Historie panelových dřevostaveb
3. část
Dřevostavby nejsou pro blbce, měl ji i Albert Einstein
V předcházejících dílech našeho miniseriálu jsme probrali historii vzniku panelu s
dřevěným rámem a kolébku jeho celosvětového úspěchu firmu Christov & Unmack v
Niesky, Boleslavi a Černousích.
Podtitul dnešního dílu zní trochu tvrdě, ale berte to jako nadsázku. (Také bydlím v
dřevostavbě – vlastně když už jsem u toho, bydlím ve čtyřbytovém domě stavební
soustavy STAMO, kterou v 80 – letech vyvinul Výzkumný a vývojový ústav dřevařský v
Praze a dá se říci, že společně se svým předchůdcem stavebním systémem MONTI jde o
přímého potomka systému Döcker. Dokonce je spojuje i jedna výrobní fabrika, konkrétně
závod v Černousích o kterém jsem psal v minulém díle. Tam se totiž náš dům vyrobil a to
110 let, po patentování Döckerova systému. Samozřejmě továrna v Černousích v té době
již nepatřila pánům Christovovi & Unmackovi, ani jejich dědicům. Po druhé světové válce
ji chvíli spravovala Rudá Armáda, potom národní správce, … až se dostala pod VHJ
dřevařský průmysl, Generální ředitelství Praha. Po zrušení Výrobně hospodářských
jednotek se stala součásti podniku Severočeské dřevařské závody s.p., které se po
revoluci transformovaly na akciovou společnost Lineta, SčDS a.s. s podnikovým
ředitelstvím v České Lípě, aby se po různých privatizačních peripetiích stala majetkem
Českých dřevařských závodů.) I to do historie dřevostaveb patří. Já se ale vracím do
Niesky do roku 1929.
V roce 1929 vyrobila firma Christov & Unmack dům pro svého nejslavnějšího
zákazníka. Šlo o letní sídlo Alberta Einsteina, které dodnes stojí v obci Caputh nedaleko
Postupimy. Einstein navzdory své manželce prosadil dřevostavbu. Dům navrhl architekt
Konrad Waschman, který jako dvacetišestiletý u Christopha s Unmackem vedl konstrukční
kancelář a který se po své emigraci před nacismem do USA celosvětově proslavil. Dům v
Caputh dnes slouží jako muzeum.

Letní sídlo Alberta Einsteina v Caputh
Po první světové válce Christov & Unmack postavili řadu domů v Německu, Polsku i
Čechách. Mnoho těchto domů, které stojí již devadesát let se stále využívá pro bydlení a
jednoznačně tak dokazují nadčasovost, odolnost a vynikající užitné vlastnosti dřevostaveb.

Domy společnosti Christov & Unmack v Niesky
Dřevostavby s dřevěným rámem se vyráběli i za socialismu. Celých 45 let
socialistického „dřevostavění“ zmapováno nemám. Přesto si dovolím vyjmenovat továrny a
jejich stavební systémy ze 70. a 80. let. Pokud na něco zapomenu, moc se omlouvám a
budu rád, pokud mi pamětníci informace doplní, nebo pošlou materiály k tomuto období.
Začněme v Černousích o nichž jsem psal již v úvodu. Dřevostavby se zde vyráběly
asi do roku 2000. Potom skončila výroba s nejdelší tradicí v Čechách a možná i Evropě.
Všechny konstrukční systémy černouských domů byly postaveny na čepovaném
dřevěném rámu, tedy přesně tak, jak jej vymyslel zakladatel moderních dřevostaveb
dánský rytmistr Johann Gerhard Clement Döcker. Naposledy používaná stavební soustava
STAMO byla úspěšná, vyrábělo se 200 až 250 rodiných a bytových domů ročně. Po roce
1989 se celý trh dřevostaveb zhroutil, ale Černousy získaly certifikát MPA Dráždany
opravňující k exportu do Německa. Tam se v devadesátých letech postavilo asi 60 domů,
dalších 10 ve Španělsku a tím výroba prakticky ustala.
Soustavu STAMO vyráběli v Potštejně i Východočeské dřevařské závody, ale o jejich
produkci žádné informace nemám.
Středočeské dřevařské závody měli svůj systém TL, který vycházel z „natupo“
poskládaného dřevěného rámu opláštěného dřevotřískovou deskou. Z takovýchto panelů
stavěli rodinné i řadové domy, ale také ubytovny, školky, samoobsluhy a mnoho dalších
staveb. Vícepodlažní stavby Systému TL jsou charakteristické ocelovou nosnou
konstrukcí. Výroba se prováděla na závodě v Novém Strašecí.

Řadové domy TL Středočeských dřevařských závodů z Nového Strašecí
Největším výrobcem dřevostaveb nebyli dřevaři, ale Rudné doly Jeseník, které vyráběly
domy v licenci firmy OKAL. Kdo by „okály“ neznal. Panel byl založen na výtlačně lisované
dřevotřískové desce a jejich rodinné domy, či řadovky stojí snad v každé obci naší vlasti.

Řadové domy OKAL z Rudných dolů Jeseník

Dřevostavby vyráběl i BIOS Sedlčany, ale o jejich výrobním programu mi informace chybí.
V příštím díle našeho seriálu se vrátíme do roku 1935 a to do USA, kde byl v té době
zahájen vývoj technologie konstrukčních izolovaných panelů, structural insulated panels,
nebo též SIPs.

