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Seznam použitého značení 

TDS –  těžký dřevěný skelet 

ČSN –  česká státní norma 

PD –  projektová dokumentace 

NP –  nadzemní podlaží 

PP –  podzemní podlaží 

EN –  evropská norma 

b –   šířka průřezu 

h –   výška průřezu 

L –   délka rozpětí 

A –   plocha průřezu 

Iy –   moment setrvačnosto 

iy –   poloměr setrvačnosti 

σc,o,d -   normálové napětí 

NEd –  normálová síla 

λ –   štíhlostní poměr 

λrel –  štíhlost prutu 

kc –  součinitel vzpěrnosti 

π –   Ludolfovo číslo 

fc,o,d –  pevnost v tlaku kolmo k vláknům 

fh,k –  charakteristická pevnost v otlačení 

My,rk –  charakteristický plastický moment 

Fax, Rk –  charakteristická osová únosnost 
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VEd –  návrhová posouvající síla 

Kv –  koeficient oslabení smykové pevnosti v oslabeném průřezu 

α –   poměr efektivní výšky k celkové 

fv,k –  pevnost dřeva ve smyku 

Winst,Q -  okamžitý průhyb od nahodilého zatížení 

Winst,G -  okamžitý průhyb od stálého zatížení 

Winst -  výsledný okamžitý průhyb 
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1 Úvod 

Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt objektu 

administrativní budovy doplněný o statický posudek vybraných částí. Objekt se skládá ze 

dvou nadzemních a jednoho podzemního podlaží. Hlavním cílem této práce je zpracování 

projektu stavby a to jak z hlediska konstrukčního, tak z hlediska technologie provádění. 

Zvláštní pozornost je věnována kontrolnímu plánu a statickému posudku těžkého dřevěného 

skeletu. 

 Cílem bylo, aby objekt splňoval požadavky na architekturu vyplývající ze zvolené 

lokality a dále, aby konstrukce zohlednila složitější základové podmínky. V souvislosti 

s tímto požadavkem byl vypracován návrh objektu v kombinaci stěnového systému a těžkého 

dřevěného skeletu, jehož část byla podrobena statickému posudku. 
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2. Dřevo jako stavební materiál 

Dřevo je přírodním stavebním materiálem, které v historii člověka hrálo významnou roli při 

výstavbě obydlí v celé jeho historii. V dnešní době dokáže dřevo díky svým fyzikálním 

vlastnostem, univerzalitě využití a ekonomické výhodnosti konkurovat zdícím materiálům, 

železobetonu a oceli.[53] 

Dřevo splňuje v dnešní době tolik prosazovanou a důležitou myšlenku udržitelného rozvoje. 

Toto je možné hlavně díky obnovitelnosti dřeva jako stavebního materiálu v kombinaci s jeho 

dalšími vlastnostmi: 

• Díky své obnovitelnosti dokáže nahradit využití neobnovitelných zdrojů a tím 

ochránit krajinu před devastací. 

• Nízká energetická náročnost výroby vstupních materiálů. 

• Relativně nízká hmotnost. 

• Minimální odpady při výrobě, které lze dále využít. 

• Dobré tepelně izolační vlastnosti 

2.1 Rostlé dřevo 

Dřevo není na rozdíl od oceli a jiných moderních stavebních materiálů homogenním 

materiálem. Naopak obsahuje mnoho prvků, jež způsobují odlišné vlastnosti v různých 

místech a směrech. Toto znesnadňuje použití rostlého dřeva ve stavebnictví, neboť je potřeba 

dřevo nejdříve roztřídit do jednotlivých pevnostních tříd, ať už strojně, nebo vizuálně. Dalším 

prvkem zohlednění přírodní struktury dřeva je použití vysokých součinitelů materiálu ve 

výpočtu, čímž konstrukci předimenzujeme.[53] 

Hustota dřeva je základním údajem ve vztahu k mechanickým vlastnostem. S hustotou se 

zvyšuje pevnost a tuhost. V současnosti se určuje hustota dřeva při vlhkosti 12%. Hustota 

jehličnatých dřevin se pohybuje mezi 350 a 500 kg/m3, listnaté dřevo se pak pohybuje 

v rozptylu 640 a 1080 kg/m3.[23] 

Vlhkost dřeva se vyjadřuje dvěma způsoby. Jako podíl vody k suché dřevní hmotě, tedy 

absolutní vlhkost. A jako podíl vody k hmotnosti mokrého dřeva, tedy relativní vlhkost. 

Vlhkost do dřeva proniká nejprve do buněčných stěn jako vázaná voda a teprve pak zaplňuje i 

buněčné dutiny tzv. volnou vodou. [53] 
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Nejpoužívanější dřevinou ve stavebnictví je smrk evropský, jež se vyznačuje žlutobílým 

dřevem, rychlou schopností vysychání, snadným opracováním a lepením a obtížnou 

impregnací. Je náchylný na napadení hmyzem a relativně rychle podléhá zkáze. Druhým 

představitelem jehličnanů je pak borovice lesní, jež se vyznačuje výrazným přechodem mezi 

jádrem a bělem, snadným opracováním, sušením a impregnací. Odolnost vůči zkáze a hmyzu 

je stejně nízká jako u smrku. Obecně má lepši mechanické vlastnosti než smrk. Oproti 

jehličnanům mají listnaté dřeviny větší objemovou hmotnost a z toho vyplívající lepší 

mechanické vlastnosti. Dub zimní se vyznačuje žlutobílou barvou bělu s hnědým jádrem, 

dobrou opracovatelností, pomalým sušením a nemožností impregnace. Na druhou stranu má 

velkou trvanlivost a únosnost. Buk se oproti dubu liší načervenalou barvou, schopností 

impregnace. Má také nejlepší mechanické vlastnosti z evropských listnatých dřevin. [53] 

Rostlé dřevo lze využít jak ve formě kulatiny, tak ve formě řeziva. V dnešní době se vyjma 

tradičních a zvláštních staveb využívá hlavně stavebního řeziva. Stavební řezivo se dělí dle 

průřezu na deskové a hraněné. [53] 

Třídy pevností jehličnatého dřeva se dle normy ČSN EN 338 dělí do tří skupin. Dle řazení od 

vzestupně dle únosnosti to jsou tříd: 

• C30 

• C24 

• C16 

Dělení a značení vychází z pevností daných materiálů v ohybu v MPa. Pro návrh objektu 

řešeného v diplomové práci byla zvolena třída pevnosti C30, jež odpovídá dřevu o objemové 

hmotnosti 420 kg/m3. [23] 

2.2 Materiály na bázi dřeva 

Pro omezenou únosnost rostlého dřeva vznikla poptávka po únosnějších variantách tohoto 

stavebního materiálu. Vyztužování a zpevňování dřeva se v historii provádělo jak 

mechanicky, tak chemicky. V dnešní době převládá forma mechanická v podobě lepení 

menších dřevěných dílců v jeden celek, který vykazuje lepší jednosměrnou a někdy i 

vícesměrnou pevnost podle toho, jak jsou jednotlivé prvky v celku orientovány. Metody 

zlepšování mechanických vlastností dřeva a materiálů na jeho bázi je mnoho a proto zde 

budou jen stručně uvedeny jednotlivé typy výrobků této produkce: 
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• Lepené lamelové dřevo (LLD) – vzniká vzájemným lepením lamel v různých 

orientacích podle toho, jaké vlastnosti se od průřezu požadují. Lepením se omezuje 

vliv anizotropie dřeva a jeho tvarová stabilita. 

• Vrstvené dřevo – LVL, PSL, LSL – jedná se o variaci na překližky s rozdílem 

tloušťky za tepla lepených a lisovaných prvků. Vznikají tak únosné plošné prvky. 

• Překližky – vznikají lepením a lisováním dýh loupaných z mekkých nebo tvrdých 

dřevin. 

• OSB desky – neboli velkotřískové desky vznikají lepením velkých plochých třísek. 

Takt se dá z velké míry zpracovat i odpad z jiných výrob. Skládají se z jádra, ve které 

jsou třísky orientovány kolmo na delší směr a z vnějších vrstev s třískami 

orientovanými podél delší hrany. 

• Dřevotřískové desky (DTD) – lepením třísek o délce 5-20 mm s náhodně 

orientovanými třískami. 

• Dřevovláknité desky (DVD) – vyrábějí se jako měkké, polotvrdé a tvrdé desky pomocí 

mokrého nebo suchého procesu. Podstata spočívá v rozvláknění třísek jehličnatého 

dřeva a jeho následné promísení s lepidlem a lisování. 

Dřevěných materiálů a materiálů na jeho bázi je nepřeberné množství, jehož popisu se věnuje 

řada odborných publikací.[53] 
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3 Historický vývoj dřevostaveb 

 Dřevo je společně s kamenem tradičním stavebním materiálem využívaným 

k budování lidských obydlí už od počátku civilizační historie. Zatímco kámen byl 

v posledních staletích vytlačen keramickými a ocelovými materiály na okraj stavebního 

sortimentu, dřevěné prvky prožívají jistou renesanci, za kterou vděčí několika svým 

vlastnostem. Těmito vlastnostmi je dobrá opracovatelnost, velká funkční variabilita, 

obnovitelnost zdrojů a s tím spojená ekologičnost a závěrem i fakt, že dřevo je člověkem 

kladně přijímáno z hlediska uživatelského pohodlí. V této kapitole bych se rád zaměřil na 

strohé popsání historie jednotlivých dřevěných konstrukčních systémů, které přetrvaly 

dodnes. Chronologicky se pak jedná o rozbor systému: 

• Skeletového 

• Stěnového (roubeného) 

• Lehkého dřevěného skeletu 

• Masivních dřevěných desek 

3.1 Těžký dřevěný skelet 

 Této kapitole bude věnován největší prostor, jelikož se jedná o nejstarší přetrvávající 

konstrukční systém a také o nejrozšířenější z geografického hlediska. Těžký dřevěný skelet se 

vyznačuje použitím robustnějších prvků, které mají výrazně větší hmotnost než prvky lehkého 

skeletu. Této skutečnosti jsou také uzpůsobeny metody spojů ve styčnících. První zmínky o 

budování staveb za použití TDS pochází již z pozdní doby kamenné a doby bronzové. 

V těchto případech je datování však velice složité, jelikož dřevěné stavby velice těžko 

odolávají působení času a historie tohoto konstrukčního systému tak může být ještě 

hlubší.[53] 

3.1.1 Pravěké formy TDS 

Pravěké těžké dřevěné 

skeletové systémy se nedají 

považovat za těžký dřevěnný skelet 

jak jej chápeme, jelikož postrádá 

pevný styčník. Materiálem pro 

pravěký TDS je jen hrubě opracovaná 

Obrázek 1 - dlouhý dúm [24] 
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kulatina a ke spojům bylo použito lýko, které neumožňovalo dostatečnou tuhost rámu, od 

čehož se odvíjí odlišnost od klasického TDS. I přes tento nedostatek se pravěký skelet řadí 

jako předchůdce TDS. První formou pravěkého skeletového stavění byl ve 4. tis. př.n.l. 

dlouhý dům na obrázku 1, který se 

seskládá s podélných a příčných rámů 

ze sloupů a vaznic, jež jsou doplněny 

konstrukcí stropu a opláštěním 

budovy dvojího typu. V první podobě 

se jedná o hliněnou mazaninu, 

vyztuženou výpletem z větví, ve 

druhé se jedná o vodorovně 

naskládané kulatiny na sraz 

s tesanými čely zapuštěnými do 

pouzder ve sloupech. Druhá varianta 

vzdáleně připomíná roubenou konstrukci, liší se však použitím sloupů. Pro stavbu domu 

v bažinatém území se používaly sloupové konstrukce z mohutných kulatin, na které byla 

provedena podlaha nad úrovní terénu. Pro takovouto stavbu se používalo pouze dubové dřevo. 

Příklad stavby na obrázku 2. Tato forma stavění se dodnes zachovala v odlehlých, 

technologicky zaostalých lokalitách, kde se lidé potřebují ochránit před vlivem záplav. [53] 

3.1.2 Dřevěné skeletové konstrukce v období Antiky 

 Antika je dodnes považována za 

období vzdělanosti, pokroku a kultury. 

Právě díky tomuto faktu dnes vděčíme za 

doklady o tehdejším stavitelství 

využívajícím dřevo. Nálezy pozůstatků 

dřevěných staveb z této doby jsou takřka 

nulové a čerpat je tedy potřeba z antické 

literatury. Hlavní úlohu v tomto čerpání 

mají spisy Vitruvia a jeho následovníků.  

 Prvním a jediným příkladem 

antického dřevěného skeletu pro účely 

bydlení je Opus craticium – hrázděný skelet obytného domu na obrázku 3. Díky kritice 

Obrázek 2 - pravěký dům na kůlech [26] 

Obrázek 3 - Antický hrázděný dům [25] 
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Vitruvia na adresu hrázděného stavění v podobě snížené požární odolnosti a vzniku trhlin 

omítek, máme poměrně přesnou 

představu o tomto konstrukčním typu. 

Jako stavební materiál bylo použito 

už opracovaného hraněného řeziva 

pro nosnou kostru v tloušťce 8-12 cm 

pro svislé sloupy a 6-8 cm pro 

vodorovné příčle. Z těchto prvků byly 

tvořeny čtyřúhelníkové soustavy o 

délce strany 50-80cm vyplněné 

tehdejší formou betonu, zdiva 

z kamenů nebo cihel. Vnitřní líc stěn 

byl omítnut. Konstrukce viz. Obrázek 

4. Celá konstrukce byla založena na pilířích, nebo na podezdívce z cihel či kamenů. Hlavním 

důvodem pro stavbu těchto domů byla ekonomická a prostorová výhodnost oproti kamenným 

stavbám, při zachování příznivých klimatických podmínek uvnitř obydlí. Nejvíce dochované 

zbytky tohoto obydlí se nacházejí v Pompejích a Herkulaneu. [53] 

 I přes velkou technickou vyspělost tohoto období nedošlo v Antickém období ke 

vzniku uceleného architektonického stylu používajícího jako materiál dřevo. Hlavním 

důvodem proč se tak nestalo byl nejspíše nedostatek vhodného stavebního dřeva v oblasti 

středomoří. [53] 

3.1.3 Klasický Čínský těžký skelet 

 Čínské tradiční dřevěné skelety jsou považovány za vrchol tesařské zručnosti. Volba 

dřeva byla ve starověké Číně čistě racionální, neboť tehdy se na jejím území nacházely bohaté 

lesy. Dřevo se pro zlepšení vlastností napouštělo pryskyřicemi nebo rostlinnými oleji a 

budovy byly umístěné na vyvýšené platformy. I přes svou tradici trvající zhruba 3 tisíciletí si 

udržely téměř svou originální formu. Pravidla stavění v Čínském těžkém skeletu se začínala 

formovat během panování dynastie Zhou (1066 – 256 př. Kr.). Během tohoto období byla tato 

pravidla sepsána jako Zhou rituál a hlavními předpoklady bylo: 

• Neměnnost konstrukce a architektonických forem 

• Dodržování urbanistické hierarchie dle funkce a významnosti budov 

Obrázek 4 - Antická hrázděná konstrukce [28] 
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• Soulad s okolím stavby 

• Jižní orientace vstupu 

Tyto pravidla zaručovala integritu Čínského stavění a byla podpořena i rozměrovou 

unifikací. Základní jednotkou rozměrové unifikace byl jeden Jian, který byl původně o 

rozměrech 3 x 6 m a byl postupem času zvětšován. Konstrukce Čínského těžkého skeletu 

měla dvě základní varianty: 

• Tai-Liang 

• Chuan – Duo 

První, starší varianta Tai – Liang byla používána už v 8. Stol. př.n.l. viz. Obrázek 5. 

Tvoří jej výrazné vodorovné 

nosníky uložené na zhlaví sloupů. 

Tyto hlavní vodorovné nosníky jsou 

pro vytvoření podpor pro střechu 

osazeny ze shora i ze spod kratšími 

´okapovými´ nosníky. Všechny 

spoje se prování do vytesaných 

lůžek a jsou tradičně čepované. 

Vrcholová vaznice je nadvýšena 

pomocí krátkých sloupků uložených 

na nejvyšších nosnících. [53] 

Výrazným prvkem Tai – 

Liang jsou stupňovité dekorativní 

konzoly Duo – Gong, jež byly 

převzaty z Indické sakrální 

architektury viz. Obrázek6. Funkcí 

Duo – Gong konzol není jen 

dekorativně obohacovat stavbu, ale 

také ji staticky ulehčit pomocí 

snížení smykového napětí 

Obrázek 5 - skelet Tai-liang [29] 

Obrázek 6 - konzola Duo-Gong [30] 
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v nosníku. Toto přispívá i ke zvýšení rozpětí nosníků. Tento architektonický prvek se později 

stal základním rysem Čínské a později i japonské architektury. [53] 

Druhá architektonická varianta Chuan – Dou byla uplatněna hlavně v méně nákladné 

výstavbě mimo chrámové 

komplexy viz. Obrázek 8. 

Hodila se spíše pro obytnou 

výstavbu a největšího 

uplatnění se dočkala za 

dynastie Chan, nicméně se 

používá dodnes na území 

jižní Číny. Hlavním 

rozdílem je použití 

subtilnějších sloupů 

rozmístěných po menších osových vzdálenostech viz. Obrázek 7. V římsách již není uplatněn 

styl Duo – Gong, ale římsy jsou 

podepřeny šikmými prvky a jsou 

mnohem méně zdobné a pracné. 

Systém užívá vodorovných ztužidel 

mezi sloupy, které spolu s menšími 

roztečemi umožňují snadnější 

vložení otvorů. Porovnání obou 

konstrukčních systémů je patrné na 

obrázku níže. Vlevo Tai – Liang se 

svými průběžnými masivními 

nosníky a vpravo subtilnější Chuan 

– Dou.[29] [53]   

Výrazným rysem Čínských těžkých dřevěných skeletů je absence snahy o zakrytí 

dřevěné nosné konstrukce. Naopak je přiznána a ještě zvýrazněna v užití dekorace staveb. 

Dalším neopomenutelným prvkem jsou pak střechy, jež tvoří dominantu staveb a podtrhují 

tak celý stavební styl. Vyznačují se vyloženými římsami, které chrání před deštěm, sněhem a 

sluncem jak budovy, tak i obyvatele na krytých verandách. Rozeznáváme tři základní skupiny 

střech:  

Obrázek 8 - skelet Chuan-dou [29] 

Obrázek 7 - porovnání Tai-Liang a Chuan-Dou [29] 
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• Sedlové 

• Valbové a polovalbové 

• Pagodovité 

Označení střech je pouze přibližné, neboť se nejedná o sedlové ani valbové střechy v pravém 

slova smyslu, neboť mají střešní roviny značně prohnuté, ale je to nejbližší příměr. [53][29] 

 Charakteristickými stavbami Čínské skeletové architektury jsou svatyně, pagody a 

paláce. Tyto stavby tu však nebudu rozebírat, jelikož se jedná o uplatnění již zmíněných 

stavebních stylů a jsou podrobně popsány ve spoustě jiných publikacích.[53][29] 

  

3.1.4 Japonský tradiční dřevěný skelet 

 Japonská dřevěná architektura je původně převzata z Číny a upravena pro místní 

ostrovní podmínky a životnímu stylu Japonců. Vyznačuje se sofistikovaným dřevěným 

skeletem a složitými styčníky, otevřeností do zahrady, výrazným optickým rozlišením 

nosných konstrukcí a zdůrazněním horizontálních linií staveb a na závěr standardizací 

rozměrů a konstrukčních prvků. Japonské tradiční stavění přebralo i prvek Duo – Gong, který 

dále přepracovalo pro použití na svých chrámových stavbách. Tento ´Japonský´ Duo – Gong 

je dle pravidel japonského stavění rozměrově i konstrukčně unifikován s cílem zrychlení 

výstavby. Rozměrově se řídí průměrem dřevěného sloupu a krakorec se skládá 

z předpřipravených stanovených prvků, které se na stavbě rychle složí pomocí kolíkových 

spojů.[53] 

 Alfou i omegou Japonského tradičního skeletu je unifikace ve všech formách. 

V rozměrové formě ji představuje modulární systém Kiwari. Počátky užívání Kiwari souvisí 

s příchodem budhismu z Číny v 8. Století a od té doby udává konstrukčně – materiálovou a 

uměleckou ucelenost japonského 

dřevěného skeletu. Systém Kiwari je 

užíván napříč všemi druhy staveb od 

chrámových až po sídla farmářů. 

Tradiční podoba Kiwari se skládá ze 

dvou základních  proporčních vztahů a 

to: Obrázek 9 - rozměrová unifikace dle rohoží Tatami [29] 
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• Vzdálenost sloupů L = 6,5 shaku (1970 mm), dle modulu Kyo - Ma 

• Průřez sloupů 0,65 shaku (197 mm) nebo 0,42 shaku (127 mm) 

Moderní podoba Kiwari se skládá pouze z unifikace vzdálenosti sloupů a to L = 6 shaku 

(1818 mm) dle modulu Inaka - Ma. 

 Mezi další prvek rozměrové unifikace patří podlahové rohože Tatami viz obrázek 9.. 

Jsou to tradiční rohože pro sezení či spaní na podlaze. Jejich standardizovaný půdorysný 

rozměr je dvojí Kyo - ma 1970x909 mm, Inaka –ma 1818x909 mm. Standardizovaná je 

rovněž tloušťka ve třech variantách: 45, 50, 57 mm. Základní rozměr rohože je určen od 

prostoru, který potřebuje jeden dospělý muž k ležení, nebo dva k sezení. Rohože vstupují do 

návrhu budov jako dimenzační jednotka místností podle počtu obyvatel místnosti. Na jednoho 

člověka je v místnosti potřeba prostor o ploše minimálně třech rohoží.[53] 

 Z konstrukčního hlediska je japonský dřevěný skelet vždy buď těžký nebo středně 

těžký od středověku prakticky nezměněný. Význačným prvkem je absolutní vyloučení 

diagonál jako ztužidel, nejspíš z důvodu zvětšení pružnosti budov na účinky zemětřesení. 

Funkci ztužení musely přenést pouze vodorovné prvky a zvláštní pozornost je tedy věnována 

jejich spoji na sloupy. Styky jsou prováděny formou čepu, ovšem ve složitější podobě, než jak 

jej známe u nás. Je doplněn spoustou složitých zámků pro docílení tuhosti spoje.[53] 

 Japonský skelet se mění podle 

důležitosti stavby.  

Prvním příkladem je císařská  

residence v Katsura v Kyotu postavená 

ve stylu Shoin  (15. a 16. století) viz. 

Obrázek 10. Jedná se o jednoduchou, leč 

rozlehlou stavbu, postavenou dle 

systému Kiwari s rozlehlými zahradami. 

[53] 

Obrázek 10 - císařská residenve v Kyotu [31] 
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Menší sídla japonské 

šlechty byla navrhována 

v Šinden stylu. Od okolní 

zástavby byly odděleny 

zděným oplocením se dvěma 

vstupními branami. Vnitřní 

prostor byl krom samotné 

residence vybaven zahradou, 

rybníkem, můstkem a dalšími prvky japonské zahradní architektury. Střed residence tvořila 

Šnden hala, na kterou přes koridory navazovaly další budovy. Nejlepším příkladem tohoto 

stavění je residence Ninomaru postavena okolo roku 1625 viz obrázek 11. Ninomaru se 

skládá ze šesti samostatných budov usazených na dřevěné platformě na dřeěných pilotách. 

Dispozice se opět řídí rozměrem Tatami rohoží.[53] 

Domem pro obyčejné lidi byl dům ve slohu Minka a to doslovně, neboť takto se název 

slohu překládá viz. Obrázek 12. Kombinuje obytnou část domu s jeho provozně – výrobní 

částí. Výstavba těchto domů probíhala na vesnicích či malých městech. Z konstrukčního 

hlediska se jedná o chudší, ale 

konstrukčně stejnou variantu 

skeletových staveb užívaných u 

honosnějších objektů. Dvěma specifiky 

jsou skelety s označením Sashimoro – 

zukuri a Gasho – zukuri.          

Sashimono – zukuri je skelet v němž je 

dřevěný strop tvořen pravoúhlým 

roštem se zapuštěnými trámy. Tento rošt 

ve spojení se sloupy vytváří tuhý skelet 

a dobrou podporu pro konstrukci střechy. Gassho – zukuri je dům s velmi strmou střechou  a 

až třemi podkrovními podlažími viz. obrázek 13. Důvod strmosti střechy je odvod pokrývky 

sněhu v zimním období. Tento dům slouží převážně jako obytný, nebo jako školy či chrámy, 

materiál pro střešní krytinu jsou došky nebo rýžová sláma. Zakončení střechy v průčelí je 

tvořeno obloukem, tomuto se říká Hafu. Zvláštností těchto domů je fakt, že zatímco 

konstrukci přízemí měli na starosti tesařští mistři, tak podkrovní prostory a střechu si lidé 

Obrázek 11 - residence Ninomaru [31] 

Obrázek 12 - dům slohu Minka [33] 
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dělali svépomocí v rámci celé vesnice a to z důvodu všeobecné chudoby regionů v nichž se 

tyto domy stavěly.[33][53] 

 

 

Obrázek 13 - sashimono-zukuri a gasho-zukuri [32][34] 

Jako poslední zástupce residenčního bydlení v tradičním japonském dřevěném skeletu je 

horský dům, jenž se vyznačuje mírně sklonitou, takřka „alpskou“ střechou. [33][53] 

 

 

3.1.5 Tradiční evropské skelety od 7. Po 19. Století 

 V období středověku se v Evropě postupně znovuobjevovaly techniky výstavby 

z dřevěných hraněných prvkům které byly používány o staletí předtím v dobách antiky. 

Jedním z důvodů „zapomnění“ těchto znalostí byla destabilizace celého kontinentu vlivem 

rozpadu Římské říše a s tím související potřebou obrany, jež lépe poskytovaly kamenné 

stavby. V dalším textu bude rozebrán vývoj postupně v různých zemích tak, jak postupně 

vznikal. [53] 

3.1.5.1 Těžký dřevěný skelet v Británii 

V Británii  byly dřevěné stavby v hojné míře používány mezi 7. a 17. Stoletím, kdy 

nebyly místní lesy vykáceny na stavbu námořních flotil.   

 První formou dřevěného skeletového domu byl takzvaný open hall house, tedy dům 

s jedním otevřeným prostorem. Tento typ obydlí dominoval mezi 7. a 11. Stoletím. Open hall 

house se prováděl ve dvou konstrukčních variantách: 
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• Cruck frame (se zakřiveným rámem) 

• Box frame (s vertikálními sloupy, příčlemi a šikmou střechou) 

Cruck frame bylo obydlí halového typu se zakřivenými hlavními sloupy, které se 

sbíhaly v hřebeni viz obrázek 14. Stěny takto tvořily zároveň podporu střešní krytiny. Rámová 

konstrukce využívala tesařských spojů, převážně plátování a čepů. Podélné ztužení bylo 

tvořeno vaznicemi usazenými ze shora na konzolích na hlavních nosných rámech. Rozpětí 

rámové konstrukce bylo mezi 5ti a 10ti metry a osová vzdálenost těchto rámů byla 3 až 4 m. 

Hlavní šikmý sloup příčného rámu byl většinou tvořen z více kusů spojených plátováním. 

Stálá poloha celé vazby byla zajištěna usazením spodního konce šikmého sloupu pomocí čepu 

buď do dřevěného podkladního trámce, nebo do podezdívky z kamenné zdi. Montáž příčných 

rámů se prováděla na zemi a následně se dodatečně zvedala pomocí lan podobně jako u 

Amerického systému baloon frame.[35][36][53] 

Box frame se naopak od Cruck framu vyznačoval svislostí hlavních nosných prvků 

viz. obrázek 15. Skládá se ze svislých sloupů, vodorovných příčlí a konstrukce šikmé střechy 

se vzpěrami a hambálky. Pravoúhlý systém rámů je buď po výšce otevřený, nebo je navíc 

vyztužen mezipříčlí. Velká vzdálenost příčných rámů kladla vysoké nároky na tuhost 

výplňových stěn, které se proto ještě více vyztužovaly svislými nebo vodorovnými 

výztuhami. Z této potřeby vznikly dva architektonicky výrazné typy domů stavěných 

konstrukcí Box frame. Prvním je varianta se svislými výztuhami s malými roztečemi (0,5 – 

0,6 m) zvaná half timbered construction a druhá varianta s kombinací svislých a 

vodorovných výztuh, která tvoří na pohled čtvercová pole s názvem square panel 

construction. [35][36][53]   

Obrázek 14 - dům ve stylu Cruck frame [35][36] 
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První varianta byla více 

honosná a proto se používala v uliční 

fasádě, zatímco boční a dvorní 

fasáda byla často ze čtvercových 

polí, která se z důvodů estetiky 

doplňovala o šikmé a zaoblené 

výztuhy. Materiálově se tyto stavby 

realizovaly z kvalitního dubového či 

jilmového dřeva, zatímco výplně 

skeletu byly buď formou kostry 

z větví a omítnutí, nebo kamenné či 

cihelné vyzdívky.[35][36][53] 

 

3.1.5.2  Těžký dřevěný skelet v Německu a Francii 

V západní Evropě byl vývoj těchto konstrukcí spjat s Británií odkud byly prakticky 

převzaty. V Německu byly v průběhu staletí (hlavně mezi 14. a 18. Stol.) zdokonaleny a 

vylepšené se pak vracely i zpět do Británie. V Německu byl stavební styl využívající těžký 

dřevěný skelet nazýván Fachwerkbau viz obrázek 16. Německý dřevěný skeletový dům si 

však oproti Británii ponechal jednu zvláštnost převzatou ještě ze sloupových konstrukcí. 

Touto zvláštností jsou dominantní středové sloupy, které procházejí celou výškou stavby. Jsou 

umístěny jak v čelní fasádě, tak ve 

středu půdorysu a osazeny byly přímo 

na kamenný nebo hliněný základ bez 

jakéhokoliv zapuštění, což snížilo 

tuhost celé konstrukce. Tuto 

nedokonalost se tehdejší stavitelé 

snažili vykompenzovat dodatečně 

přidáním šikmých vzpěr, jež jsou 

nedílným rysem německých 

skeletových staveb. Dalším způsobem 

jak přispět k tuhosti stavby byla velice 

Obrázek 15 - dům ve stylu Box frame [36] 

Obrázek 16 - dům ve stylu Fachwerkbau [36] 
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malá rozteč příčných ztužidel. Další podmínkou tuhosti konstrukce bylo pevné napojení 

vodorovných nosníků na sloupy.[53]   

 První fází výstavby bylo sestavení příčných vazem a jejich zajištění vaznicemi na čež 

se osadily průběžné hlavní sloupy a ukotvily se vzpěrami. Nakonec se vybudovaly štítové 

stěny, které se společně s krokevní soustavou zafixovaly k hlavnímu sloupu příčníky a 

vzpěrami. Rozpon této sestavy byl 9,5m. Zvláštní úpravou tohoto systému vzniká uliční 

fasáda, která s každým dalším podlažím více vystupuje do ulice, tomuto se říká vyložení 

fasády. [53] 

Od 14. Století se mění styl výstavby a rámy na výšku několika pater nahrazují rámy na 

výšku jednoho podlaží. Jako stavební materiál sloužily hranoly čtvercového průřezu o straně 

20 cm.[53] 

 

3.1.5.3 Těžký skelet na území ČR 

 Historie dřevěného skeletového 

(hrázděného) domu v Čechách začíná ve 13. 

Století s  německou kolonizací po 14. století. 

Hlavními regiony, kde se tento druh staveb 

usadil, jsou západní a severní Čechy. Co se 

konstrukce týče byly shodné s německými 

variantami, které byly rozebrány v předchozí 

kapitole. Většinou se jednalo o dům se zděným, nebo 

roubeným přízemím a hrázděným patrem viz obrázek 

18. Oproti Německu se nestavěly vysoké 

několikapodlažní čistě hrázděné domy.[53] 

 Zvláštní kapitolou z hlediska vývoje 

stavebnictví ze dřeva byla stavba dočasných  staveb 

v 19. století, jež představovaly hlavně divadla a 

sportovní arény. Obdobně ojedinělé, ale kulturně 

cennější jsou dřevěné kostely, které se vyskytovaly 

hlavně na Česko – Polsko – Slovenském pohraničí viz 

Obrázek 17 - hrázděný dům s roubeným 1.NP [36] 

Obrázek 18 - dřevěný kostel [36] 



Bc. Martin Zlámal Diplomová práce 

20 

 

obrázek 17. Jejich výstavba probíhala již od 13. století, ještě před vlivem německé kolonizace, 

a pokračovala až do století dvacátého. Konstrukčně se jedná o dřevěný skelet obložený 

dřevěným opláštěním se šindelovou střechou.[53] 

 

3.1.6  Těžký dřevěný skelet v Severní Americe 

 Dřevěná architektura se u 

původního obyvatelstva severoamerického 

subkontinentu jako taková příliš 

neuplatnila. Nejrozvinutější obydlí s 

použitím dřeva je možné zaznamenat 

v jihozápadní části Severní Ameriky, kde 

severo-američtí indiáni budovali kameno - 

dřevěné, nebo hliněno – dřevěná města. 

Jednalo se o takzvaná puebla, která 

slučovala obytné jednotky, shromažďovací prostory, stáje a další druhy staveb do jednoho 

homogenního celku, který místy dosahoval výšky až čtyř pater viz obrázek 19.  Hlavními 

průkopníky tohoto stavění byl kmen Anasaziů, který už od 9 století n.l. ovládal zdění 

z kamene na hliněnou maltu, techniku dvojtého zdění s výplní z kamenů a hlíny a techniku 

barevných hliněných omítek. Puebla byla stavěna plánovitě v půlkruhovitých tvarech 

otevřených k jihu.  Dřevo se zde uplatnilo především ke stavbě stropů, přičemž stěny byly 

s kamene nebo z hlíny.[53] 

 Ve větším množství, avšak v menší propracovanosti, bylo dřevo používáno v severní 

části Severní Ameriky, kde se stavěly 

jednoduché domy a chýše z dřevěné kostry 

s výplní stěn, kterou tvořil výplet z větví a 

hliněná mazanina. Budovy obdélníkového 

půdorysu sloužily jako obydlí pro několik 

rodin. Vesnice chránilo před okolním 

nebezpečím jednoduché opevnění z kulatin 

zaražených do země na sraz vedle sebe. 

 Opravdová konstrukce z těžkého 

Obrázek 19 - pueblo [38] 

Obrázek 20 - tradiční obytný dům Nové Anglie [39] 
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dřevěného skeletu byla na území Severní Ameriky přivezena s prvními osadníky v 16. Století 

viz obrázek 20. Jednalo se o systém Box Frame dle Anglického vzoru. Tento stavební styl 

nevyžadoval přílišnou odbornost a na rozdíl od hrázděných  konstrukcí si jej i první osadníci 

byli schopni postavit. Postupem času se s větší industrializací rozšiřoval i sortiment dřevěného 

stavebního materiálu s čímž také paralelně vzrůstal počet možností. Vyvinul se tradiční 

obytný dům pro novou Anglii se dvěma až třemi podlažími, strmou střechou a dominantním 

komínem uprostřed budovy. Konstrukční systém sice zůstal stejný jako v Evropě, ale způsob 

stavby se změnil. Na zemi se smontovaly celé stěnové rámy na výšku požadovaných podlaží a 

jako celek se pak vyzdvihly do své finální polohy. Od počátku 19. Století pak v Severní 

Americe přebírá nadvládu systém z lehkého dřevěného skeletu, o kterém je pojednáno dále. 

[53] 

 

3.1.7 Moderní těžký dřevěný skelet 

 Dřevěný skelet se v moderní době 

zprvu nedočkal velkého uplatnění, jelikož 

surové dřevo svými materiálovými 

charakteristikami prostě nedokázalo 

konkurovat oceli a betonu. Dalším 

problémem byla hořlavost s níž si 

efektivně dokáží poradit jen moderní 

materiály v podobě obkladů, nebo 

inteligentní požární systémy. V dnešní době jsou podmínky pro uplatnění dřevěných skeletů a 

dřevěných staveb obecně příznivější. Jednak se vyvinuly technologie zlepšující únosnost 

profilů na bázi dřeva a jednak je společnost více otevřená stavění z obnovitelných surovin a 

k ekologičtějšímu způsobu života.[53] 

 Co se konstrukční stránky týče přetrvávají osvědčené systémy rámových konstrukcí 

Obrázek 21- vazníková konstrukce z moderního skeletu [41] 

Obrázek 22 - styky pomocí vnějších styčníkových 

desek [42] 
Obrázek 23 - styky z vložených styčníkových desek [42] 
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v různých podobách. Zásadním rozdílem je konstrukce styčníků, jež musí splňovat mnohem 

větší nároky na tuhost (pokud se nejedná o kloubový styčník) a únosnost viz obrázek 22. 

V dnešní době se nejvíce uplatňují různé varianty spojovacích desek vložených dovnitř 

profilu, nebo přibitých zvenčí. Variant těchto spojů je spousta, stejně jako jejich výrobců a 

v dnešní době jsou dobře známe, proto se jimi nebudu dále zabývat.[53] 

 Materiálové složení dnešních těžkých dřevěných konstrukcí je alfou a omegou 

moderního dřevěného stavitelství. Rostlé dřevo jako takové stačí na pokrytí základních potřeb 

a je schopno překlenout většinu rozpětí u běžných malých obytných budov. Problém však 

nastává při výstavbě občanských, velkých obytných, ale i také u dopravních staveb, kdy by 

prvek z rostlého dřeva musel být neúnosně mocný. V těchto případech přichází na řadu 

materiály složené z menších dřevěných prvků lepené speciálními lepidly ve větší a únosnější 

celek. Použitím pouze kvalitních prvků a jejich správnou orientací pak můžeme docílit 

mnohem větší únosnosti, než by měl srovnatelný prvek z rostlého dřeva a postupným 

navazováním také odpadá rozměrové omezení (samozřejmě je tu stále omezení výrobních 

linek). Formou lepení můžeme také přetvořit odpad v podobě třísek a pilin a spojit je v dále 

upotřebitelné stavební materiály, čímž se zvyšuje ekonomická efektivita dřevozpracující 

výroby. Rozbor moderních materiálů na bázi dřeva není rovněž primárním cílem této 

diplomové práce a proto nebude dále hlouběji rozebráno. [53] 

 

3.2 Stěnové dřevěné konstrukce 

 Tato kategorie je zastoupena tradičními roubenými stavbami viz obrázek 24. Již název, 

odvozený od techniky spojů v rozích staveb, tedy roubení,  vypovídá o konstrukci těchto 

staveb. Tento typ stavění má počátky již před 3000 lety a od té doby se jen málo změnil. 

Vyvinul se z pravěké sloupové konstrukce, kdy se mezi sloupy jako výplň začaly užívat 

vodorovně kladené kulatiny zapadající do drážky ve sloupu tesanými čely. Postupem času 

stavitelé těchto obydlí přišli na to, že se dá sloupový nosný prvek zcela vypustit a stavbu 

fixovat pomocí zámků v rozích – roubením. Technika výstavby a opracování materiálu se 

prakticky nezměnily až do druhé poloviny 19. století, kde do hry vstoupilo strojní opracování 

dřeva. Na našem území (sle i v Rusku, Skandinavii aj.) se tento konstrukční systém stal 

dominantním, neboť se na našem území nacházel vhodný stavební materiál v podobě 

jehličnatého (především smrkového) dřeva.[53]   
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 Materiálově se tedy jednalo o 

kmeny 80 až 10 let starých smrků, jež měly 

25 až 35 cm v průměru. Nejnižším 

stupněm opracovanosti bylo pouhé 

odkůrování, jež snižovalo riziko napadení 

škůdci a díky malému zásahu do masa 

dřeva zajišťovalo dlouhou životnost. Na 

druhou stranu však citelná kuželovitost 

kmenů měla za následek rozevírající se 

spáry. Lépe opracované kmeny do formy 

polštářů či hranolů zajišťovaly lepší 

stavební přesnost. Pro založení první řady 

se používaly kmeny tvrdších dřevin jako dub nebo jilm z důvodu zvýšené vlhkosti.[53] 

 Konstrukčně se tedy jednalo o vrstvení vodorovných prvků, jejichž celková tuhost 

byla zajištěna spoji v rozích. Tyto měly podobu buď s přesahem, nebo bez. Spoje v rozích se 

doplňovaly dřevěnými kolíky a kleštinami. Řešení otvorů připomíná pravěký sloupový 

systém. Otvor je po stranách lemován sloupky (zárubněmi), ve kterých je z rubu drážka, do 

kterých vodorovné trámy zapadají. Celkovou stabilitu umocňují trámy dřevěného stropu, jež 

spojují protilehlé stěny a jsou do nich ukotveny.[53] 

 V současné době podlehlo roubené stavění průmyslové výrobě a unifikaci. Stavby se 

realizují z přesných trámů opracovaných na frézách, jež mají v ložných spárách spoje i na 

několikanásobné pero a drážku. Spára se už nevyplňuje plevami s jílovou hlínou, nýbrž 

těsnění z pěnového PH. Tepelně izolační vlastnosti se zajišťují obklady z TI materiálů na 

vnitřní straně stěn oddělené od vnitřního prostoru obkladem, nebo v dražší variantě zdvojenou 

roubenou stěnou. Ztužující prvky ze dřeva jsou nahrazeny ocelovými a celkový dojem těchto 

staveb už není tak přírodní ani lidově umělecký.[53] 

 

 

 

 

Obrázek 24 - roubená konstrukce [37] 
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3.3. Lehké dřevěné skelety 

Počátky lehkého dřevěného skeletu sahají do první poloviny 19. Století, kdy vznikla 

potřeba lehčích, časově méně náročných budov, které nebudou vyžadovat složitou techniku 

pro manipulaci s těžkými prvky. Dle neověřených 

historických informací odpověď na tuto otázku nalezl 

roku 1833 tesař Taylor v Chicagu, který údajně vynalezl 

rámovou konstrukci z lehkých profilů montovanou 

hřebíkovými spoji zvanou Baloon frame system viz 

obrázek 26. [53] 

 Baloon frame system se vyznačoval průběžnými 

sloupky přes více podlaží v malé osové vzdálenosti cca 

400 mm. Sloupky byly navzájem vyztuženy prkny, nebo 

deskami. Na začátku i konci je každé podlaží uzavřeno 

vodorovnými výztuhami z prken (prahy a vaznice) a 

stropní záklop je uložen na stojaté fošně, jenž je 

zaklesnuta do pozder ve stěnových sloupcích. Výhodou 

celého systému byla jednoduchá doprava materiálu a 

vcelku jednoduchá montáž, kterou bylo schopno provézt 

minimum pracovníků. Spíše než novým konstrukčním 

systémem byl nástupce Platform frame systém 

lépe proveditelnou variantou, kdy zásadní rozdíl 

spočíval v délce sloupů, které byly na výšku vždy 

jen jednoho podlaží viz obrázek 25. Obě varianty 

získávají celkovou tuhost díky opláštění, jež 

všechny nosné prvky spojuje v jeden celek.[53] 

Znaky Baloon – platform frame systémů: 

• Malá možnost prefabrikace 

• Velká staveništní pracnost 

• Ztužení pláštěm 

• Oboustranné obložení 

• Soustava ze štíhlých průřezů 

Obrázek 26 - Baloon frame system [44] 

Obrázek 25 - Platform frame system [45] 
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• Malá osová vzdálenost sloupků 

     Konstrukce stěn se provádí na podlaze daného podlaží a všechny spoje se prování 

hřebíky, či vruty. Délka stěn by vzhledem k zajištění dostatečné tuhosti neměla překračovat 

7,2 m. V původní verzi mají sloupky rozměr 50/100 mm a osovou vzdálenost 400 mm. 

V evropské úpravě se používají sloupky šířky 60mm po osových vzdálenostech 625 mm. 

Otvory ve stěnách se dají realizovat do světlosti 2000 mm, nad tuto světlost je na překlad 

nutné užit kvalitnějšího materiálu, než je RD. [53] 

 Opláštění stěn je jedním z nejdůležitějších konstrukčních prvků celé konstrukce, neboť 

plní funkci ztužující ve vodorovném směru, přispívá k lepšímu přenášení svislých zatížení a 

nakonec uzavírá prostor pro vložení izolací a jiných vložek, které přispívají k lepším 

uživatelským vlastnostem. Ve většině případů se navrhuje jednostranné plášťování, 

oboustranné plášťováni se používá jen u velmi zatížených konstrukcí. Materiálové varianty 

opláštění počítají se smrkovými, nebo bukovými překližkami, OSB a DTD deskami, 

sádrovláknitými deskami a COM – PLY deskami. Připojení plášťové desky na nosné sloupky 

má také několikero variant. Nejúčinější je lepený spoj, který se ovšem dá spolehlivě provézt 

jen v průmyslové výrobě. Nejběžnější je hřebíkový spoj, který má také největší tradici a 

nejméně vhodný je sponkový spoj. Spojení pláště se provádí po celém obvodě, pokud to nelze 

zajistit nosným rastrem, pak se doplňují výztuhy navíc. Mezi plášťovými deskami se 

vynechává spára 2 mm.[53] 

 Z důvodu malé hmotnosti celé konstrukce je nutno zřizovat kotvení proti vodorovným 

silám vznikajícím působením větru 

v kombinaci se svislým propojením 

mezi každým vyšším podlažím. Kotvení 

se provádí na kontaktu se základem 

v podobě buď zabetonovaných 

kotevních šroubů, dodatečně vrtaných 

šroubů a zabetonovaných pásovin.  

 Horizontální ztužení krom 

opláštění zajišťuje v úrovni zhlaví stěn 

ztužující věnec v každém podlaží. 

Provádí se ze stejného průřezu jako 

Obrázek 27 - strop lehkého dřevěného skeletu [47] 
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nosný sloupek. Hřebíkové spoje jsou k hornímu líci zhlaví stěn prováděny maximálně po 300 

mm.[53] 

 Konstrukce stropu je složena z jednoduché konstrukce na stojato položených fošen o 

rozměrech 50/200 (evropská úprava 60/220) v osové vzdálenosti 600 mm při vzájemném 

spolupůsobení konstrukčních plášťů a 400 mm bez vzájemného spolupůsobení viz obrázek 

27. Max rozpětí stropnic je 6 m. Délka uložení stropnic se pohybuje v rozmezí 100 a 150 mm. 

V příčném směru jsou stropnice vyztuženy stejnými profily po osové vzdálenosti 1200 mm. 

Záklop neboli plášťování se provádí opět z různých překližkových desek. U menších a 

jednodušších staveb stačí pouze horní opláštění, ale většinou se provádí jako oboustranné. 

Nejvhodnějším materiálem jsou bukové překližky tl. 10 – 15 mm, nebo OSB či DTD desky 

tlouštěk 13 – 20 mm. Spoje musí být provedeny po celém obvodě a ke všem výztuhám 

nacházejícím se pod překližkou. V dnešní době se klasické varianty stropu z fošen z RD 

nahrazují různými lepenými nosníky, které překlenou větší rozpětí a méně trpí dotvarováním. 

Jsou to různé žebrové nosníky, I nosníky a jiné, jejichž rozbor není předmětem této 

diplomové práce.[53] 

 

3.4 Konstrukce z masivních dřevěných desek 

 Vývoj masivních dřevěných desek začal asi před 25 lety v Německu a Rakousku. 

Hlavní myšlenkou je využití technologie lepení malých dřevěných prvků ve větší celky ve 

smyslu plošných prvků namísto nosníku jako je tomu u LLD. Tloušťky panelů se pohybují 

v rozmezí 50 až 300 mm. Ačkoliv spotřeba dřeva je u tohoto systému stavění asi šestinásobná, 

výsledná efektivita může být příznivá použitím méně kvalitního dřeva.[53] 

 Materiálem pro výrobu těchto panelů jsou převážně smrková prkna v rozmezí tlouštěk 

17 – 32 mm (vyjímečně i fošny či hranoly). 

 Technika spojování má dvojí podobu. První způsob je spojování mechanickými 

prostředky (vruty, hřebíky, kolíky, pásovina). Druhá metoda je metoda lepení pomocí 

polyurethanových nebo pryskyřičných lepidel. Výroba těchto panelů se provádí průmyslově 

ve specializovaných dílnách ve dvou variantách. Jako nezávislé stěnové dílce, nebo jako 

kompletní stavební systém s připravenými styky.[53] 
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 Předchůdcem tohoto konstrukčního systému byly od 20. let minulého století rozvíjené 

Skandinávské stěnové panely viz obrázek 28. Jednalo se o panely na výšku jednoho podlaží, 

složené z prken či fošen, jež byly hřebíky z obou stran nabity na obvodový rám. Tloušťka 

těchto panelů se pohybovala mezi 25 

až 125 mm. Dutina se se mohla pro 

lepší tepelně technické vlastnosti 

konstrukce vyplnit sypaným 

izolačním materiálem. Orientace 

těchto panelů byla po výšce a spoje 

byly provedeny na pero a drážku. 

Fasáda byla provedena jako fošnová 

stěna, která zakryla montážní styky, 

zevnitř se pak provedl vnitřní obklad 

se vzduchovou mezerou. Panely byly používány na svislé konstrukce, přičemž strop byl 

konstruován jako tradiční trámový. Systém byl určen pro levné a rychlé stavění menších, 

převážně jednopodlažních objektů.[53] 

 MDD spojované mechanickými prostředky se provádějí z prvků s minimální 

vlhkostí, jež nepřesahuje 12% a zaručuje nízkou hodnotu dodatečného podélného i příčného 

smrštění viz obrázek 29. Jelikož se jedná o velkou skládačku, je kladen velký důraz na 

opracování prvků vstupujících do 

výroby. Osové vzdálenosti hřebíků jsou 

od 100 do 150 mm. Vrstvy prken se 

kladou tak, aby leta neubíhala na stejnou 

stranu při pohledu na řezu. Nabíjí se pak 

každá vrstva zvlášť, pro urychlení se 

může přistoupit k delším spojovacím 

prostředkům a přibíjet max. 2 vrstvy 

naráz. Jako spojovací prostředky se používají drážkované, pozinkované hřebíky. Šířka desek 

se pohybuje od 0,6 do 3 m. Nejvíce tedy na výšku jednoho podlaží. Délkový rozměr je 

podstatně větší, činí až 15m. Metoda spojování dřevěnými kolíky je méně využívaná a kolíky 

musí probíhat přes celou šíři desky, také šířka desky je omezena na max. 1 m.[53] 

Obrázek 28 - konstrukce ze Skandinávských panelů [48] 

Obrázek 29 -stěnový panel MDD [47] 
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 Montážní styky se provádí obecně buď na sraz, ale lépe na polodrážku. Jelikož se tyto 

desky používají i na stropní konstrukce, musí být mezi nimi zajištěn přenos zatížení od 

sousedních desek. [53] 

 MDD spojované lepením 

vznikají lepením na sebe kolmých 

vrstev prken o tloušťce 17 až 27 mm. 

Deska se skládá minimálně ze tří vrstev 

o celkové tloušťce 50 mm viz obrázek 

30. Maximální počet vrstev je 11 

s tloušťkou skladby 300 mm. Šíře 

desek je max 5 m a délka 15 obdobně 

jako u mechanických spojů. Metoda 

lepení je obdobná jako u LLD a 

technologie spojů desek a jejich použití analogická s deskami s mechanickými spoji.[53] 

 Pokud se jedná o statické vlastnosti, pak mají konstrukce z MDD v porovnání LDS 

větší vzpěrnou tuhost a dobrou únosnost. Velká hmotnost a homogenita desek, také zajišťuje 

lepší požárně bezpečnostní vlastnosti.[53] 

 

3.5 Hybridní stavební systémy a konstrukce 

 Tato kapitola do jisté míry koresponduje s projektem řešeným v této diplomové práci, 

jelikož obsahuje prvky hybridních staveb. Pojem hybridních staveb znamená vzájemné 

propojení buď různých konstrukčních systému na poli stavění ze dřeva, nebo propojení 

materiálové, kdy dřevo kombinujeme s betonem, ocelí či zděnými konstrukcemi a 

dosahujeme tak nových funkčních vlastností s vyloučením některých omezení, jež přinášelo 

využití jen jednoho materiálu či konstrukce.[53] 

Význačným pokusem o hybridní stavění jsou stavby z období 19. Století v USA, kde 

se stavěly průmyslové objekty formou spojení zděného pláště a vnitřního skeletu z TDS. Tato 

konstrukce byla velkou inspirací pro návrh objektu, řešeného v této diplomové práci. 

V modernější historii je pak zajímavým představitelem betonový superskelet s buňkami 

zasahujícími 2 až tři podlaží, do nichž byla pak realizována mezonetová bytová jednotka ze 

Obrázek 30 - montáž MDD [47] 
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dřeva, jež byla omezena jen umístěním podpor, přípojkami a maximálními rozměry. Lidé se 

tam mohli i na poli bytové výstavby realizovat a mohli si tak bydlení přizpůsobit pro své 

účely. Jeden takový projekt (Townland)  byl realizován v USA v letech 1969 – 1975. Druhý 

v Berlíně v roce 1986. Oba projekty se inspirují myšlenkou Corbusiera, jež si představolal 

bydlení jako vinný regál, kdy byty byly jednotlivé láhve vína, tedy přemistitelné a 

nahraditelné.[53] 

 Hybridní stavby kombinující různé konstrukční systémy na bázi dřeva nejsou ničím 

ojedinělým, již v minulosti se kombinovaly roubené stavby z hrázděnými a dnes se takto 

prolíná lehký skelet s těžkým. Vzniká tak konstrukce, která v každém místě maximálně 

využívá kladné stránky jednoho nebo druhého systému se snaží se omezit negativa.[53] 

 Hybridní konstrukce se objevují již od nástupu ocelových spojovacích prostředků 

v tesařství. Středem zájmu jsou ale spíše spřažené konstrukce, kdy spojujeme dva materiály 

do jedné konstrukce tak, že svým umístěním využívají své největší přednosti a navzájem jsou 

propojeny a spolupůsobí spolu. Právě propojení obou materiálů je alfou i omegou celého 

systému. Dobrým příkladem je ocelo-betonový spřažený strop, kdy v dolní tažené části se 

nachází ocelový nosník a v horní tlačené je betonová deska. Oba prvky jsou spojeny 

spřahujícími trny nebo lištamy tak, aby spolu spolupůsobily. V projektu této diplomové práce 

je podobná konstrukce a to dřevo-betonový spřažený strop. Jeho princip, vlastnosti i montáž 

jsou popsány v kapitole … Technologický předpis provádění dřevo-betonového stropu.[53] 
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4.  Rešerše současného stavu, varianty řešení, zhodnocení variant 

 Pro umístění objektu byla zvolena lokalita v městě Zábřeh v Olomouckém kraji. Tato 

lokalita není zatížena speciálním územním plánem, či jinými regulativy. Návrh objektu i 

přesto zohlednil historický ráz lokality. 

4.1 Rešerše současného stavu 

 Při rešerši současného stavu byl brán zřetel na specifické vlastnosti a zájmy dotčeného 

území. Budova byla navržena tak, aby splňovala v co největší míře všechna sociálně 

demografická a historická specifika území. 

4.1.1 Základní charakteristika obce 

Navrhovaný objekt je situován v obci 

Zábřeh, jež se nachází v okresu 

Šumperk v Olomouckém kraji. Poloha 

města je znázorněna na obrázku 31 

Katastrální území města nese název 

Zábřeh na Moravě. Jedná se o menší 

město čítající cca 14 tisíc obyvatel, 

ležící na úpatí podhůří Nízkého 

Jeseníku. Městem protéká řeka 

Moravská Sázava, jež je limitním 

prvkem pro okolní zástavbu z hlediska 

povodňové ochrany.  

4.1.2 Popis stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází v historickém jádru města, které je ovšem od 18. Století 

pozměněno požárem a tudíž zde převládají relativně nové stavby, a proto na stavbu 

v historickém jádru neexistují přísné regulativy. Z historie náměstí vyplývá, že na pozemku 

stála v minulém století budova banky a tudíž se jedná o historicky doložené zastavitelné 

území. Stavební pozemek se nachází ve výškové úrovni okolo 300m.n.m B.p.v. Pozemek je 

směrem k severovýchodu sklonitý. V kombinaci s diskontuitou v podlaží seskládajícího 

z vrstvy hlinito kamenité navážky do hloubky 6,6m, sprašové hlíny v hloubce 6,6-13,6m, 

písčité hlíny v hloubce 13,6-16m, hlinitého štěrku v hloubce 16-17m, písku v hloubce 17-

Obrázek 31 - lokalita na mapě [50] 



Bc. Martin Zlámal Diplomová práce 

31 

 

19m. Tyto vrstvy 

jsou pak uloženy 

na skalním 

podloží. Na tomto 

rozmezí pak vzniká 

třecí plocha, po 

které svah s celým 

náměstím postupně 

sjíždí. V současné 

době se na 

pozemku nachází 

pouze zelená 

plocha s vzrostlou 

zelení a klidovou zónou odpočinku viz. Obázku.32. Pozemek je ze dvou stran exponován 

dopravní infrastruktuře a proto bylo zapotřebí zajistit z těchto stran historický ráz budovy 

vzhledem k okolním pamětihodnostem v podobě Domu pod podloubím a kostelem sv. 

Bartoloměje, jež jsou na obrázku 32 znázorněny žlutě.  

4.1.3 Územní plán 

Město Zábřeh má platný od 31. Července 2013. Zřízení nového územního plánu bylo 

schváleno na zasedání dne 19.9.2007 dle zákona č. 183/2006 Sb. Město Zábřeh se nachází 

v rozvojové ose OS8 (Hradec Králové/Pardubice – Moravská Třebová – Mohelnice – 

Olomouc – Přerov), základem pro tuto rozvojovou osu je vedení železničního koridoru a trasa 

komunikace R35.  

4.1.4 Soulad s územním plánem 

Z územního plánu města Zábřeh je jasné, že Zábřeh nemá vyhlášené ani vymezené historické 

centrum města, pro něž by byl zpracován regulační plán. Centrum města je pouze barevně 

odlišeno jako plocha S0c – plocha smíšené obytné centrální zóny, jež má samostatná 

regulativa. Prvky regulace je maximální přípustný počet nadzemních podlaží v hodnotě 4 a 

podmínka zařazení stavby do hlavního či přípustného využití území. Stavba byla zařazena do 

kategorie „zařízení a stavby občanské vybavenosti“, jež se nachází v kategorii hlavní využití. 

Společně s faktem, že stavba má pouze dvě nadzemní podlaží jsou splněny podmínky uložené 

územním plánem města Zábřeh. 

Obrázek 32 - stavební pozemek a vlivy na stavbu [50] 
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4.1.5 Napojení na infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu je zajištěno těsnou blízkostí městské jednosměrné 

komunikace kategorie B a dalších obslužných komunikací v doplnění s přilehlým 

parkovištěm. Takto položená stavba nevyžaduje žádný samostatný vjezd a parkování je 

zajištěno na veřejném parkovišti v prostorách Masarykova náměstí. Výhodná poloha v centru 

města pak zajišťuje snadnou dostupnost z blízkého autobusového nádraží. 

Napojení na technickou infrastrukturu v zájmovém území zajišťuje dostatečně hustá síť 

inženýrských sítí. Objekt bude napojen na vodovodní řad vedoucí v komunikaci parkoviště. 

V území je vedena jednotná kanalizace, splaškové vody budou tedy svedeny do splaškové 

kanalizace stejně jako dešťové. Objekt bude  dále napojen na vedení el. energie pod 

jednosměrnou komunikací, plyn a sdělovací vedení taktéž. 

4.1.6 Vlivy stavby na okolí 

Architektonické řešení stavby a úpravy pozemku zajišťuje co nejmenší dopad na okolní 

výstavbu a režim okolí. Stavba je situována v duchu severského stavění, kdy je kladen důraz 

na zachování vzrostlé zeleně a stavba se přizpůsobuje rozměrově i polohově tomuto cíli. 

Objekt je navržen jako administrativní budova s obchodními prostory v 1.NP a jako taková 

nenarušuje svým provozem okolí. Terénní úpravy a úpravy pěších komunikací byly zvoleny 

tak, aby byla zachována klidová zóna odpočinku na pozemku a nebyla tak narušena 

rovnováha okolí, v němž je zeleň obsažená na pozemku významnou rolí. Budova byla 

navržena tak, aby ze stran komunikací a důležitých pamětihodností odrážela jejich historický 

ráz a z druhých dvou stran pak navazuje konstrukcí z těžkého dřevěného skeletu na parkový 

ráz pozemku. Tímto se vytváří symbiotický vztah stavby s jejím okolím. Stavba je svým 

konstrukčním provedením velice odlišná od okolní zástavby. Tento fakt je opět zmírněn 

dvěma pohledovými historizujícími stěnami ze stran komunikací. Při výstavbě pak díky 

velkému procentu montované technologie nedochází ke zvyšování prašnosti a zpomalování  

výstavby mokrými procesy. 

 

4.1.7 Vlivy okolí na stavbu 

Okolí klade na stavbu především nárok z hlediska založení a volby konstrukčního systému 

s ohledem na poměrně nestabilní podloží. Dále je pak v technologii výstavby zohledněn fakt, 
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že se jedná o stavbu ve stísněném intravilánu, jenž působí omezujícími vlivy především na 

otázku skladování zeminy a stavebního materiálu. 

 

4.2 Varianty řešení 

Při úvaze z hlediska variantního řešení stavby byly kladeny požadavky na architektonické i 

konstrukční řešení stavby. Z hlediska architektonického se jeví výhoda užití stěnového 

systému s ohledem na historickou zástavbu v okolí objektu. Z hlediska konstrukčního 

vyvstala pak nutnost zajistit dostatečnou tuhost a stejnoměrné sedání objektu pomocí 

kvalitního založení, odlehčení objektu náhradou stěnového systému skeletovým a dále pak 

v případě deformací omezit škody jimi vyvolané. Tato skutečnost zvýhodňovala použití 

těžkého dřevěného skeletu s jeho kloubovými přípoji. 

4.2.1 Stěnový systém 

V případě stěnového řešení byla uvažována varianta dvoukřídlového objektu vyzděného ze 

systému Porotherm P+D v doplnění o železobetonové vazníky pro zmenšení rozpětí 

některých stropů. V 1.NP byly uvažovány obchodní prostory v křídlech objektu, přičemž 

jádro sloužilo jako 

zázemí technologické, 

hygienické a jako 

přístup do 2.NP a 1.PP. 

V 2.NP se pak měly 

nacházet kancelářské 

prostory se spojovacím 

koridorem vyloženým 

přes půdorys 1.NP 

směrem do dvora viz. 

obrázek 33. Kanceláře 

a obchodní prostory 

jsou od sebe odděleny 

stěnovými konstrukcemi, což zaručuje kvalitní izolaci mezi provozy. Ke každému 

obchodnímu prostoru náleží variabilní zázemí ze sádrovláknitých panelů pro převlečení a 

uložení osobních věcí. 

Obrázek 33 - varianta ze stěnového konstrukčního systému [50] 
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Plášť objektu tvoří silikonová probarvená omítka v barvě bílé kávy s doplňky v podobě 

cihlového obkladu podezdívky a dekoračních prvků. 

 

4.2.2 Systém betonového skeletu 

Varianta betonového skeletu počítala s nosnou kostrou ze ŽB skeletu doplněnou o skleněné 

výplně stěn a 

spřaženého ŽB 

stropu pro 

konstrukce 

vodorovné. 

Dispoziční řešení 

objektu zůstalo 

obdobné oproti 

stěnovému systému 

včetně rozměrů a 

rozložení vlastností 

prostor viz. Obrázek 

34. 

Plášť objektu je tvořen skleněnými výplněmi a výplněmi z pohledového betonu. 

4.2.3. Kombinace stěnového systému s těžkým dřevěným skeletem 

Z předchozích řešení 

bylo použito výhod 

obojího a vznikla tak 

myšlenka navrhnout 

stavbu v kombinaci 

stěnového systému 

Porotherm P+D pro 

konstrukci jádra a 

pohledových stěn 

kryjících dřevěný 

Obrázek 34 - Varianta ze skeletového konstrukčního systému [50] 

Obrázek 35 - Varianta kombinace stěnového systému a TDS [50] 
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skelet při pohledu z ulice a těžkého dřevěného skeletu pro konstrukci křídel, jež budou při 

případném sedání objektu nejvíce namáhána a zajistí tak dostatečnou pružnost a schopnost 

absorbovat deformace. Systém Porotherm P+D v kombinaci se stropními vložkami a nosníky 

Miako je výrobcem standardizovaný produkt a proto se odkazuji na materiály výrobce a 

nebudu jej zde popisovat. Pro konstrukci těžkého dřevěného skeletu byl zvolen materiál rostlé 

dřevo C30, kde hlavní kostra sestává ze čtvercového průřezu o stranách 0,3m a na ni jsou 

uloženy subtilnější stropnice a krokve pro konstrukci vodorovných konstrukcí. Pro vyniknutí 

prvku dřeva bylo zvoleno opláštění ze skleněných tabulí v hliníkovém rámu ze stran do dvora. 

Strany do ulice jsou kryté konstrukcí pohledové stěny. S ohledem na historičnost okolí a 

úsporu nákladů byla dána přednost tesařským spojům a k moderním spojům pomocí 

ocelových spojovacích prvků bylo přistoupeno až v případě nevyhovujícího posudku spoje 

tesařského. Takto navržená konstrukce zajišťuje rychlou výstavbu a prostor pro případnou 

obměnu v budoucnosti. Dispoziční řešení objektu vychází z předešlých variant. Zásadním 

rozdílem je konstrukce oddělení jednotlivých kanceláří a obchodních prostor v části 

konstrukčního systému TDS, kdy bylo použito dvojitých sádrovláknitých panelů se zvukovou 

izolací. Tato skladba přispěla k celkovému odlehčení konstrukce. 

Plášť objektu je tvořen jak skleněnými výplněmi v kombinaci s konstrukcí TDS, tak 

silikonovou omítkou v barvě bílé kávy s cihlovým obkladem pro podezdívku a zdobné prvky 

fasády. Okna jsou s ohledem na danou lokalitu volena jako dřevěné Euro profily s izolačním 

trojsklem. 

4.2.4 Zhodnocení variant 

Varianta stěnového systému se vyznačovala největší architektonickou korektností vůči svému 

okolí, ale na druhou stranu její hmotnost a malá schopnost odolávat deformacím bez 

poškození byla příčinou pro její zavrhnutí. 

Varianta betonového skeletu výhodně odlehčila podloží a zajistila dostatečnou tuhost. Její 

architektonické vzezření však bylo shledáno nezapadajícím do rázu okolí a monolitické 

rámové rohy pak nebyly schopny umožnit průběh deformací v podloží bez poškození 

konstrukce. Tyto důvody vedly k jejímu zavrhnutí. 

Varianta kombinující stěnový systém s konstrukcí těžkého dřevěného skeletu poskytla 

nejuspokojivější řešení problému stavby. Pomocí pohledových stěn byla zajištěna 

architektonická korektnost vůči okolí a díky konstrukci těžkého dřevěného skeletu se celá 
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konstrukce odlehčila, čímž se výhledově zmírní vlivy nestabilního podloží. Navíc kloubové 

napojení dřevěných prvků a dilatační napojení konstrukčních systémů zaručí flexibilitu 

v případě deformací v podloží. Konstrukce dále počítá ze založením na základovém roštu, 

doplněném o pilotové základy, jež však nejsou předmětem této diplomové práce. 

 

4.2.5 Zvolená varianta 

Jako vítězná varianta byla zvolena varianta využívající kombinace stěnového konstrukčního 

systému s konstrukčním systémem těžkého dřevěného skeletu. Tato varianta vykazuje jak 

dobrou architektonickou formu, tak dobré statické působení vzhledem k podloží objektu. 

Opláštění z pohledové nosné stěny vytváří odraz okolní historické zástavbě a zároveň 

ochraňuje konstrukci z TDS proti účinkům větru ze dvou stran. Konstrukce z TDS přispívá 

k celkovému odlehčení objektu a tím k příznivějšímu vlivu na podloží objektu. Zároveň 

kloubové styčníky použité při výstavbě TDS jsou schopny, bez porušení nosných prvků, 

pojmout případné deformace vzniklé sedáním objektu. Celkový návrh počítá s dilatačními 

přechody mezi oběma konstrukcemi, jež zajistí zmenšení pnutí a deformací. 
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5. Plán postupu výstavby a plán jakosti postupu výstavby 

V této kapitole byly rozepsány dílčí etapy postupu výstavby objektu řešeného v diplomové 

práci a následně pro tento postup byl vypracován plán jakosti postupu výstavby. 

 

5.1 Plán postupu výstavby 

Hlavním úkolem plánu postupu výstavby je podat základní informace o projektu z hlediska 

výrobního procesu stavy a manipulace s materiálem. Popisuje, zda je možné danou stavbu 

uskutečnit z hlediska průběhu stavebního procesu. Dále má podat informace o výrobních 

technologiích, použití mechanizace, podpůrných konstrukcích, a dalších prvcích výstavby.  

 

5.1.1 Výrobní proces 

Proces výstavby stavebního objektu byl rozdělen na dílčí etapové procesy. Byl zvoleno 

rozdělení na 8 etapových procesů: 

1. Vytyčovací práce 

2. Výkopové práce 

3. Základové práce 

4. SNK a stropní konstrukce 

5. Montáž TDS a dřevěných stropních konstrukcí 

6. Střešní konstrukce 

7. Provedení příček a hrubých instalací 

8. Výplně otvorů a úprava povrchů 

9. TZB 
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Výrobní prostory jednotlivých etapových procesů jsou vyznačeny na obrázku 36. 

 

5.1.2 Popis jednotlivých etapových procesů na objektu 

Etapový proces 1 – Vytyčovací práce 

 Před zahájením vytyčovacích prací bude provedena pochůzka stavebního pozemku za 

přítomnosti geodeta a stavbyvedoucího, při které se vyjasní všechny nesrovnalosti v PD. 

I. Pracovní předměty: terén – geodetickými pracemi bylo změřeno, že úklon 

zeminy je 3,6˚ a úroveň ±0,000 je 300,389 m.n.m Bpv. 

II. Pracovní prostředky: přístroje pro vytyčení stavby – teodolit, lať, nivelační 

přístroj, laser, pásmo, vytyčovací kolíky. 

III. Pracovní síly: Geodeti. 

IV. Činnosti: Vytyčení stavby 

V. Pracovní prostor: Na úrovni terénu. 

VI. Meziprodukty: vedlejší vytyčovací body. 

VII. Vnější vlivy: Klimatické podmínky – nepříznivé povětrnostní vlivy mohou 

ovlivnit přesnost a proveditelnost měření. 

VIII. Jiné vlastnosti:  

 

Obrázek 36 - výrobní prostor etapových procesů [50] 
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Etapový proces 2 – Výkopové práce 

 Před zahájením hlavních výkopových prací bude provedena skrývka ornice. Hlavní 

stavební jáma bude hloubena jako nepažená s úpravou stěn svahováním. Základové rýhy se 

budou hloubit se svislými stěnami s pažením. Na základě geologického průzkumu byly 

zjištěny složitější základové podmínky. Úroveň hladiny podzemní vody bude regulována 

čerpáním v předem vyhotovených šachtách. Směr postupu výstavby je horizontální. 

I. Pracovní předměty: Zemina – Geologickým průzkumem bylo zjištěno, že půda 

se do záběrové hloubky skládá z navážky hlinito kamenité.  

II. Pracovní prostředky: stroje pro zemní práce – rypadlo, dozer, nakladač, 

nákladní automobily, vibrační zhutňovací stroje, ruční nářadí pro dočišťovací 

práce a pažící konstrukce. 

III. Pracovní síly: Obsluha strojů, řidiči, výkopoví dělníci a pomocní dělníci.. 

IV. Činnosti: Skrývka ornice, hloubení, odvoz výkopku, zásypy, hutnění, pažení. 

V. Pracovní prostor: Nad i pod úrovní původního terénu.. 

VI. Meziprodukty: Stavební jáma, rýhy, pažící konstrukce. 

VII. Vnější vlivy: Klimatické podmínky – nepříznivé povětrnostní vlivy mohou 

ovlivnit proveditelnost výkopových prací. 

VIII. Jiné vlastnosti: Velké riziko prací v deštivém období z hlediska sesouvání stěn 

stavební jámy a velký objem odvozů. 

Etapový proces 3 – Základové práce 

 Základové konstrukce objektu byly navrženy jako železobetonový rošt, který je 

spřažen s podkladním betonem, vyztuženým kari sítí. Směr postupu výstavby je horizontální. 

I. Pracovní předměty: Štěrkopísek, voda, betonová směs, ocelová výztuž, 

hydroizolace. 

II. Pracovní prostředky: Přístroje pro výrobu, dopravu a zpracování betonové 

směsi: Betonárna, autodomíchavače, čerpadlo betonové směsi, bednění, hutnící 

prostředky, ruční nářadí pro úpravu betonové směsi . 

III. Pracovní síly: Obsluha strojů, pracovníci betonárny, armovači, izolatéři, tesaři, 

pomocní dělníci. 

IV. Činnosti: Bednění, armování, betonáž, zhutňování betonu, hydroizolace, 

doprava a manipulace s materiálem, ošetřování čerstvého betonu. 
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V. Pracovní prostor: Nad i pod úrovní terénu ve styku se zeminou. 

VI. Meziprodukty: Základový rošt, podkladní beton, prostupy, hydroizolace. 

VII. Vnější vlivy: Klimatické podmínky – minimální a maximální teplota pro 

provádění betonáže. 

 

Etapový proces 4 – SNK a stropní konstrukce 

 Zděná část objektu je vyzděna z nosných stěn Porotherm P+D tl.450 mm. Pro 

konstrukci stropů v části objektu konstruovaného stěnovým systémem byla zvolena 

konstrukce stropů z keramických nosníků s vložkami MIAKO s betonovou zálivkou a výztuží 

na celkovou výšku skladby 250 mm. Směr postupu výstavby je horizontální. 

I. Pracovní předměty: Tvárnice, malta, beton, výztuž, hydroizolace, tepelné 

izolace, bednění, nosníky, vložky. 

II. Pracovní prostředky: Betonárna, autodomíchavače, čerpadlo betonové směsi, 

bednění, hutnící prostředky, ruční nářadí pro úpravu betonové směsi, podpůrná 

konstrukce, autojeřáb, měřící přístroje, lešení, drobné zdící nástroje. 

III. Pracovní síly: Zedníci, řidiči, obsluha strojů, pracovníci betonárny, izolatéři, 

tesaři, pomocní pracovníci. 

IV. Činnosti: Bednění, armování, betonáž, zhutňování betonu, hydroizolace, 

doprava a manipulace s materiálem, ošetřování čerstvého betonu, zdění, 

ukládání nosníků a vložek, montáž podpůrné konstrukce. 

V. Pracovní prostor: Nad i pod úrovní terénu. 

VI. Meziprodukty: Svislé a vodorovné nosné konstrukce, hydroizolace, schodiště. 

VII. Vnější vlivy: Klimatické podmínky – minimální a maximální teplota pro 

provádění betonáže a zdění. 

 

Etapový proces 5 – Montáž TDS a dřevěných stropních konstrukcí 

 

 Konstrukce těžkého dřevěného skeletu je tvořena hlavními sloupy a vazníky 

čtvercového průřezu o straně 0,3 m. Spoje jsou řešeny převážně jako tesařské, vyjma 

složitých detailů, kde byly s výhodou použity vložené styčníkové desky spojené ocelovými 
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kolíky. Konstrukce stropu seskládá z nosných stropnic obdélníkového průřezu o délkách stran 

0,08 m a 0,25 m, na něž jsou z obou stran přibity OSB desky tl.0,015 m, jež zajišťují 

vodorovnou tuhost konstrukce. Přípoje konstrukce stropu jsou řešeny výhradně jako tesařské.  

I. Pracovní předměty: Sloupy, vazníky, stropnice OSB desky, ocelové styčníky, 

běžné spojovací prostředky. 

II. Pracovní prostředky: Nákladní automobily, autojeřáb, podpůrná konstrukce, 

drobná mechanizace, drobné nástroje, měřící soustava . 

III. Pracovní síly: Obsluha autojeřábu, řidiči, tesaři, montážní pracovníci, pomocní 

dělníci, geodeti. 

IV. Činnosti: Doprava materiálu, manipulace s materiálem, osazení nosné 

konstrukce TDS, provedení spojů, osazení stropních nosníků a opláštění, 

zaměření svislosti a rovinnosti. 

V. Pracovní prostor: Nad úrovní terénu. 

VI. Meziprodukty: Konstrukce TDS a stropní konstrukce. 

VII. Vnější vlivy: Klimatické podmínky – Z důvodu BOZP není možno provádět 

montáž za deště. 

VIII. Jiné vlastnosti: Jedná se o nejvýznamnější proces z hlediska konstrukce 

prostoru a jako takový nese veliké nároky na přesnost a správnost provedení. Je 

doplněn největším počtem dopravy rozměrných prvků, která počítá s dočasným 

dopravním omezením v okolí staveniště. 

 

Etapový proces 6 – Střešní konstrukce 

 Konstrukce střechy se skládá ze střešních nosníků obdélníkového průřezu o stranách 

0,12m a 0,25m z rostlého dřeva C30. Na tyto nosníky jsou nabity OSB desky tl.0,015m 

tvořící podklad pro tepelnou izolaci, na kterou navazuje další vrstva OSB desek tl.0,015m a 

konstrukce krytiny z trapézového plechu. Postup výstavby je horizontální. 

I. Pracovní předměty: Střešní nosníky, OSB desky, tepelná izolace, hydroizolace, 

střešní krytina. 

II. Pracovní prostředky: Nákladní automobily, autojeřáb, drobná mechanizace, 

drobné nástroje. 

III. Pracovní síly: Obsluha autojeřábu, řidiči, tesaři, montážní pracovníci, klempíři. 
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IV. Činnosti: Doprava materiálu, manipulace s materiálem, osazení nosné 

konstrukce střechy, provedení spojů, opláštění, provedení izolací, klempířské 

práce. 

V. Pracovní prostor: Nad úrovní terénu, prostor je nejvýše položen a není 

prostorově uzavřen. 

VI. Meziprodukty: Konstrukce střechy, hydroizolace, tepelná izolace, atika. 

VII. Vnější vlivy: Klimatické podmínky – práce ve výškách. 

VIII. Jiné vlastnosti: Před povětrnostními vlivy chrání částečně již provedené 

etapové procesy a částečně okolní vyšší zástavba. 

 

Etapový proces 7 – Provedení příček a hrubých instalací 

 Příčky jsou vyzděny z tvárnic Porotherm P+D tl.80mm. Směr postupu výstavby je 

vertikální, vzestupný  

I. Pracovní předměty: Tvárnice, malta, díly pro instalační rozvody. 

II. Pracovní prostředky: Lešení, malá mechanizace, míchadla . 

III. Pracovní síly: Zedníci, instalatéři, elektrikáři, topenáři, truhláři, zámečníci, 

pomocní praovníci. 

IV. Činnosti: Zdění, montáž otopných soustav, elektroinstalací, doprava a 

manipulace s materiálem. 

V. Pracovní prostor: Nad i pod úrovní původního terénu, prostorově uzavřen. 

VI. Meziprodukty: Příčky, elektroinstalace, rozvody. 

VII. Vnější vlivy: Klimatické podmínky – Nemají vliv, konstrukce je zastřešena a  

uzavřena. 

 

Etapový proces 8 – Výplně otvorů a úprava povrchů 

 Pro výplně otvorů byly zvoleny v části stěnové konstrukce okna z dřevěných Euro 

profilů s izolačním trojsklem. V části TDS pak výplně tvoří Skleněné tabule s hliníkovými 

rámy a izolačním dvojsklem. Pro úpravu povrchů jsou zvoleny dvouvrstvé omítky strojně 

prováděné. Směr postupu výstavby je vertikální, vzestupný.  

I. Pracovní předměty: Suché a mokré maltové směsi, okna, skleněné tabule. 
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II. Pracovní prostředky: Nákladní automobily, autojeřáb, drobná mechanizace, 

drobné nástroje, měřící soustava, maltové silo, čerpadla maltové směsi. 

III. Pracovní síly: Obsluha autojeřábu, řidiči, montážní pracovníci, pomocní 

dělníci, omítkáři. 

IV. Činnosti: Doprava materiálu, manipulace s materiálem, osazení výplní otvorů, 

provedení omítek, zaměření svislosti a rovinnosti. 

V. Pracovní prostor: Nad i pod úrovní původního terénu, prostorově uzavřen. 

VI. Meziprodukty: Výplně otvorů a omítky. 

VII. Vnější vlivy: Klimatické podmínky – Nemají velký vliv, prostor je vytápěn. 

VIII. Jiné vlastnosti: Dochází k uzavření objektu. 

 

Etapový proces 9 – TZB 

 Hlavním prvkem TZB je osazení výtahu, zabezpečovací techniky a vzduchotechniky.  

I. Pracovní předměty: Konstrukce výtahu, prvky zabezpečovacího zařízení a 

ventilace. 

II. Pracovní prostředky: Nákladní automobily, drobná mechanizace, drobné 

nástroje, měřící soustava . 

III. Pracovní síly:  Řidiči, tesaři, montážní pracovníci. 

IV. Činnosti: Doprava materiálu, manipulace s materiálem, osazení technologie 

výtahu, osazení prvků zabezpečovací techniky a ventilace . 

V. Pracovní prostor: Nad úrovní terénu, uzavřený a vytápěný prostor. 

VI. Meziprodukty: Výtah, zabezpečovací technika, vzduchotechnika. 

VII. Vnější vlivy: Klimatické podmínky – Již nemají vliv. 
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5.2 Plán jakosti postupu výstavby 

V této podkapitole byl vypracován plán řízení jakosti při postupu výstavby. Byl zvolen 

procesní přístup k řízení jakosti pomocí dílčích kontrol a přejímek. 

5.2.1Cíl zpracování plánu jakosti 

Výsledkem stavební a kontrolní činnosti bude dvoukřídlová budova sestávající 

z kombinace stěnového systému se systémem těžkého dřevěného skeletu viz obrázek 37 . 

Konstrukce obou systémů by měla být navzájem  nezávislá a napojení mezi konstrukčními 

systémy je řešeno pomocí dilatačních  předělů. Spojení obou konstrukcí je zajištěno 

společným základovým roštem, jež zabraňuje nestejnoměrnému sedání. Jakost vstupních 

materiálů i prováděných prací bude zajištěna systematickou kontrolou pomocí předepsaných 

zkoušek, jež budou dále rozepsány v tomto dokumentu. 

 

 

Obrázek 37 - rozdělení objektu dle konstrukčních systémů [50] 
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5.2.2 Model procesu  

Byl zvolen Procesní systém kontrolního plánu. 

 

Obrázek 38 - diagram celku a dílčích etap [50] 
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5.2.3 Kontrolní zkušební plán  

I. Etapa : Vytyčení stavby 

 Kontrola vstupů: ověření platnosti norem a předpisů (ČSN 73 0202, ČSN 73 0420-1, 

ČSN 73 0420-2, zákon č.183/2006 Sb., PD), kontrola projektové dokumentace. Kontrola 

kalibrace přístrojů použitých při měření. 

 Kontrola činností:  

A. kontrola polohového a výškového zaměření stavby. Zodpovědnou osobou za kontrolní 

práce je pracovník THP dodavatele. 

Rizika: špatné seřízení přístrojů, 

Prevence: pravidelné kontroly měřidel 

 Kontrola výstupů:   

A. V případě nejasností je k výsledkům zaměření stavby přizván nezávislý odborník, jenž 

ověří soulad požadavků na zaměření se skutečným stavem. 

Za veškerou správnost provedení vytyčení stavby  je zodpovědný technický dozor  

dodavatele. 

Matice odpovědnosti: 

Tabulka 1 - Matice zodpovědnosti vytyčovacích prací [52] 

 

Matice odpovědnosti vytyčovacích prací 

Sml

ouv

a o 

dílo 

Převzetí 

staveniště 

Stavební 

připravenost 

Výškové 

vytyčení 

Polohové 

vytyčení 
BOZP 

Převzetí 

vytyčovacích 

prací 

Jednatel P      I 

Stavbyvedoucí I P P I I P P 

Mistr   P O O P P 

Geodet    P P   
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II. Etapa: Výkopové práce 

Výkopové práce na objektu sestávají z těžby jedné stavební jámy nepažené a z hloubení 

soustavy rýh pro betonáž základového roštu. 

 Kontrola vstupů: kontrola platnosti a úplnosti podkladů a norem: PD, ČSN 73 3050, 

ČSN 73 0202, ČSN 72 1006, ČSN 73 1001, ČSN 73 0420-1, ČSN 73 0420-2, ČSN 73 1201, 

EN 12390-3, zákon č.183/2006 Sb.. 

Kontrola činností:  

A. Kontrola správnosti zatřídění zemin: provede se zběžnou vizuální kontrolou. (ČSN 73 

3050, PD) 

B. Kontrola únosnosti podloží: provede se normovou statickou zatěžovací zkouškou, 

výsledkem bude deformační modul podloží: Edef. (ČSN 73 3050, PD) 

C. Kontrola vytyčení výkopů: provede se jednoduché zaměření rozměrů a orientace 

výkopů, jež se ověří s PD. Zaměření provede THP dodavatele. (PD) 

D. Kontrola polohy HPV: provede se vrt v těsné blízkosti výkopů, pomocí něhož se ověří, 

zda nebude mít blízkost HPV vliv na konstrukci stavby. Pakliže bude poloha HPV 

odlišná oproti PD, budou provedena stavební i projektová opatření k eliminaci 

následků této odlišnosti. (ČSN 73 0600, PD) 

E. Kontrola geometrie a zhutnění násypů: provede se lehkou rázovou dynamickou 

zkouškou deskou HMP LFG dle předpisu výrobce v souladu  s platnou  normou. (ČSN 

72 1006) 

Rizika: A. subjektivnost při zatřízení zemin, B. nevyrovnanost únosnosti podloží, C. 

špatné seřízení přístojů,  

Prevence: A. posouzení více osobami, B. zkoušení podloží na více místech, C. 

pravidelné kontroly měřidel 

 Kontrola výstupů:  

A. Při špatném zatřídění zemin bude přizván odborník, jenž zeminy znovu zatřídí a ověří 

vhodnost zvolené konstrukce základů do nově zatřízené zeminy. 

B. Při nižší hodnotě Edef  je zapotřebí znovu posoudit únosnost základové spáry, případně 

navrhnout základ nový. 

C. Při zjištění chyby v zaměření výkopů bude provedeno zaměření nové, jež bude znovu 

překontrolováno. 
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D. Pakliže bude poloha HPV odlišná oproti PD, budou provedena stavební i projektová 

opatření k eliminaci následků této odlišnosti. 

E. Při zjištění závad v geometrii, či ve zhutněnosti násypů, bude provedena oprava 

násypů, jenž bude následně znovu překontrolována. 

Za veškerou správnost provedení výkopových konstrukcí je zodpovědný technický dozor  

dodavatele. 

Matice odpovědnosti: 

Tabulka 2 - matice zodpovědnosti výkopových prací [52] 

 

Matice odpovědnosti výkopových prací 

Sml

ouv

a o 

dílo 

Převzetí 

staveniště 

Stavební 

připravenost 

Sejmutí 

ornice 

Deponie, 

výkopy, 

úprava 

dna 

výkopu 

BOZP 

Převzetí 

výkopových 

prací 

Jednatel P      I 

Stavbyvedoucí I P P I I P P 

Mistr   P O O P  

Pracovník    P P   

 

III. Etapa: Základové práce 

Základové práce sestávají z armování a vybetonování ŽB roštového základu, jenž je vlivem 

sklonitosti terénu odstupňován. 

 Kontrola vstupů: kontrola platnosti a úplnosti podkladů a norem: PD, ČSN 73 0202,  

ČSN 73 1001, ČSN 73 0420-1, ČSN 73 0420-2, ČSN 73 1201, EN 12390-3, technologické 

listy, zákon č.183/2006 Sb.. 

Kontrola činností: 

A. Kontrola polohového a výškového zaměření základu(ČSN 73 0202, ČSN 73 0420-1, 

ČSN 73 0420-2, PD) 

B. Kontrola polohové, výškové a konstrukční správnosti provedení bednění. Provede se 

kontrola provedení s PD.  
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C. Kontrola provedení betonářské výztuže: provede se kontrola výztuže a její soulad 

s PD, dále stupeň koroze na výztuži, shoda použitých profilů a materiálů, kontrola 

provedení stykování výztuže. (ČSN 73 1201,PD) 

D. Kontrola betonové směsi: před samotnou betonáží bude odebrán vzorek betonové 

směsi a provede se zkouška rozlitím, dále se z betonové směsi vytvoří sada 

normových zkušebních vzorků,  na niž budou provedeny pevnostní zkoušky. (EN 

12390-3) 

E. Kontrola izolací: před zasypáním základových konstrukcí se provede vizuální kontrola 

správnosti a úplnosti izolačních vrstev dle PD.  

Rizika: A. špatné seřízení přístrojů, C. subjektivnost posouzení koroze, E. lokální 

kvalita skladby 

Prevence: A. pravidelné kontroly měřidel, C. korozi výztuže posoudí více odborníků, 

E. skladbu je nutno kontrolovat v celém rozsahu. 

Kontrola výstupů: 

A. Při zjištění závad výškového a polohového zaměření základů bude provedeno měření 

nové a toto bude následně překontrolováno. 

B. Při zjištění nesprávné polohy, či systémové správnosti provedení bednění, bude 

provedena náprava polohy či konstrukce a nový stav bude znovu překontrolován. 

C. Při nesouladu výztuže s PD, či při nedostatečné jakosti použitých prutů, nebude výztuž 

převzata a objednána nová. Při zjištění nedostatků v konstrukci samotných výztužných 

konstrukcích bude zajištěna náprava a nový stav bude znovu překontrolován. 

D. Pokud vzorek betonové směsi nebude odpovídat předepsaným vlastnostem v PD, 

nebude betonová směs převzata a dodavatel betonové směsi zajistí novou betonovou 

směs, jenž bude také přezkoušena. 

E. Při zjištění absence,  nesprávnosti aplikace, či nesouladu materiálu  izolačních vrstev 

bude zajištěna náprava nebo úplná výměna na náklady provádějící firmy. 

Za veškerou správnost provedení základových konstrukcí je zodpovědný technický dozor  

dodavatele. 

Matice odpovědnosti: 

Tabulka 3 - matice zodpovědnosti základových prací [52] 

 
Matice odpovědnosti základových prací 

Sml Převzetí Stavební Pokládka Odbedněn BOZP Převzetí 
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ouv

a o 

dílo 

staveniště připravenost výztuže, 

betonáž, 

ošetřován

í čb 

í základové k-ce 

dozorem 

investora 

Jednatel P      I 

Stavbyvedoucí I P P I  P P 

Mistr   P O O P  

Pracovník    P P   

 

IV. Etapa: Zděné konstrukce, stropní konstrukce 

Konstrukce stěn jsou vyzděny z materiálu Porotherm P+D tl. 450mm. Jakost a technologie 

provádění se řídí technologickými listy výrobce, platnými normami a stavebním zákonem č. 

183/2013 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 

Kontrola vstupů: kontrola platnosti a úplnosti podkladů a norem: PD, ČSN 73 2310, 

ČSN 73 2412,  ČSN 73 0202, ČSN 73 1201, zákon č.183/2006 Sb.. 

Kontrola činností: 

A. Kontrola použitého materiálu dle PD a technického listu dodavatele. (PD) 

B. Kontrola svislosti konstrukcí, měření rovinnosti podlaží. (PD, ČSN 73 2310, ČSN 73 

0202) 

C. Kontrola bednění, výztuže a betonové směsi v ŽB věncích: provede se kontrola polohy 

a rozměru bednění, kontrola výztuže a bet. Směsi obdobně jako u výztuže základů. 

D. Kontrola montážních podpor stropních konstrukcí: provede se kontrola souladu s PD a 

technickými listy výrobce. (ČSN 73 1201, EN 12390-3) 

E. Kontrola polohy a rozměrů otvorů  ve svislých i vodorovných konstrukcích. 

F. Před provedením omítek se zkontrolují veškeré rozvody a instalace a provede se 

dokumentace pro pozdější dohledání. 

Rizika: B. špatné seřízení měřidel, F. narušení statiky objektu neodborně provedenými 

průrazy. 

Prevence: B. pravidelné kontroly měřidel, F. před provedením prostupů pro instalace 

se provede konzultace s projektantem. 

 

Kontrola výstupů: 
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A. Při nesouladu kvality, či rozměru dodaných  materiálů, nebudou tyto materiály 

převzaty a dodavatel zajistí dodávku správných. Při opětovném dodání správných 

materiálů bude opět provedena kontrola. 

B. Při nedodržení svislosti stěn, či rovinnosti podlaží se situace zhodnotí a provede se 

vhodné konstrukční opatření, pakliže nejde nijak chybějící rovinnost napravit, 

přistoupí se k vybourání vybraných míst a jejich opětovnému vyzdění na náklady 

zhotovitele. Následně bude opět provedeno měření rovinnosti a svislosti. 

C.  Při zjištění nesprávné polohy, či systémové správnosti provedení bednění, bude 

provedena náprava polohy či konstrukce a nový stav bude znovu překontrolován. Při 

nesouladu výztuže s PD, či při nedostatečné jakosti použitých prutů, nebude výztuž 

převzata a objednána nová. Při zjištění nedostatků v konstrukci samotných 

výztužných konstrukcích bude zajištěna náprava a nový stav bude znovu 

překontrolován. Pokud vzorek betonové směsi nebude odpovídat předepsaným 

vlastnostem v PD, nebude betonová směs převzata a dodavatel betonové směsi zajistí 

novou betonovou směs, jenž bude také přezkoušena 

D. Pokud bude při kontrole montážních podpor zjištěna neúplnost oproti PD či závada, 

budou tyto nedostatky napraveny na náklady zhotovitele, jenž za dodržování 

technologických předpisů ručí. 

E. Při nesouladu  rozměrů či poloh otvorů v nos. Konstrukcích se provede náprava 

nejjednodušší možnou formou na náklad zhotovitele. 

F. Pokud se zjistí absence, či nesprávné osazení rozvodů el. proudu, vody, či jiných 

instalací oproti PD, budou tyto nedostatky odstraněny na náklad dodavatelů těchto 

instalací. 

Za veškerou správnost provedení zděných a stropních konstrukcí je zodpovědný technický 

dozor  dodavatele. 
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Matice odpovědnosti: 

Tabulka 4 - matice zodpovědnosti SNK, VNK [52] 

 

Matice odpovědnosti svislých nosných konstrukcí 

Sml

ouv

a o 

dílo 

Převzetí 

staveniště 

Stavební 

připravenost 

Osazení 

rohů, 

zdění 

zakládací 

řady, 

zdění 

Kontrola 

svislosti a 

rovinnosti 

BOZP 

Převzetí SNK 

dozorem 

investora 

Jednatel P      I 

Stavbyvedoucí I P P I I P P 

Mistr   P O O P  

Pracovník    P P   

 

V. Etapa: Montáž těžkého dřevěného skeletu (TDS)  a dřevěných vodorovných  

konstrukcí 

Konstrukce TDS seskládá převážně z profilů 300/300, materiálově se jedná o rostlé dřevo 

pevnosti SI. Předpokládá se, že veškeré profily jsou od výroby přesné a upravené dle 

technické zprávy PD. Spoje prvků TDS jsou převážně řešeny jako tesařské. Pro konstrukce 

stropů byly použity profily 80/250 téže z rostlého dřeva v kombinaci se záklopem z OSB 

desek tl. 15mm na P+D. Střešní konstrukce sestává z profilů 120/250 z rostlého dřeva 

v kombinaci se záklopem  z OSB desek tl 15mm P+D, následuje pak izolační vrstva, další 

OSB deska  tl. 15mm, P+D a závěrem krytina z trapézového plechu. 

 Kontrola vstupů: kontrola platnosti a úplnosti podkladů a norem: PD, ČSN 73 1702, 

ČSN EN 1995-1-1,  ČSN EN 338, zákon č.183/2006 Sb.. 

 Kontrola činností: 

A. Kontrola jakosti a rozměru přejímaných stavebních dřevěných  prvků podle PD a 

technických listů výrobce. 

B. Kontrola jakosti a rozměrů spojovacích prvků podle PD a technických listů výrobce. 

C. Kontrola uskladnění dřevěných prvků z hlediska uskladnění v souladu s PD. 

D. Kontrola polohy, svislosti a rovinnosti během  montáže TDS: provádí se průběžně 

během všech dílčích stavů výstavby TDS.  
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E. Kontrola polohy a rovinnosti vodorovných konstrukcí v průběhu výstavby. 

F. Kontrola úplnosti a jakosti izolačních vrstev s PD před jejich zakrytím. 

G. Kontrola ztužení konstrukce TDS 

Rizika: A. velká vlhkost dřev. Prvků, nedostatečná povrchová úprava, C. hniloba 

uskladněných dřev. Prvků, D. špatné seřízení měřidel,  

Prevence: A. kontrola vlhkosti vlhkoměrem, odběr povrchového vzorku dřev. prvku a 

ověření použité povrch. úpravy, C. správné skladování s podložkami a proložkami, D. 

pravidelné kontroly a seřizování měřidel. 

Kontrola výstupů:  

A. V případě jakéhokoliv rozporu oproti PD v rozměru či jakosti, není dodávka převzata 

a dodavatel materiálu je povinen na své náklady tuto chybu napravit. 

B. V případě jakéhokoliv rozporu oproti PD v rozměru či jakosti, není dodávka převzata 

a dodavatel materiálu je povinen na své náklady tuto chybu napravit. 

C. Pokud dojde ke zjištění závad v uskladnění dřevěných konstrukčních prvků, je 

dodavatel tuto chybu napravit a nahradit případné vzniklé  škody. Za tuto kontrolu 

zodpovídá technický dozor investora. 

D. Při zjištění nesprávné polohy, svislosti či rovinnosti prvků TDS jsou práce 

pozastaveny a nepřesnosti napraveny. 

E. Při zjištění nerovinnosti vodorovných konstrukcí je nutno pozastavit jejich záklop a 

rovinnost zajistit. 

F. V případě neúplnosti izolačních vrstev je nutno izolační vrstvy doplnit, v případě 

špatné jakosti izolačních vrstev či jejich provedení je potřeba celou izolační vrstvu 

vyměnit. 

G. Při zjištění nedokonalosti ztužení konstrukce TDS z hlediska provedení, či 

materiálových charakteristik, je potřeba tuto vadu napravit a zajištění tuhosti 

konstrukce po nápravě znovu ověřit.  

Za veškerou správnost provedení konstrukce TDS je zodpovědný technický dozor  

dodavatele. 
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Matice odpovědnosti: 

Tabulka 5 - matice odpovědnosti montáže TDS [52] 

 

Matice odpovědnosti montáže TDS 

Sml

ouv

a o 

dílo 

Převzetí 

staveniště 

Stavební 

připravenost 

Montáž 

TDS a 

dřev. 

Vodorovn

ých k-cí 

Kontrola 

svislosti a 

rovinnosti 

BOZP 

Převzetí TDS 

dozorem 

investora 

Jednatel P      I 

Stavbyvedoucí I P P I I P P 

Mistr   P O O P  

Pracovník 

montážní 

firmy 

   P P   

 

VI. Etapa:  Střešní konstrukce 

Jedná se o položení krytiny na předem  připravenou  nosnou konstrukci. Tato etapa je 

náchylná na problematické detaily, které v kombinaci s dřevěnou nosnou konstrukcí mohou 

vyvolat spoustu problémů a proto jí musí být věnována zvláštní péče ze strany dozoru. 

Kontrola vstupů: kontrola platnosti a úplnosti podkladů a norem: PD, ČSN 73 3610, 

ČSN 73 0202, zákon č.183/2006 Sb.. 

Kontrola činností: 

A. Kontrola úplnosti a jakosti izolací před položením střešní krytiny s PD. 

B. Kontrola jakosti a rozměru materiálu střešní krytiny s PD a technickými listy výrobce. 

C. Kontrola rovinnosti střešního pláště s PD. (ČSN 73 0202, PD) 

D. Kontrola spojů střešního pláště s PD a technickými listy výrobce.(PD, ČSN 73 3610)  

E. Kontrola problematických detailů napojení střešního pláště na atiku a vyústění 

výtahové šachty s detaily PD a technickými listy výrobce. (PD, ČSN 73 3610) 

F. Kontrola okapních svodů s PD. (PD, ČSN 73 3610) 

Rizika: C. špatně seřízená měřidla, D. netěsné spoje střešního pláště,  

Prevence: C. pravidelná kontrola měřidel, D. provádění pouze odbornými firmami 

s doloženou technologií. 
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Kontrola výstupů: 

A. V případě neúplnosti izolačních vrstev je nutno izolační vrstvy doplnit, v případě 

špatné jakosti izolačních vrstev či jejich provedení je potřeba celou izolační vrstvu 

vyměnit. Nový stav se dále podrobí nové kontrole. 

B. V případě odlišností v jakosti, či rozměrech střešní krytiny oproti PD přebírající osoba  

dodávku nepřijme a dodavatel zařídí náhradu. Doprava navíc jde na náklad 

dodavatele. 

C. V případě nerovností střešního pláště se situace zhodnotí. Při hodnotě způsobující 

rizika a vady v odtokové soustavě je nutno rovinnost napravit na náklad zhotovitele. 

Nový stav se dále podrobí nové kontrole. 

D. Pokud spoje střešní krytiny nezaručí dostatečnou těsnost a polohu střešního pláště, je 

nutno spoje opravit na náklad zhotovitele. Nový stav se dále podrobí nové kontrole. 

E. V případě nedodržení skladby a postupu provádění kritických detailů, je zhotovitel 

povinen tyto vady na své náklady odstranit. Nový stav se dále podrobí nové kontrole. 

F. V případě odlišnosti materiálu, rozměru či provedené okapních svodů oproti PD je 

zhotovitel povinen zařídit nápravu na svůj náklad. Nový stav se dále podrobí nové 

kontrole. 

Za veškerou správnost provedení střešních  konstrukcí je zodpovědný technický dozor  

dodavatele. 

Matice odpovědnosti: 

Tabulka 6 - Matice zodpovědnosti střešních konstrukcí [52] 

 

Matice odpovědnosti střešních konstrukcí 

Sml

ouv

a o 

dílo 

Převzetí 

staveniště 

Stavební 

připravenost 

Osazení 

nosníků, 

provedení 

izolačních 

vrstev, 

provedení 

krytiny 

Kontrola 

svislosti a 

rovinnosti 

BOZP 

Převzetí TDS 

dozorem 

investora 

Jednatel P      I 

Stavbyvedoucí I P P I I P P 

Mistr   P O O P  
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Pracovník     P P   

 

VII. Etapa: Provedení příček  hrubých instalací 

Konstrukce příček jsou vyzděny z materiálu Porotherm P+D tl. 80mm. Jakost a technologie 

provádění se řídí technologickými listy výrobce, platnými normami a stavebním zákonem č. 

183/2013 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 

Kontrola vstupů: kontrola platnosti a úplnosti podkladů a norem: PD, ČSN 73 2310, 

ČSN 73 2412,  ČSN 73 0202, ČSN 73 1201, zákon č.183/2006 Sb.. 

Kontrola činností: 

G. Kontrola použitého materiálu dle PD a technického listu dodavatele. (PD) 

H. Kontrola svislosti konstrukcí, měření rovinnosti podlaží. (PD, ČSN 73 2310, ČSN 73 

0202) 

I. Kontrola bednění, výztuže a betonové směsi v ŽB věncích: provede se kontrola polohy 

a rozměru bednění, kontrola výztuže a bet. Směsi obdobně jako u výztuže základů. 

J. Kontrola polohy a rozměrů otvorů  ve svislých konstrukcích. 

K. Před provedením omítek se zkontrolují veškeré rozvody a instalace a provede se 

dokumentace pro pozdější dohledání. 

Rizika: B. špatné seřízení měřidel, F. narušení statiky objektu neodborně provedenými 

průrazy. 

Prevence: B. pravidelné kontroly měřidel, F. před provedením prostupů pro instalace 

se provede konzultace s projektantem. 

 

Kontrola výstupů: 

G. Při nesouladu kvality, či rozměru dodaných  materiálů, nebudou tyto materiály 

převzaty a dodavatel zajistí dodávku správných. Při opětovném dodání správných 

materiálů bude opět provedena kontrola. 

H. Při nedodržení svislosti stěn se situace zhodnotí a provede se vhodné konstrukční 

opatření, pakliže nejde nijak chybějící rovinnost napravit, přistoupí se k vybourání 

vybraných  míst a jejich opětovnému vyzdění na náklady zhotovitele. Následně bude 

opět provedeno měření rovinnosti a svislosti. 
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I.  Při zjištění nesprávné polohy, či systémové správnosti provedení bednění, bude 

provedena náprava polohy či konstrukce a nový stav bude znovu překontrolován. Při 

nesouladu výztuže s PD, či při nedostatečné jakosti použitých prutů, nebude výztuž 

převzata a objednána nová. Při zjištění nedostatků v konstrukci samotných 

výztužných konstrukcích bude zajištěna náprava a nový stav bude znovu 

překontrolován. Pokud vzorek betonové směsi nebude odpovídat předepsaným 

vlastnostem v PD, nebude betonová směs převzata a dodavatel betonové směsi zajistí 

novou betonovou směs, jenž bude také přezkoušena 

J. Při nesouladu  rozměrů či poloh otvorů v konstrukcích se provede náprava 

nejjednodušší možnou formou na náklad zhotovitele. 

K. Pokud se zjistí absence, či nesprávné osazení rozvodů el. proudu, vody, či jiných 

instalací oproti PD, budou tyto nedostatky odstraněny na náklad dodavatelů těchto 

instalací. 

Za veškerou správnost provedení zděných a stropních konstrukcí je zodpovědný technický 

dozor  dodavatele. 

Matice odpovědnosti: 

Tabulka 7 - matice zodpovědnosti příček a hrubých instalací [52] 

 

Matice odpovědnosti příček a hrubých instalací 

Sml

ouv

a o 

dílo 

Převzetí 

staveniště 

Stavební 

připravenost 

Zdění, 

hrubé 

instalace 

Kontrola 

svislosti, 

rovinnosti, 

správnosti 

instalací 

BOZP 

Převzetí příček 

a instalací 

dozorem 

investora 

Jednatel P      I 

Stavbyvedoucí I P P I I P P 

Mistr   P O O P  

Pracovník    P P   

 

VIII. Etapa:  Výplně otvorů, úprava povrchů 

Výplně otvorů jsou na objektu zastoupeny jak otvory ve stěnové soustavě, tak otvory 

v soustavě TDS. Jedná se o sjednocené výplně z izolačního trojskla a rámu z hliníkových 

profilů. Úprava povrchů stěn je tvořena omítkovými směsmi a obklady, v úrovni stropů je 
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v TDS provedeno oplechování. Úprava povrchů podlah sestává z položení dlažby ve všech 

podlahových plochách stavby s vyjímkou  výtahové šachty. 

Kontrola vstupů: kontrola platnosti a úplnosti podkladů a norem: PD,  ČSN 73 3130, 

ČSN 73 2601, ČSN 73 3610, ČSN 73 2577, ČSN 73 0212, zákon č.183/2006 Sb. 

Kontrola činností: 

A. Kontrola jakosti, materiálové a typové správnosti výplní otvorů s PD.(PD) 

B. Kontrola montáže výplní otvorů. (ČSN 73 3130,PD) 

C. Kontrola dodávané omítkové směsi s PD a technickými listy dodavatele. 

D. Kontrola rovinnosti provedených omítek. (ČSN 73 0202, PD) 

E. Kontrola obkladového materiálu s technickými listy prodejce a PD. 

F. Kontrola rovinnosti obkladů a tlouštěk spar mezi obkladovými prvky.  (ČSN 73 0202, 

PD) 

G. Před pokládkou podlahových konstrukcí je nutno zkontrolovat skladbu v místech 

TDS. Kontrola přítomnosti SDI panelu mezi OSB dílci a podlahou. (ČSN 73 0212, 

PD) 

H. Kontrola lepidla podlahových konstrukcí s PD a technickými listy výrobce před 

samotným lepením. (PD) 

I. Kontrola rovinnosti podlah a kontrola spar mezi podlahovými dílci. (ČSN 73 0202, 

PD) 

Rizika: D. špatné seřízení měřidel, H. přemrzlé nebo jinak znehodnocené lepidlo 

Prevence: D. pravidelná kontrola měřidel, H. vizuální kontrola balení lepidla. 

Kontrola výstupů: 

A. V případě nesouladu s PD v oblasti jakosti, materiálu či tipu výplní otvorů, tyto výplně 

nebudou přejaty a dodavatel zajistí novou dodávku v souladu s objednávkou, jež bude 

podrobena nové kontrole. 

B. V případě nerovností, poškození výplní či jiného zařízení, je montážní firma povinna 

tyto vady odstranit na vlastní  náklad. 

C. V případě nesouladu omítkové směsi s PD nebude tato směs přejata a dodavatel zajistí 

novou dodávku omítkové směsi, jež bude znovu podrobena kontrole. 

D. Při nedodržení normové rovinnosti omítek je zhotovitel povinen zařídit nápravu na 

svůj náklad. 
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E. V případě nesouladu obkladového materiálu s PD nebude tato směs přejata a dodavatel 

zajistí novou dodávku obkladového materiálu, jež bude znovu podrobena kontrole. 

F. Při nedodržení rovinnosti obkladů a tloušťky spar mezi obkladovými dílci je zhotovitel 

tuto chybu napravit na svůj náklad. 

G. Při absenci či aplikaci podkladní vrstvy v rozporu s PD je zhotovitel povinen  vrstvu 

doplnit, či napravit vadu na vlastní náklad. 

H. V případě nesouladu lepící směsi s PD je zhotovitel povinen dodat lepící směs 

v souladu s PD a doložit správnost technickým listem výrobce. 

I. Při nedodržení rovinnosti podlah a tloušťky spar mezi podlahovými dílci je zhotovitel 

tuto chybu napravit na svůj náklad. 

Za veškerou správnost provedení TZB  je zodpovědný technický dozor  dodavatele. 

Matice odpovědnosti: 

Tabulka 8 - matice odpovědnosti výplní otvorů a úprav povrchů [52] 

 

Matice odpovědnosti výplní otvorů a úprav povrchů 

Sml

ouv

a o 

dílo 

Převzetí 

staveniště 

Stavební 

připravenost 

Osazení 

výplní, 

provedení 

omítek a 

obkladů 

Kontrola 

svislosti a 

rovinnosti 

BOZP 

Převzetí výplní 

a ploch 

dozorem 

investora 

Jednatel P      I 

Stavbyvedoucí I P P I I P P 

Mistr   P O O P  

Pracovník     P P   

 

IX. Etapa:  TZB 

Jedná se o kontrolu rozvodu elektrické energie a el. zařízení,  plynových rozvodů a zařízení, 

rozvodů vody a kanalizace, vytápění a větrání, technologických zařízení (výtah) a na závěr 

kontrolu revizních zpráv a výsledků zkoušek. 

 Kontrola vstupů: kontrola platnosti a úplnosti podkladů a norem: PD,  ČSN 75 6101, 

ČSN 75 5911, ČSN EN 1435, ČSN 38 6405, ČSN 27 4000, zákon č.183/2006 Sb.. 

 Kontrola činností: 
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A. Kontrola rozvodů elektrické energie s PD. 

B. Kontrola el. Zařízení a zabezpečovacích zařízení s PD. 

C. Kontrola plynových rozvodů s PD. (ČSN EN 1435, ČSN 38 6405, PD) 

D. Kontrola plynových zařízení s PD. (ČSN EN 1435, ČSN 38 6405, PD) 

E. Kontrola rozvodů vody a sanitárního vybavení s PD. (ČSN 75 5911, PD) 

F. Kontrola kanalizace s PD. (ČSN 75 6101, PD) 

G. Kontrola funkčnosti a kvality provedení výtahu s PD a technickými listy prodejce. 

(ČSN 27 4000, PD) 

H. Kontrola vytápění z hlediska počtu a polohy topidel, ověření jejich účinnosti s PD. 

(ČSN 73 2480, PD) 

Rizika: A. probíjení el. proudu, C,D. únik plnu spotřebičem či vedením, F. netěsná 

kanalizace, G. Neschopnost montáže výtahu, H. neúčinnost vytápění. 

Prevence: A. spolupráce s odbornou firmou, C,D. spolupráce s odbornou firmou, F. 

kontrola kanalizačního vedení před zasypáním, G. Kontrola rozměru šachty 

s technickými listy výrobce, H. ověřující výpočet účinnosti topení před osazením 

topidel. 

 

Kontrola Výstupů: 

A. V případě nalezených závad či neúplnosti rozvodů el. energie  je povinen zhotovitel 

tyto vady na svůj náklad odstranit. Nový stav podléhá nové kontrole a vyhodnocení. 

Výsledkem provozuschopné soustavy rozvodu el. energie je revizní zpráva technika 

distributorské společnosti. 

B. V případě nalezených závad či neúplnosti el. zařízení a zabezpečovací techniky  je 

povinen zhotovitel tyto vady na svůj náklad odstranit. Nový stav podléhá nové 

kontrole a vyhodnocení. Výsledkem správnosti zařízení a zabezpečovací techniky je 

protokol o převzetí s vyjádřením technika. 

C. Při odhalení nedostatků v plynovém rozvodu oproti PD a platné normě, je přerušena 

montáž navazujících zařízení a zhotovitel plynového rozvodu chyby napraví na své 

náklady. Výsledkem provozuschopného plynového rozvodu je revizní zpráva technika 

společnosti distribuující plyn. 

D. Při zjištění závad a nedodělků na plynových zařízeních je povinen zhotovitel těchto 

zařízení tyto vady napravit. Výsledkem těchto oprav je funkční zařízení, jež projde 

kontrolou technika a je součástí zápisu v revizní zprávy. 
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E. Při zjištění závad v rozvodech vody a na sanitárním vybavení oproti PD,  je dodavatel 

povinen závady napravit a doložit správný stav při následné prohlídce. 

F. Při zjištění závad na kanalizaci oproti PD je oprava do správného stavu úkolem 

zhotovitele. Výsledný stav bude znovu ověřen během kontroly za přítomnosti 

stavebního dozoru. 

G. Při zjištění závad, nedodělků, nebo rozdílů oproti objednávce budou tyto vady 

posouzeny a náprava do stavu  v souladu s PD a technickými listy výrobce je 

povinností zhotovitele. 

H. Pokud vytápění nevyhoví počtem či účinností topidel, je zhotovitel povinen napravit 

topnou soustavu tak, aby dosahovala předepsané účinnosti. Pokud nevyhoví topná 

soustava z hlediska polohy, je úkolem zhotovitele topná tělesa přemístit na svůj 

náklad. 

Za veškerou správnost provedení TZB  je zodpovědný technický dozor  dodavatele. 

Matice odpovědnosti: 

Tabulka 9 - matice odpovědnosti montáže TZB [52] 

 

Matice odpovědnosti montáže TZB 

Sml

ouv

a o 

dílo 

Převzetí 

staveniště 

Stavební 

připravenost 

Montáž 

technolog

ického 

zařízení 

Kontrola 

funkčnosti 
BOZP 

Převzetí TDS 

dozorem 

investora 

Jednatel P      I 

Stavbyvedoucí I P P I I P P 

Mistr   P O O P  

Pracovník     P P   

 

5.2.4 Kontrola práce dle regulativů 

Jelikož se stavba nachází v historickém centru města, bylo nutno dodržet stavební 

omezení dané oblasti, vyplývající z územního plánu města Zábřeh. 

 

Stavební omezení v historickém centru města Zábřeh: 

• Výšková úroveň stavby nesmí přesáhnou 4 nadzemní podlaží 
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• Stavba musí spadat do kategorie přípustného využití: stavba spadá do 

kategorie  přípustného využití (občanská vybavenost) 

Stavba a potažmo i kontrolní plán se řídí soustavou  platných norem jenž : 

• ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky 

• ČSN 75 5911 – Tlakové zkoušky vodovodního potrubí 

• ČSN EN 1435 - Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení 

svarových spojů 

• ČSN 38 6405 - Plynová zařízení - Zásady provozu 

• ČSN 27 4000 - Elektrické výtahy. Názvosloví 

• ČSN 73 3130 - Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení 

• ČSN 73 2601 - Provádění ocelových konstrukcí 

• ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí 

• ČSN 73 2577 - Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k 

podkladu 

• ČSN 73 0212 - Geometrická přesnost ve výstavbě 

• ČSN 73 1702 - Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních 

konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

• ČSN EN 1995-1-1 - National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures 

- Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings 

• ČSN EN 338 - Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti 

• ČSN EN 1996-2 – Navrhování zděných konstrukcí   

• ČSN 73 0202 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 

• ČSN 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 

• ČSN EN 1997-1 – Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 

• ČSN 73 0420-1 - Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky 

• ČSN 73 0420-2 - Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky 

• EN 12390-3 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 

těles 

• ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

Veškeré práce podléhají stavebnímu zákonu: 

• zák. č. 183/2006 Sb. 
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5.2.5 Zhodnocení procesu a návrh vhodných opatření se zpětnou vazbou 

Plán řízení jakosti je zpracován v rámci procesního přístupu. 

Navržený systém kontrol by měl dostatečně zajistit průběžnou kontrolu jakosti 

a úplnosti stavby a tak zamezit obtížím pří předání stavby a stavba by tak neměla být 

zbytečně protahována. Systém je závislý a nejvíce náchylný na odbornost vedoucích 

zaměstnanců zhotovitele a zde je také největší riziko selhání celého systému. 

Proces kontrol přejímaného materiálu, konstrukcí a kontrolních pochůzek 

vyžaduje dobrou komunikaci mezi Technickým dozorem  dodavatele, investora a 

autorským dozorem architekta. Z tohoto důvodu je navržen systém týdenních 

kontrolních pochůzek za účasti zástupců všech tří stran z nichž bude proveden zápis, 

který bude oficiálně zaznamenán ve stavebním deníku. Při zjištění vad či nedodělků je 

pořízen zápis do stavebního deníku včetně dohody o nápravě s datem mimořádné 

kontroly zjišťující stav nápravy. Před začátkem  každé následující fáze výstavby musí 

být hotova a řádně zkontrolována fáze předešlá, která nesmí vykazovat žádné vady 

oproti PD. Ukončení každé fáze stavby je doplněno kontrolní prohlídkou za 

přítomnosti zodpovědných osob ze strany investora, dodavatele a projektanta. Z této 

kontrolní prohlídky je vyhotoven zápis do stavebního deníku. V případě vad a 

nedodělků se sepíše dohoda o napravení vad a naplánuje další kontrola. V případě 

kladné kontrolní prohlídky je vyhotoven protokol o předání dílčí fáze výstavby, jenž 

slouží jako doklad o jakosti a věcné správnosti předávaného dílu stavby.  

 

 

 

5.2.6 Zhodnocení kontrolního plánu 

Dodržení kvality stavby, které musí být v souladu s projektovou dokumentací a 

stavebním zákonem č. 183/2006 sb. je v prvé řadě povinností technického dozoru 

dodavatele, jenž za průběh prací zodpovídá. Dvojí kontrolu dále obstarává technický 

dozor investora a autorský dozor architekta, jež mají právo zasahovat do stavebního 

procesu a spolu TD dodavatele řešit vyvstalé nedostatky tak, aby stavba souhlasila 

s projektovou dokumentací a neodporovala svou jakostí či uživatelskou kvalitou 

stavebnímu zákonu. 
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6. Návrh a posouzení konstrukce těžkého dřevěného skeletu (TDS) 

V této části diplomové práce je návrh a  podrobné statické posouzení rozhodujících prvků 

vybrané varianty konstrukčního systému z TDS. Veškeré značení neznámých je uvedeno 

v každé kapitole a souhlasí se zavedenými značkami v normě [23]. Výpočty jednotlivých 

kroků jsou pak rozepsány v příloze 2. 

6.1 Popis konstrukčního modelu 

Výběr a zhodnocení variant řešení byl zpracován v kapitole 4.2. Jako materiál celé konstrukce 

bylo zvoleno dřevo C30. Ocelové spojovací prvky byly navrhnuty z oceli S355. Konstrukce 

vybrané varianty se skládá z kostry v podobě TDS tvořeného sloupy a vazníky čtvercového 

průřezu o stranách 0,3m. Na tuto kostru jsou pak uloženy stropnice obdélníkového průřezu o 

stranách 0,08m a 0,25m, dále krokve obdélníkového průřezu o stranách 0,12m a 0,25m. 

Všechny spoje jsou řešeny jako kloubové, jejichž detaily jsou popsány v příloze 2. Sloupy 

jsou uloženy na prostých kloubových podporách pomocí kotevních patek. Vodorovné ztužení 

je zajištěno oboustranným oplášťováním stropních a střešních konstrukcí pomocí OSB desek 

tl. 0,015m. Konstrukční model byl vyhotoven v programu Scia Engineer 2013 jako komplexní 

3D model, jenž poskytuje nejlepší propojenost dílčích prvků a jejich interakce.  

Obrázek 39 - konstrukční 3D model hmotný [51] 
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Obrázek 40 - konstrukční 3D model drátový [51] 

6.2 Zatížení konstrukce 

Model byl zatížen dle normy [23]. Výpočet jednotlivých zatížení je uveden v příloze 2.  

 

6.2.1 Zatížení vlastní tíhou k-ce 

Vlastní tíha konstrukce byla částečně ponechána na programu Scia Engineer 2013 u prvků, 
které byly součástí modelu. Části konstrukce, které nebylo třeba modelovat z hlediska tuhosti 
a přesnosti modelu, ale ovlivňovaly model z hlediska zatížení, jako konstrukce stropů a 
střechy, byly spočteny ručně a vloženy jako plošné zatížení na zatěžovací panely vytvořené 
v konstrukci. Podrobný výpočet těchto zatížení je k nalezení v příloze X. Pro představu jsou 
zde uvedeny hodnoty těchto zatížení: 

• Zatížení stropní konstrukce:  gd,strop = 0,992 kN/m2 

• Zatížení střešní konstrukce:  gd,střecha = 0,77 kN/m2 
 

6.2.2 Zatížení užitné 

Objekt byl navržen jako kategorie B: kancelářský. Dle normy je charakteristická  hodnota 
užitného zatížení pro tyto objekty qk = 3 kN/m2. Toto zatížení bylo vymodelováno jako plošné 
zadané na plochu zatěžovacích panelů zkonstruovaných pro jednotlivá pole zvlášť tak, aby 
program mohl nejlépe zhodnotit nejvíce ovlivňující kombinace těchto zatížení. 

Vzorec pro výpočet návrhové hodnoty zatížení: 

 γ⋅= kd qq  
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6.2.3 Zatížení větrem 

Hodnota zatížení větrem byla spočtena ručně dle normy [23] a výpočet je uveden v příloze 2. 
Dle této normy přepočtena do dvou kvazistále ovlivněných případů pro: 

• Příčný vítr 

• Podélný vítr 

Plášť objektu byl dle normy rozdělen na jednotlivé úseky rozdílných hodnot a orientací tohoto 
zatížení a opět přes zatěžovací panely bylo toto zatížení plošně modelováno. 

Konstrukce byla s výhodou navržena tak, aby byly jednotlivá křídla TDS vždy ze dvou stran 
chráněna proti větru pláštěm ze zděného konstrukčního systému. Níže jsou uvedené vstupní 
údaje a vzorce potřebné k výpočtu. 

• Vstupní údaje: Kategorie terénu III 
Větrná oblast  II 
Výška budovy  6,25m 
Délka budovy  1) 12m, 2) 8,3m 

• Použité vzorce: 

Základní rychlost větru:  0,bseasondirb vccv ⋅⋅=  

Součinitel terénu:   

07,0

,0

019,0 












⋅=
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Součinitel drsnosti:  pro  maxmin zzz ≤≤  
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z
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Charakteristická střední rychlost větru: 

    borm vzczczv ⋅⋅= )()()(  

Intenzita turbulence:  pro  maxmin zzz ≤≤  
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Součinitel expozice:  22
0 )()()](71[)( zczczIzc rve ⋅⋅⋅+=  

Základní tlak větru:  2

2

1
bb vq ⋅⋅= ρ  
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Maximální charakteristický tlak: bep qzcq ⋅= )(  

Hodnoty vnitřních součinitelů tlaku: 2,0=
+

pic  

     3,0−=
−

pic  

Výpočet tlaků větru pro jednotlivé oblasti včetně obrázků oblastí jsou uvedeny v příloze 2. 

 

6.2.4. Zatížení sněhem 

Hodnota zatížení sněhem byla spočtena dle normy [23] a výpočet je uveden v příloze 2. Níže 
jsou uvedené vstupní údaje a vzorce použité při výpočtu. 

• Vstupní údaje:  Sněhová oblast  IV 

Typ krajiny   normální 

 Sklon střechy  < 5˚ 

Součinitel expozice  Ce = 1 

Tepelný součinitel  Ct = 1 Wm-2K-1 

Charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi 

   Sk = 1,6 kN/m2 

Tvarový součinitel  µ = 0,8 

• Vzorec pro výpočet charakteristické hodnoty zatížení sněhem: 

[ ]2/** mkNsCCs kte∗= µ  

 

6.2.5 Kombinace zatížení 

Kombinace zatížení byly provedeny programem Scia Engineer. Jako vstupní hodnoty byly 
použity všechny skupiny zatížení. Pro typy kombinací byly zvoleny: 

• EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B  - pro mezní stav únosnosti 

• EN-MSP Charakteristická  - pro mezní stav použitelnosti 

6.3 Výpočet 

Výpočet z programu Scia Engineer 2013 byl proveden jako Lineární. Výsledky sloužily jako 
podklad pro vlastní posouzení dílčích konstrukčních prvků TDS, který je doložen v příloze 2. 
Posouzení bylo provedeno dle normy [23]. 
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6.4 Posouzení rozhodujících prvků TDS 

Veškeré níže uvedené posudky se řídí normou [23]. 

6.4.1 Sloup 

Sloup byl uvažován jako kloubově uložený nosník na výšku 
jednotlivého podlaží zatížený převážně normálovou silou NEd. 
Jako referenční sloup byl pro posouzení vybrán prvek 
s označením B14, jež vykazoval největší kombinaci normálové 
a posouvající síly. Níže jsou zobrazené na obrázku 42  průběhy 
vnitřních sil. Uložení sloupu do základu je zprostředkováno 
ocelovou patkou s jedním styčníkovým plechem tl. 4 mm a pěti 
kolíky průměru 8mm jak je ukázáno na obrázku 41. Posudek 
spoje je uveden v příloze 2 a detail přípoje je nakreslen 
v detailu D2. Dominantním zatížením vznikajícím v tomto 
průřezu je normálová síla, jež limituje prvek z hlediska 
posouzení na vzpěrnou únosnost a otlačení v podpoře. 
Průvodním zatížením je posouvající síla, jež je však řádově 

nižší a nevyvolává zvláštní potřeby na ukotvení prvku 
do patky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 42 - vnitřní síly na sloupu [51] 

 

Obrázek 41 - detail napojení na patku [51] 
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Použité vzorce: 

• Moment setrvačnosti:  ( )3

12

1
hbI y ⋅⋅=  

Vyjadřuje míru setrvačnosti tělesa při otáčivém pohybu.
 

• Poloměr setrvačnosti:  
yy Ii =  

Vyjadřuje Jistou střední vzdálenost, ve které by musela být soustředěna veškerá 
hmotnost tělesa, aby moment setrvačnosti byl roven momentu celého tělesa.

 

• Normálové napětí v průřezu:  
A

NEd
dc =,0,σ  

• Štíhlostní poměry:   

Je štíhlostní poměr, který vyjadřuje poměr kritické délky k poloměru setrvačnosti.
 

05,0

,0,

E

f kc

rel ⋅=
π

λ
λ

 

Štíhlost prutu.

 

• Součinitel vzpěrnosti:  ( )[ ]23,015,0 relrelck λλβ +−⋅+⋅=  

22

1

rel

c

kk
k

λ−+
=

 

Udává procentuální omezení pevnosti v tlaku, způsobené vzpěrem. 

• Posouzení:    1
,0,

,0, ≤
⋅ dcc

dc

fk

σ
 

• Posouzení tlaku kolmo k vláknům: dcdccdc fk ,90,,90,90, ⋅≤σ  

• Charakteristická pevnost v otlačení:  ( ) kkh df ρ⋅⋅−⋅= 01,0182,0,  

Udává pevnost materiálu podpory oproti deformaci vlivem reakce uloženého prvku.
 

• Charakteristický plastický moment:  5,2
, 3,0 dfM uRky ⋅⋅=  

Udává únosnost spojovacího prostředku. 

• Charakteristická osová únosnost:  penkaxRkax tdfF ⋅⋅= ,,  

Udává únosnost prvku proti vytažení. 

• Charakteristická pevnost na vytažení prvku: 26
, 1020 kkaxf ρ⋅⋅= −  

• Pevnost v tahu:    
0M

y

Rd

fA
N

γ

⋅
=  

 



Bc. Martin Zlámal Diplomová práce 

70 

 

 

6.4.2 Vazník 

Vazník byl uvažován jako kloubově napojený 
prostý nosník na rozpětí 3m zatížený spojitým 
zatížením od rozhodující kombinace zatížení. 
Jako referenční vazník byl vybrán prvek B41, 
jež vykazoval největší namáhání v rozhodující 
kombinaci zatížení. Z podrobného výpočtu 
v příloze 2 je zřejmé, že během výpočtu vyvstala 
potřeba jiné konstrukce styčníku než tesařské. 
Byl zvolen styk s jednou styčníkovou deskou tl. 
4mm a třech ocelových kolíků průměru 8mm jak 
je ukázáno na obrázku 43. Posudek tohoto spoje 
je v příloze 2, detail pak v detailu D1. Na níže 

uvedeném obrázku 44 jsou zřejmé průběhy 
vnitřních sil od rozhodující kombinace. 

 

Použité vzorce: 

• Moment setrvačnosti: 

 ( )3

12

1
hbI y ⋅⋅=  

Vyjadřuje míru setrvačnosti tělesa při 

otáčivém pohybu
 

 

• Průřezový modul: 

 ( )2

6

1
hbWy ⋅⋅=  

Konstanta průřezu daná tvarem a rozměry 
průřezu vyjadřující odpor proti namáhání 
ohybem. 

 

• Únosnost v ohybu bez klopení: ydmRd WfM ⋅= ,  

Vyjadřuje míru napětí, jež je průřez v ohybu přenést, pakliže není namáhán klopením. 

Obrázek 44 - vnitřní síly na vazníku [51] 

Obrázek 43 - detail styčníku vazník/sloup [51] 
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• Kritické napětí s vlivem klopení: 
ef

crit
lh

Eb

⋅

⋅⋅
= 05,0

278,0
σ  

Maximální možné napětí, jež je prvek schopen přenést při namáhání ohybu 
s klopením. 

• Relativní štíhlost:   
critm

km

mrel

f

,

,
,

σ
λ =  

• Návrhová pevnost s vlivem klopení: ydmcritRd WfkM ⋅⋅= ,  

Udává maximální ohybový moment, jež je průřez schopen přenést vlivem ohybu a 
klopení. 

• Smykové napětí:   
hb

VEd
dv

⋅
⋅=

2

3
,τ  

Udává míru namáhání průřezu v místě podpor největších posouvajících sil. 

• Koeficient oslabení smykové pevnosti v oslabeném průřezu: 

( )













−⋅⋅+−⋅⋅

=

21
8,01 α

α
αα

h

x
h

k
k n

v

 

 Udává poměr oslabení únosnosti průřezu vlivem změny průřezu. 

• Posudek oslabeného průřezu na smyk: dvvdv fk ,. ⋅≤τ  

• Napětí v podpoře:   
sb

VEd
dc

⋅
=,90,σ  

• Okamžitý průhyb od nahodilého zatížení: 
ymean

k
Qinst

IE

Lp
W

⋅⋅

⋅⋅
=

,0

4

, 384

5
 

• Okamžitý průhyb od stálého zatížení: 
ymean

k
Ginst

IE

Lg
W

⋅⋅

⋅⋅
=

,0

4

, 384

5
 

• Výsledný okamžitý průhyb:   GinstQinstinst WWW ,, +=  

• Konečný průhyb od nahodilého zatížení: )1( 2,, defQinstQfin kWW ⋅+⋅= ψ  

• Konečný průhyb od stálého zatížení:  )1(,, defGinstGfin kWW +⋅=  

• Konečný průhyb od celkového zatížení: QfinGfinfinnet WWW ,,, +=  

• Charakteristická pevnost v otlačení:  ( )
kkh df ρ⋅⋅−⋅= 01,0182,0,  

• Charakteristický plastický moment:  5,2
, 3,0 dfM uRky ⋅⋅=  

• Charakteristická osová únosnost:  penkaxRkax tdfF ⋅⋅= ,,  

• Charakteristická pevnost na vytažení prvku: 26
, 1020 kkaxf ρ⋅⋅= −  
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• Pevnost v tahu:    
0M

y

Rd

fA
N

γ

⋅
=  

6.4.3 Stropnice 

Stropnice  byla uvažována jako kloubově napojený prostý nosník na rozpětí 4,2m zatížený 
spojitým zatížením od rozhodující kombinace zatížení. Jako referenční stropnice byl vybrán 
prvek B197, jež vykazoval největší namáhání v rozhodující kombinaci zatížení. Z podrobného 

výpočtu v příloze  2 je zřejmé, že 
během výpočtu nevyvstala potřeba 
jiné konstrukce styčníku než tesařské. 
Na níže uvedeném obrázku 45 jsou 
zřejmé průběhy vnitřních sil od 
rozhodující kombinace. Na nosníku 
vznikají dominantní zatížení v podobě 
posouvajících sil v místě uložení, 
které jsou rozhodující pro posouzení 
tesařského spoje na vazník, a 
momentů, jež se projevují při posudku 
samotného průřezu v ohybu. 

 

 

Použité vzorce: 

• Moment setrvačnosti:   ( )3

12

1
hbI y ⋅⋅=  

Vyjadřuje míru setrvačnosti tělesa při otáčivém pohybu
 

 

• Průřezový modul:   ( )2

6

1
hbWy ⋅⋅=  

Konstanta průřezu daná tvarem a rozměry průřezu vyjadřující odpor proti namáhání 
ohybem. 

• Únosnost v ohybu bez klopení: ydmRd WfM ⋅= ,  

Vyjadřuje míru napětí, jež je průřez v ohybu přenést, pakliže není namáhán klopením. 

Obrázek 45 - vnitřní síly na stropnici [51] 
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• Kritické napětí s vlivem klopení: 
ef

crit
lh

Eb

⋅

⋅⋅
= 05,0

278,0
σ  

Maximální možné napětí, jež je prvek schopen přenést při namáhání ohybu 
s klopením. 

• Relativní štíhlost:   
critm

km

mrel

f

,

,
,

σ
λ =  

• Návrhová pevnost s vlivem klopení: ydmcritRd WfkM ⋅⋅= ,  

Udává maximální ohybový moment, jež je průřez schopen přenést vlivem ohybu a 
klopení. 

• Smykové napětí:   
hb

VEd
dv

⋅
⋅=

2

3
,τ  

Udává míru namáhání průřezu v místě podpor největších posouvajících sil. 

• Koeficient oslabení smykové pevnosti v oslabeném průřezu: 

( )













−⋅⋅+−⋅⋅

=

21
8,01 α

α
αα

h

x
h

k
k n

v

 

 Udává poměr oslabení únosnosti průřezu vlivem změny průřezu. 

• Posudek oslabeného průřezu na smyk: dvvdv fk ,. ⋅≤τ  

• Napětí v podpoře:    
sb

VEd
dc

⋅
=,90,σ  

• Okamžitý průhyb od nahodilého zatížení: 
ymean

k
Qinst

IE

Lp
W

⋅⋅

⋅⋅
=

,0

4

, 384

5
 

• Okamžitý průhyb od stálého zatížení: 
ymean

k
Ginst

IE

Lg
W

⋅⋅

⋅⋅
=

,0

4

, 384

5
 

• Výsledný okamžitý průhyb:   GinstQinstinst WWW ,, +=  

• Konečný průhyb od nahodilého zatížení: )1( 2,, defQinstQfin kWW ⋅+⋅= ψ  

• Konečný průhyb od stálého zatížení:  )1(,, defGinstGfin kWW +⋅=  

• Konečný průhyb od celkového zatížení: QfinGfinfinnet WWW ,,, +=  

• Charakteristická pevnost v otlačení:  ( )
kkh df ρ⋅⋅−⋅= 01,0182,0,  

• Charakteristický plastický moment:  5,2
, 3,0 dfM uRky ⋅⋅=  

• Charakteristická osová únosnost:  penkaxRkax tdfF ⋅⋅= ,,  

• Charakteristická pevnost na vytažení prvku: 26
, 1020 kkaxf ρ⋅⋅= −  
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• Pevnost v tahu:    
0M

y

Rd

fA
N

γ

⋅
=  

 

6.4.4 Krokev 

Krokev  byla uvažována jako kloubově napojený prostý nosník na rozpětí 3,003m zatížený 
spojitým zatížením od rozhodující kombinace zatížení. Jako referenční krokev byl vybrán 
prvek B379, jež vykazoval největší namáhání v rozhodující kombinaci zatížení. Z podrobného 

výpočtu v příloze 2 je zřejmé, že 
během výpočtu nevyvstala potřeba 
jiné konstrukce styčníku než tesařské. 
Na níže uvedeném obrázku 46 jsou 
zřejmé průběhy vnitřních sil od 
rozhodující kombinace. Na nosníku 
vznikají dominantní zatížení v podobě 
posouvajících sil v místě uložení, 
které jsou rozhodující pro posouzení 
tesařského spoje na vazník, a 
momentů, jež se projevují při posudku 
samotného průřezu v ohybu. 

 

Použité vzorce: 

• Moment setrvačnosti:   ( )3

12

1
hbI y ⋅⋅=  

Vyjadřuje míru setrvačnosti tělesa při otáčivém pohybu
 

• Průřezový modul:   ( )2

6

1
hbWy ⋅⋅=  

Konstanta průřezu daná tvarem a rozměry průřezu vyjadřující odpor proti namáhání 
ohybem. 

• Únosnost v ohybu bez klopení: ydmRd WfM ⋅= ,  

Vyjadřuje míru napětí, jež je průřez v ohybu přenést, pakliže není namáhán klopením. 

• Kritické napětí s vlivem klopení: 
ef

crit
lh

Eb

⋅

⋅⋅
= 05,0

278,0
σ  

Obrázek 46 - vnitřní síly na krokvi [51] 
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Maximální možné napětí, jež je prvek schopen přenést při namáhání ohybu 
s klopením. 

• Relativní štíhlost:   
critm

km

mrel

f

,

,
,

σ
λ =  

• Návrhová pevnost s vlivem klopení: ydmcritRd WfkM ⋅⋅= ,  

Udává maximální ohybový moment, jež je průřez schopen přenést vlivem ohybu a 
klopení. 

• Smykové napětí:   
hb

VEd
dv

⋅
⋅=

2

3
,τ  

Udává míru namáhání průřezu v místě podpor největších posouvajících sil. 

• Koeficient oslabení smykové pevnosti v oslabeném průřezu: 

( )













−⋅⋅+−⋅⋅

=

21
8,01 α

α
αα

h

x
h

k
k n

v

 

 Udává poměr oslabení únosnosti průřezu vlivem změny průřezu. 

• Posudek oslabeného průřezu na smyk: dvvdv fk ,. ⋅≤τ  

• Napětí v podpoře:    
sb

VEd
dc

⋅
=,90,σ  

• Okamžitý průhyb od nahodilého zatížení: 
ymean

k
Qinst

IE

Lp
W

⋅⋅

⋅⋅
=

,0

4

, 384

5
 

• Okamžitý průhyb od stálého zatížení: 
ymean

k
Ginst

IE

Lg
W

⋅⋅

⋅⋅
=

,0

4

, 384

5
 

• Výsledný okamžitý průhyb:   GinstQinstinst WWW ,, +=  

• Konečný průhyb od nahodilého zatížení: )1( 2,, defQinstQfin kWW ⋅+⋅= ψ  

• Konečný průhyb od stálého zatížení:  )1(,, defGinstGfin kWW +⋅=  

• Konečný průhyb od celkového zatížení: QfinGfinfinnet WWW ,,, +=  

• Charakteristická pevnost v otlačení:  ( )
kkh df ρ⋅⋅−⋅= 01,0182,0,  

• Charakteristický plastický moment:  5,2
, 3,0 dfM uRky ⋅⋅=  

• Charakteristická osová únosnost:  penkaxRkax tdfF ⋅⋅= ,,  

• Charakteristická pevnost na vytažení prvku: 26
, 1020 kkaxf ρ⋅⋅= −  

• Pevnost v tahu:    
0M

y

Rd

fA
N

γ

⋅
=  



Bc. Martin Zlámal Diplomová práce 

76 

 

 

6.5 Závěr výpočtu 

Všechny výpočty byly provedeny v souladu s normou ČSN EN 1995-1-1 [23]. Všechny 
konstrukce výpočtem prokázaly dostatečnou únosnost i použitelnost a proto splňují veškerá 
kritéria pro použití při výstavbě. Jednotlivé prvky prokázaly dostatečnou únosnost pro 
rozhodující kombinace zatíženi a bylo zjištěno, že v některých případech byla únosnost 
několikanásobně vyšší, než zatížení. Tato nehospodárnost návrhu vychází z architektonického 
a konstrukčního hlediska a proto byla zachována původní dimenze prvků. Konstrukce těchto 
rozměrů působí mohutným dojmem a lépe tak vyniká prvek dřeva, jež navazuje na parkovou 
výsadbu v okolí, dále jsou mohutnější prvky výhodnější z hlediska úložných ploch 
navazujících prvků a konstrukcí. Ponechání dimenzí prvků bylo zdůvodněno taktéž posudkem 
na druhý mezní stav, jelikož případným zeštíhlením prvků by mohlo dojít ke zvýšeným 
průhybům a toto by se nadále muselo řešit formou ve výsledku mnohdy náročnější, než je 
ponechání robustnějších prvků. 
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7 Závěr 

Tato diplomová práce byla zaměřena na návrh objektu administrativní budovy z hlediska 

konstrukčního a technologického. Tato problematika byla řešena zpracováním výkresové 

dokumentace, statického posouzení dílčích prvků a vypracováním postupu výstavby a 

kontrolního plánu při výstavbě. Tato práce by měla především doložit možnost využití méně 

tradičních systémů výstavby v místech s historickou hodnotou a jejich proveditelnost. 

Popisovaná konstrukce byla zvolena se snahou o citlivé začlenění objektu do okolí a použití 

moderních prvků ve stavebnictví s ohledem na použití přírodních materiálů. Vybraná lokalita 

je z místního hlediska architektonicky významná a vyznačuje se poměrně nepříznivými 

základovými podmínkami, jež byly taktéž důvodem zvolení vybrané konstrukce.  V rámci 

diplomové práce byla výpočtem ověřena statická způsobilost objektu odolat všem zatížením 

v rámci přípustných deformací, jak je doloženo v příloze 2. Při tvorbě diplomové práce jsem 

načerpal nové znalosti z oboru navrhování stavebních konstrukcí a dodržování jakosti při 

výstavbě. Tyto znalosti mi pomohly chápat návrh a výstavbu budov v širším kontextu a 

v budoucnu z nich budu čerpat při dalších pracích. Doufám, že můj návrh objektu je 

realizovatelný a bylo by jej možné v praxi použít. 
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