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Nezaměřujte se jen na jeden 
zdroj. Desítky příspěvků v in-
ternetové diskuzi nenahradí 

návštěvu domu, který vámi vybraná 
firma již postavila!
Jedinečnou příležitostí, jak zažít na 
vlastní kůži proces výstavby dřevo-
stavby z masivních dřevěných panelů, 
je zúčastnit se projektu Dřevostavba 
všemi smysly, která probíhá v průbě-
hu roku na různých aktuálních stav-
bách. V  rámci jednotlivých etap je 
možné navštívit stavbu, vše si podrob-
ně prohlédnout, diskutovat s  odbor-
níky, pohovořit s majiteli a v přímém 
přenosu sledovat například měření 
vzduchotěsnosti obálky domu.
Termíny vypsaných akcí najdete na 
níže uvedených webových stránkách.

a dv e r t o r i a l

■ Jaroslav Jiruška, specialista na 
dřevostavby, DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o.
„Pro hladký průběh a dobrý výsledek je dů-
ležité také nasazení samotného investora. 
Pokud věnuje celému procesu dostatek své 
energie od výběru projektanta, zhotovite-
le, součinnosti během projektování a  vý-
stavby, pak výsledek bude odpovídat jeho 
představě. Jsme přesvědčeni, že tato forma 
prezentace přinese návštěvníkům mnoho 
užitku a  následně více radosti při stavbě 
vlastního domu.“

■ Irena Truhlářová, architektka 
dřevostaveb, ARCHCON atelier, s.r.o. 
„Důvěra, dialog a vzájemné naslouchání jsou 
základem dobré spolupráce a  kvalitního vý-
sledku. Nejvíce mě inspirují investoři sami, 
proto se snažím být s nimi v těsném kontak-
tu během celého procesu. Během spolupráce 
s  investory nám chyběl prostředek, jak náš 
způsob stavění, konkrétní materiály a výrob-
ky předvést lépe než pomocí vzorků a  foto-
grafií. A  tak vznikl nápad pravidelně a prů-
běžně naše společné stavby prezentovat.“

■ Jan Vondruška, majitel dřevostavby
„Základem spokojenosti je nespěchat. A řekl 
bych, že u stavby domu to platí dvojnásob. 
Velice nám pomohla osobní návštěva jiných 
domů a rozhovor s  jejich majiteli. Prohlíd-
ky domů byly jak inspirativní, tak poučné. 
Dlouho jsme také diskutovali nad projek-
tem s architekty a jsme si jisti, že díky tomu 
jsme nyní s naším domem velice spokojeni.“

VNímejte 
Všemi 
sVými 
smysly

www.archcon.cz            www.drevostavbybiskup.czinfo

Smysly jsou prostředkem, 
pomocí kterého vnímáme 
své okolí a zpracováváme 
přicházející informace. 
napomáhají nám správně se 
rozhodnout. Rozhodnutí stavět 
dům s sebou přináší spoustu 
dalších otázek. Výběr pozemku, 
typ domu a v neposlední řadě 
samozřejmě výběr architekta 
a stavební firmy. Jak se ale 
vyznat v záplavě informací, 
která se na nás valí?
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