky UNIMO pro objekty zařízení stav., prostorová prefabrikace s nosnou 
ocelovou kostrou, montážní linky

závod Vsetín dílce v kooperaci pro OKAL, lepené trámové prvky krovů prof. I a ostatní dřevěné, prvky 
rodinných domů OKAL, výroba kusová ruční

Jihomoravské 
dřevařské závody, 

n. p., Brno

závod Uherčice objekty občanské vybavenosti, zařízení staveniště, zahradní besídky, systém STAMO (malé 
plošné dílce), příhradové vazníky, lepené I nosníky s PDP stojinou, výroba kusová ruční

závod Okříšky objekty zařízení staveniště, malé plošné dílce, příhradové vazníky, výroba kusová ruční
Resort Ministerstva stavebnictví ČSR

n. p. Armabeton, 
závod TESKO

provoz Uhříněves, 
Mělník, Březnice

velkorozponové haly pro průmysl, zemědělství a účelové použití (tělovýchova a sport), 
objekty zařízení staveniště, lepené lamelové bloky, vytváření dvoj- a trojkloubových rámů, 
oblouků atp., mechanizovaná výrobní linka v provoze Uhříněves, jinak ruční kusová výroba

n. p. Pozemní 
stavby Plzeň závod Chanovice

objekty občanské vybavenosti (školky, školy), kompletace dřevěných lodžiových stěn ze 
ZDZ M. Lázně, soustava Chanos, středně velké plošné dílce, lepené vrstvené průřezy 
nosníků, montážní linka

Resort Federálního ministerstva paliv a energetiky

n. p. Rudné doly 
Jeseník závod Rýmařov

rodinné domky, objekty občanské vybavenosti, systém OKAL a KORD, velkorozměrové 
stěnové panely, výtlačně lisované třískové desky Kreibaum, výrobní linka desek Kreibaum 
a montážní linka, stěnových panelů

n. p. Rudné doly 
Příbram  mobilní buňky pro zařízení staveniště, prostorová prefabrikace s nosnou ocelovou kostrou, 

montážní linka
Resort Federálního ministerstva zemědělství a výživy 

JZD Slušovice  
účelové objekty pro export do SSSR – extrémní teplotní podmínky, prostorová prefabrikace 
s nosnou ocelovou kostrou, montážní linka

n. p. Zemědělské 
stavby Blansko  

opláštění objektů zemědělské jednopodlažní soustavy, ocelové ZJOS, malé plošné dílce, 
ruční kusová výroba
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né izolace, nebo se používaly dostupné 
izolační materiály v podobě měkkých 
dřevovláknitých desek a likusové desky 
z kukuřičných oklasků.

Zahájení výroby vláknitých izolací 
na bázi skla a čediče, a vybudování zá-
vodů na výrobu dřevotřískových desek, 
přineslo výrobcům panelových dřevo-
staveb ve druhé polovině šedesátých let 

nové materiálové a technologické mož-
nosti.

Souhrnnou představu o stavu obo-
ru výroby dřevostaveb v sedmdesátých 
a osmdesátých letech dvacátého stole-
tí v ČSSR podává „Studijní rozborová 
zpráva za obor lehké montované stavby 
ze dřeva a ostatních lehkých hmot“ [2], 
kterou v roce 1980 (tedy přesně 100 let 

po patentu prefabrikovaného panelové-
ho systému Johanna Gerharda Clemen-
ta Döckera) vypracoval ve Výzkumném 
a vývojovém ústavu dřevařském v Pra-
ze Ing. Zdeněk Korecký. Ve své zprá-
vě zmapoval všechny výrobce dřevosta-
veb, začleněné ve VHJ DP Praha, VHJ 
DP dřevařský a nábytkářský průmysl Ži-
lina a výrobce z ostatních resortů.

3 Typová rozmanitost 
panelových dřevostaveb 
v období socialismu

Z tab. 1 je vidět velká rozmanitost 
produkovaných dřevostaveb. Například 
BIOS Sedlčany vyráběl velkokapacitní 
stáje, sloužící pro chov drůbeže, prasat, 
skotu i ovcí, dále skladovací haly, lehké 
průmyslové haly, sportovní haly, ubytov-
ny, prodejny potravin a průmyslového 
zboží a další objekty občanské vybave-
nosti. Velmi populární byla i výroba re-
kreačních chat. Nesmíme zapomenout 

Obr. 3 RD STAMO 61 z Černous

Obr. 1  Dobové prospekty RD 
STAMO, VDZ Trutnov

Obr. 2 Dobové prospekty RD STAMO, Černousy

Obr. 4 Dobové prospekty VDZ Trutnov Obr. 5 Projekt k RD TL 40 – 83, Nové Strašecí
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na tzv. prostorovou prefabrikaci, v rám-
ci které se vyráběly buňky sloužící jako 
zařízení staveniště, dočasné ubytovny 
atd. Buňky z JZD Slušovice se osvěd-
čily při budování plynovodů a ropovo-
dů v Sovětském svazu. Velmi důležitým 
prvkem byly lodžiové stěny pro panelo-
vé domy.

Z tohoto období jsou široké veřejnos-
ti nejvíce známé dřevostavby určené 
pro bydlení, tedy rodinné domy a bytové 
domy, a stavby občanské vybavenosti 
jako školky, školy a prodejny. Nutno říci, 
že vnímání těchto staveb není pozitivní. 
Špatná pověst socialistických dřevosta-
veb poškozuje vnímání dřevostaveb ši-
rokou veřejností ještě dnes. 

4 Kvalita panelových 
dřevostaveb z posledních tří 
dekád 20. stol.

Když jsem po škole v roce 1991 pra-
coval v závodě Černousy, kde se vyrá-
běla stavebnicová soustava STAMO, 
slyšel jsem „hlášku“, která mě baví do-
dnes. Jeden kolega charakterizoval 
dřevostavbu, ve které bydlel, následov-
ně – cituji: „Dřevostavba má výhodu 
v tom, že v létě je tam vedro, v zimě je 
tam zima a na podzim se v ní dají pou-
štět draci.“ Protože bydlím ve stejném 
typu domu (Stamo 61), mohu říci, že je 

to značně přehnané. Buďme ale spra-
vedliví a pokusme se o objektivní soud. 
Dřevostavby se navrhovaly a vyráběly 
podle platných norem především ČSN 
73 1701 Navrhování dřevěných staveb-
ních konstrukcí, ČSN 73 0540 Tepelně 
technické vlastnosti stavebních kon-
strukcí a budov a ČSN 73 0802 Požární 
bezpečnost staveb [2]. 

Materiálová základna pro výrobu 
dřevostaveb tak, jak ji známe dnes, ne-
existovala. Teprve na konci 60. a začát-
ku 70. let minulého století byly dostup-
né vláknité tepelné izolace na bázi skla 
a čediče a dřevotřískové desky. Výrobci 
neměli k dispozici sádrokarton pro be-
zespárý interiérový obklad stěn a pod-
hledů, ani dnešní rozvinuté odvětví sta-
vební chemie. Interiér se nejčastěji do-
končoval tapetováním přímo na panely, 
a spáry mezi panely byly přetapetová-
ny, nebo překryty lištou. Na stropy se 
přitloukaly dřevotřískové desky nebo 
voštinové desky ze SOLO Sušice, kte-
ré se natřely latexem. Poddimenzova-
né konstrukce stropů způsobovaly hou-
pání podlah a nadměrný přenos hluku 
do prvního nadzemního podlaží. Hřebí-
kové spoje v konstrukci podlah se uvol-
ňovaly a způsobovaly jejich vrzání. Nej-
používanějším spojovacím prostředkem 
byl hřebík a montážním nářadím kladi-

vo. Na domech všech tehdy vyráběných 
konstrukčních systémů se prováděla 
provětrávaná fasáda z azbestocemen-
tových desek (lignát, cembalit, eza-
lit, eternit) na svislém dřevěném roštu 
bez dodatečného zateplení. Spáry mezi 
deskami byly přelištovány, nebo spoj 
desek překryl speciální hliníkový pro-
fil. Bezespárá fasáda se z dostupných 
materiálů nedala provést, a tak vznikl 
unifikovaný vzhled dřevostaveb všech 
tehdejších výrobců. Odborné školství 
se dřevostavbami nezabývalo a vývoj 
jednotlivých systémů byl řešen v rámci 
výrobních závodů, nebo v rámci VVÚD 
Praha s minimálním počtem pracovníků 
a prostředků. Kvalita výroby byla poplat-
ná období plné zaměstnanosti a pláno-
vanému hospodářství. Závody byly vy-
baveny sušárnami řeziva a přířezovna-
mi na výrobu panelových vlysů. Kvalita 
sušení a opracování dřeva však kolísala 
podle stavu zařízení a kvalifikace obslu-
hy. Montáž panelů se prováděla ručně 
na pracovních stolech nebo válečko-
vých tratích nekvalifikovanou pracovní 
sílou. V době všeobecného nedostatku 
byla produkce vyprodána na roky do-
předu a kvalita víceméně nehrála roli. 
Hodně nedostatků bylo způsobeno ne-
kvalifikovanou montáží. Montážní kapa-
city jednotlivých výrobců v rámci VHJ 

Obr. 7 Řadové domy TL 70, Nové Strašecí

Obr. 6 Projekt k RD TL 70, Nové Strašecí Obr. 8 Prodejna P3 systém TL, Nové Strašecí (1983)
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DP Praha byly nedostatečné, a proto se 
realizace staveb prováděla brigádnicky, 
tzv. v akci „Z“ nebo „meloucháři“, kteří 
o konstrukci dřevostaveb neměli žádné 
povědomí.

Přesto všechny rodinné domy, bytové 
domy, školky, prodejny a další typy dře-
vostaveb z tohoto období stojí, slouží již 
desítky let svému účelu, jsou rekonstru-
ovány a obchodovány na realitním trhu, 
čímž dokazují svoji užitnou hodnotu. 

Koneckonců o kvalitě ostatních typů 
staveb z období reálného socialismu by 
se dalo také dlouho diskutovat. 

5 Používané konstrukční 
systémy panelových 
dřevostaveb pro rodinné 
domy

Podrobnějším prozkoumáním tab. 1 
zjistíme zajímavou věc. Výrobou rodin-
ných domů, případně výrobou dílců pro 
rodinné domy, se zabývalo několik zá-
vodů v rámci VHJ DP Praha a Rudné 
doly Jeseník v Rýmařově, ale používa-
né konstrukční systémy v 70. a 80. le-
tech byly pouze tři:
1. Středočeské dřevařské závody, zá-

vod Nové Strašecí zahájil v roce 
1969 výrobu konstrukčního systé-
mu TL, který byl inspirovaný výrobou 
dřevostaveb ve Finsku.

2. VVÚD Praha vyvinul na základě 
„Závazného úkolu prováděcího plá-
nu typizace ve stavebnictví č. T-I-A / 
2:3.08a s názvem Dřevěné celomon-
tované rodinné domy“ z roku 1976 
stavební soustavu STAMO. 

3. V roce 1969 byl položen základní ká-
men závodu na výrobu dřevostaveb 
v Rýmařově, pro který Rudné doly 
Jeseník zakoupily licenci OKAL – 
Otto Kreinbaum, SRN.

6 Nejdůležitější systémy 
a výrobci panelových 
rodinných domů v období 
1970 – 1990
6.1 Systém TL – Středočeské 
dřevařské závody, závod Nové 
Strašecí

Závod Hamiro v Novém Strašecí 
před zahájením výroby dřevostaveb vy-
ráběl především hračky a dřevěné oba-
ly. V roce 1969 byla zahájena výroba 
rodinných domů.

Hlavní nosnou konstrukci domů tvo-
ří ocelová konstrukce z válcovaných 
I profilů. Obvodová stěna je provede-
na z panelů základního rozměru 1200 
x 2600 mm tl. 110 mm. Panel je složen 
ze sbíjeného dřevěného rámu, který je 
oboustranně opláštěn dřevotřískový-
mi deskami tl. 17 mm. V panelu je vlo-
žena izolace ze skelných nebo čedičo-
vých vláken tl. 80 mm. Pod interiéro-
vou dřevotřískovou deskou je parotěsná 
zábrana v podobě PE fólie tl. 0,1 mm. 
Po smontování obvodové stěny se 
na vnější plochu panelů přitloukl svislý 
dřevěný rošt tl. 17 mm, a na něj fasá-
dní azbestocementová deska tl. 8 mm. 
Tepelný odpor obvodové stěny je 1,61 
m2KW-1. Vnitřní panely mají tloušťku 
70 mm a nejsou vyplněny izolací. Vnější 
i vnitřní panely mají po obvodu drážku, 

vytvořenou přesahem dřevotřískových 
desek přes dřevěný rám panelu. Tato 
drážka slouží k osazení panelu na vo-
dorovné vodicí pero a k vzájemnému 
spojování panelů na vložené pero. Pera 
podobně jako rámy panelů jsou ze smr-
kového řeziva.

Střešní konstrukce v systému TL tvo-
ří příhradové vazníky se styčníkovými 
deskami s prolisovanými trny systém 
GANG NAIL. Podhledy se zaklápěly 
přířezy z dřevotřískových desek a tepel-
ná izolace se volně vkládala mezi vaz-
níky.

V Novém Strašecí se vyráběl jedno-
podlažní dům TL 40, dům s využitelným 
podkrovím TL 60 a řadový dům TL 70. 
Kromě rodinných domů se v systému 
TL stavěly školky, modulové prodejny, 
administrativní budovy a ubytovny. 

Těsně po revoluci v roce 1990 byla 
připravována výroba rodinných domů 
TL 10, TL 14 a řadového domu TL 17 
bez ocelové nosné konstrukce. V pri-
vatizačním kolotoči 90. let však výroba 
dřevostaveb v Novém Strašecí skončila. 

6.2 Stavební soustava STAMO – 
Severočeské dřevařské závody, 
závod Černousy

Systém STAMO vychází z historic-
ké konstrukce panelu systému Döcker 
a byl přímým nástupcem systému MON-
TI Severočeských dřevařských závodů 
a MULTI Východočeských dřevařských 
závodů. Tyto systémy jsou charakteri-
stické panelem s dřevěným rámem se 
sčepovanými rohovými spoji. Staveb-

Obr. 9 Školka systém TL, Nové Strašecí Obr. 10 Dobové prospekty RD OKAL
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ní soustavu STAMO vyvinul na zákla-
dě státního úkolu VVÚD Praha; a měla 
být používána pro výrobu dřevostaveb 
v rámci celé VHJ DP Praha, s výjimkou 
závodu BIOS Sedlčany, pro který byla 
vyvinuta soustava s názvem „Celodře-
věný konstrukční systém BIOS – GN“, 
používaný pro zemědělské a průmyslo-
vé objekty. Druhou výjimkou byl závod 
v Novém Strašecí, který si obhájil svůj 
konstrukční systém TL. 

Nejvýznamnějším výrobcem sousta-
vy STAMO byl závod Severočeských 
dřevařských závodů Černousy. V Čer-
nousích se vyráběly i cementovláknité 
desky Lignát a později Cembalit. Výroba 
dřevostaveb zde byla zahájena společ-
ností Christov & Unmack v roce 1915, 
výroba lignátu v roce 1927. Základním 
prvkem soustavy STAMO je obvodový 
panel 1200 x 2600 mm.

Tuhost panelu zajišťuje dřevěný rám. 
Vodorovné vlysy rámu mají vyfrézova-
nou polodrážku, do které je z interié-
ru vloženo a nasponkováno bednění tl. 
20 mm z bočního řeziva. Panel je z in-
teriéru obložen azbestocementovou 
deskou Cembalit tl. 7 mm a z exteriéru 
Cembalitem tl. 3,2 mm. Panel je vypl-
něn vláknitou izolací na bázi skla nebo 
čediče tl. 70 mm. Celková tloušťka ob-
vodového panelu je 100 mm. 

Dalším panelem soustavy STAMO je 
panel pro vnitřní nosné stěny. Rozměry, 
vč. tloušťky, jsou shodné s obvodovým 
panelem. Bednění tl. 20 mm je však vlo-
ženo z obou stran, v panelu není izolace 
a plášť tvoří Cembalit tl. 5 mm. Na hoto-
vé stavby se podobně jako u systému 
TL připevňovala provětrávaná fasáda 
ze svislého dřevěného roštu a Cemba-
litu tl. 7 mm.

Soustava STAMO obsahovala ob-

rovský počet dalších dílců, např. panely 
pro dělicí příčky, stropní desky, stropní 
záklopy, podlahové dílce, stropní lepe-
no sbíjené nosníky, nadokenní panely, 
parapetní panely, elektropanely, střešní 
nosníky, štítové dílce atd.

Všechny tyto dílce byly vyráběny 
v mnoha rozměrech a provedeních, a to 
všechno kladlo velké nároky na organi-
zaci výroby, skladovací prostory, expe-
dici a samozřejmě na vlastní montáž. 

Dokončování staveb bylo záležitostí 
jednotlivých investorů, výrobci sousta-
vy STAMO se zabývali pouze dodávkou 
hrubých staveb. 

Ze stavební soustavy STAMO byla 
vyprojektována řada domů. K nejúspěš-
nějším vyráběným v závodě Černousy 
se jistě řadí dům s obytným podkrovím 
STAMO 81 a čtyřbytový dům STAMO 
61. Úspěšný byl i rekreační dům STA-
MO 850/860. Až do roku 1989 se na zá-
vodě v Černousích každý rok vyrobilo 
cca 200 až 250 rodinných domů. V roce 

1990 byl postaven prototyp domu STA-
MO 822, který se však po rozpadu trhu 
a prudkém růstu cen v roce 1990 nepo-
dařilo v Čechách prodat. V letech 1992 
až 1994 bylo cca 60 těchto domů pod 
obchodním jménem Brigitte exportová-
no do Německa. Dodávkám do Němec-
ka předcházel proces certifikace podle 
DIN 1052. Dalších 10 domů se postavilo 
ve Španělsku.

Východočeské dřevařské  závody  
měly v nabídce přízemní dům STAMO 
171, řadový dům STAMO 31 a dům 
s obytným podkrovím STAMO 821. 

Všechny závody, zabývající se vý-
robou soustavy STAMO, jsou uvedeny 
v tab. 1. 

6.3 Systém OKAL – Rudné doly 
Jeseník, závod Rýmařov

Trust VHJ Dřevařský průmysl Pra-
ha byl historicky spjat s předválečnou 
dřevařskou výrobou a výroba dřevo-
staveb v rámci tohoto trustu vycházela 
z původní činnosti jednotlivých závodů, 
z materiálové základny vlastní výroby 
(řezivo a konstrukční desky) a z tech-
nologického vybavení závodů. Jednalo 
se tedy především o využití stávajících 
výrobních kapacit. Výroba dřevostaveb 
v Rýmařově je příkladem vybudování 
výrobního závodu na „zelené louce“. 
Na Rýmařovsku na konci šedesátých 
let docházelo k postupnému uzavírání 
dolů a Rudné doly Jeseník řešily otáz-
ku zaměstnání uvolňovaných pracovní-
ků. Bylo rozhodnuto vybudovat továr-
nu na výrobu dřevěných montovaných 
domů. Československý svaz architektů 
v rámci vypsané soutěže vybral techno-

Obr. 12 Rekonstruovaný RD Monti 100, Černousy

Obr. 11 Řadové domy OKAL 78 – 28
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logii německé společnosti OKAL – Otto 
Kreinbaum. Byla zakoupena licence 
na výrobu a montáž a projektová do-
kumentace několika typů domů. V roce 
1969 byl v Rýmařově položen základní 
kámen továrny. 

Označení „okál“ se stalo synony-
mem pro dřevěný dům a dodnes tak 
lidé označují dřevostavby ze sedm-
desátých a osmdesátých let 20. stol., 
přestože jde i o domy jiných výrobců. 
Základní rozdíl mezi systémy OKAL, 
STAMO a TL je ve stupni prefabrika-
ce. Systémy STAMO a TL jsou založe-
ny na panelech šířky 1200 mm. Takto 
úzké panely mají výhodu ve snadné 
manipulaci ve výrobě i na staveništi, 
ale neumožňují větší stupeň prefabrika-
ce. OKAL je založen na velkoplošném 
panelu, který byl ve výrobě finalizo-
ván. Výroba celých dokončených stěn 
v podobě jednotlivých panelů umožni-
la rychlejší montáž a dokončení domů. 
Zatímco domy STAMO a TL se mon-
tovaly a dokončovaly v řádu týdnů až 
měsíců, montáž okálu na klíč probíhala 
v řádu dnů. 

Nejpopulárnější domy společnosti 
Rudné doly Jeseník ze sedmdesátých 
a osmdesátých let jsou řadovky OKAL 
78/28, rodinné domy s využitelným pod-
krovím OKAL 118/38 a OKAL 104/38. 
Podobně jako u ostatních výrobců, 
i v Rýmařově probíhala výroba ubyto-
ven, prodejních a rekreačních zařízení 
a zařízení stavenišť. 

7 Uniformita panelových 
dřevostaveb

Z předcházejícího textu je zřejmá ty-
pizace a unifikace u všech tří používa-
ných stavebních soustav. Každý výrob-
ce dodával omezený počet typů domů 

a zákazník neměl možnost požado-
vat dům podle individuálního projektu. 
Po roce 1990 veškerá unifikace ve vý-
stavbě rodinných domů skončila. Kdo 
z výrobců chtěl přežít, musel systém 
výroby změnit na výrobu komponentů 
pro individuální projekty, nebo nabíd-
nout širokou škálu unifikovaných domů 
s velkým množstvím variant od jednoho 
typu.

8 Panelové dřevostavby 
v devadesátých letech 
20. stol. a dnes

Přestože po roce 1990 byly čině-
ny pokusy o záchranu výroby a orien-
taci na západní trhy, výroba dřevosta-
veb na závodech bývalých dřevařských 
podniků se podle dostupných informací 
nezachovala nikde. Ze všech tradičních 
výrobců panelových dřevostaveb v ČR 
přežil rok 2000 pouze závod v Rýma-
řově. Umožnila to rychlá reakce vede-
ní firmy na společenské změny v ČR 
v roce 1990, a její orientace na němec-
ký trh po kolapsu trhu domácího. Samo-
zřejmě to znamenalo řadu technických 
a technologických inovací a organizač-
ních opatření. V roce 1993 byl závod 
privatizován. Dnes je největším čes-
kým výrobcem panelových dřevostaveb 
a úspěšně exportuje i do dalších států 
EU.

Oboru dřevostaveb s dřevěným pa-
nelovým rámem v uplynulém desetiletí 
značně pomohla expanze výrobců sád-
rovláknitých desek, OSB a dalších typů 
konstrukčních desek. Aby podpořili pro-
dej svých výrobků, vytvářejí a certifiku-
jí vlastní konstrukční panelové systémy. 
Ty potom za příslib odběru svých výrob-
ků předávají malým výrobcům, kteří by 
proces vývoje a certifikace vlastního 

systému technicky, organizačně a fi-
nančně nemohli zvládnout. 

Vývoj panelových dřevostaveb je 
patrný i v nástupu nových typů panelů 
na český trh. Na konci devadesátých let 
přišla do Čech technologie konstrukč-
ních izolovaných panelů (structural in-
sulated panels – SIPs) a po roce 2000 
technologie křížem vrstveného masiv-
ního dřeva (cross laminated timber – 
CLT). 

Panelové dřevostavby kromě stot-
řicetileté historie nabízejí investorům 
kvalitu v podobě certifikovaných dílců 
z dozorovaných výrob. Odstraňují složi-
té a zdlouhavé mokré procesy a vynikají 
svými technickými vlastnostmi, kvalitou 
a rychlostí montáže. Podmínkou jejich 
úspěšného rozvoje v budoucnosti bude 
nabídnutá přidaná hodnota pro inves-
tory oproti jiným typům staveb. Věřím, 
že se jedná o velice perspektivní obor 
a zájem o moderní panelové dřevostav-
by i nadále poroste.

V závěru mi dovolte poděkovat za-
městnancům VVÚD Praha, kteří mi 
umožnili přístup k archivním materiá-
lům, a všem osloveným pamětníkům 
za jejich čas a cenné informace.
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