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Anotace diplomové práce  

 

Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku srubových konstrukčních systémů staveb 

pro bydlení a občanskou vybavenost, zejména z hlediska statiky, energetické náročnosti a 

požární odolnosti. Cílem je navrhnout rekreační horský objekt s ubytováním a restaurací, 

umístěný v oblasti s velkým zatížením sněhem a větrem. Konstrukční systém objektu by měl 

vycházet z tradiční koncepce staveb, typických pro danou lokalitu, za využití moderních 

materiálů a technologií. Výsledkem je objekt se třemi nadzemními podlažími o půdorysných 

rozměrech 10 x 15 m a celkové užitné ploše 272 m2. Konstrukce prvního nadzemního podlaží 

je koncipována jako srub, druhé a třetí podlaží jsou v podkroví vaznicového krovu s dvojitou 

stojatou stolicí. 

 

Annotation of diploma thesis 

 

This thesis is focused on questions of log house structural systems used for living and civic 

amenities, mainly on structural analysis, energy intensity and fire endurance. Main goal of 

this dissertation work is to project a mountain secondary residence situated in the area with 

major presence of snow and strong wind, including tourist accommodation and restaurant. 

Structural system of log house should come from traditional building conception of choosen 

locality with using of modern materials and technologies. As a result of my work is three-

storey object with plan size of 10 x 15 m and total flooring of 272 m2. First floor structure is 

conceived as a log house, second and third floor are situated in purling roof attick. 

 

 



Seznam použitého značení 

 

ANSYS – výpočetní program MKP 
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1. Úvod 

 

Současným trendem ve stavebnictví, zejm. v odvětví občanské zástavby, je dosažení co nej-

nižší energetické náročnosti budov. Nízkoenergetické a pasivní domy se zpravidla vyznačují 

jednoduchou nosnou konstrukcí (železobeton, dřevěný skelet, plynosilikátové nebo keramické 

dutinové zdivo) s množstvím tepelně izolačního materiálu (minerální vlna, polystyren, atd.). 

Výroba těchto materiálů je však energeticky náročná, ne zcela ekologická (destilace ropy) a 

jejich likvidace po ukončení životnosti rovněž přinese množství problémů (obtížná recyklace, 

dlouhý čas rozpadu). Proč tedy stavět z těchto novodobých, rychle degradujících, neekologic-

kých a technologicky náročných materiálů, když lze použít materiály přírodní a k tomu již 

osvědčené metody konstrukční, tj. fungující, předvídatelné a s léty užívání dovedené 

k dokonalosti? 

    Dřevo má nízkou tepelnou setrvačnost, v létě chladí a v zimě se dům rychle zahřeje, z če-

hož tedy vyplývá značná úspora za vytápění. Teplo nevstupuje do zdí, ale odráží se od nich. 

Masivní dřevostavby odolávají požáru mnohdy lépe než některé moderní stavební technolo-

gie. Příjemné klima uvnitř dřevěných domů je zajištěno přirozenou ventilací přes dřevěné 

stěny, vzduch je čistý a bez alergenních částic. 

 

Cílem práce je navrhnout rekreační horský objekt ve specifických klimatických podmínkách 

(velké zatížení sněhem a větrem, nízká návrhová teplota exteriéru, dlouhé otopné období), a 

to při udržení tradičního charakteru konstrukce a architektonického řešení s využitím moder-

ních technologií a materiálů. 

 

Požadavky k zajištění nízké energetické náročnosti budovy a zdravého klimatu v interiéru: 

- masivní obvodové stěny z dřevěných trámů s kvalitním provedením rohových spojů a 

utěsněním mezer, 

- dostatečná vrstva tepelné izolace ve střeše, štítu a podlaze nad terénem, 

- velká plocha oken, orientovaných na jih v kombinaci s velkým přesahem střechy, zajišťu-

jící dobrou funkci pasivního solaru uvnitř objektu, 

- zděné vnitřní příčky k zajištění dostatečné tepelné kapacity a tím požadované teplotní sta-

bility objektu, 

- využití střechy k umístění solárních panelů, 
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- moderní způsob vytápění kombinující více zdrojů energie (solární panely, peletová interi-

érová kamna s teplovodním výměníkem, elektrický kotel) v akumulační nádrži, s využitím 

na přípravu TV a k vytápění objektu podlahovým topením, 

- efektivní rozmístění sociálních zařízení a zkrácení vzdálenosti rozvodů. 

 

Statické požadavky a požadavky z hlediska trvanlivosti konstrukce: 

- pečlivý výběr kmenů na stavbu roubených stěn, tj. rovné, nejvýše mírně pravotočivé jeh-

ličnaté stromy ze zimní těžby (omezí se tak kroucení a tím rozevírání spár mezi jednotli-

vými trámy), pokud možno v lokalitě s větší nadmořskou výškou nebo v oblasti 

s drsnějším klimatem, kde kmeny mají větší hustotu dřeva (hustší letokruhy) a na povrchu 

je plně vyvinuta podzimní, houževnatější část dřeva (zajišťuje větší odolnost vůči povětr-

nostním vlivům), 

- precizní návrh konstrukce zohledňující objemové změny dřeva při sesychání a jeho závis-

lost na směru vláken (tj. v příčném a vodorovném směru), tento aspekt zasahuje do všech 

částí návrhu,  

- promyšlená koncepce krovů k zajištění nejefektivnějšího průběhu vnitřních sil 

v jednotlivých prvcích krovů, tj. dobře zvolený sklon střechy pro dané klimatické pod-

mínky a dobře zvolený konstrukční systém krovů, který bude schopen přenést i velké 

užitné zatížení na kleštiny, 

- zajištění velkého přesahu střechy k zamezení zatékání a šíření vlhkosti v obvodových 

konstrukcích, 

 

Architektonické a typologické požadavky: 

- sedlová střecha se sklonem 50-60º s využitím námětků s cílem zvětšení přesahu střechy, 

- uložení krokví na stropní trámy bez nadvýšení stolicí za účelem snížení optické mohut-

nosti střechy, 

- efektivní využití vnitřního prostoru pro maximální ubytovací kapacitu objektu, 

- dostatečná konstrukční výška k zajištění minimální podchodné výšky v interiéru pod 

stropními trámy a průvlaky, 

- přírodní povrchová úprava dřevěných konstrukcí v kombinaci s dřevěnými okenními rámy 

a tradiční šindelovou střechou z moderní plastické hmoty. 
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2. Rešerše historických i současných konstrukčních systémů            

vícepodlažních domů srubové konstrukce 

 

2.1 Typy dřevěných konstrukčních systémů 

 

Existují dva základní typy dřevostaveb - masivní a sendvičové (sloupkové). 

Masivní můžeme dále rozdělit na srubové a roubené. Sendvičové se dělí na rámové a skeleto-

vé. Zvláštní skupinu pak tvoří domy skandinávského typu (někdy jsou také nazývány "norské 

domy"). Podrobně se v této práci budu zabývat pouze masivními srubovými konstrukcemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Masivní srubové konstrukce 

 

Výhodou masivních srubových konstrukcí je pozitivní tradice, pocitový komfort a estetická 

působivost. Nevýhodou tohoto systému je vysoká cena a tvarová nestálost celé konstrukce 

(sedání vlivem sesychání). Sruby nebo klasické roubenky jsou domy sestavené z masivních 

dřevěných kmenů, trámů nebo už předem vytvarovaných dřevěných profilů, které se ukládají 

naležato na sebe a vytvářejí tak stěny. Je to velmi stará a jednoduchá technologie, při dodržení 

několika zásad mají domy velmi dlouhou životnost. [4] 
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    U srubových nebo roubených novostaveb je důležitá výrobní příprava, zpracování dřeva a 

především zámkový systém v kladení jednotlivých prvků a způsob uzavření spáry, které při 

nedostatečném zpracování mohou mít za následek nízkou tuhost a tvarovou nestálost a také 

materiálovou degradaci domu. 

    Dnes je tato technologie vylepšená o různé konstrukční detaily zamezující sesedání stavby, 

např. vlivem sesychání. Přesto je tato dlouhodobá objemová změna velkým problémem, 

zejména v souvislosti s dveřmi a okny a jejich dlouhodobou funkčností. I když tento systém 

nevyhovuje současným tepelně technickým normám, je jeho oblíbenost stále vysoká. [4] 

 

2.2.1 Technologie výroby srubových staveb 

 

Sruby se nejčastěji staví ze smrků, borovic a modřínů. Dřevo se nejprve musí zbavit kůry           

a důsledně ošetřit proti plísním a všem škůdcům. Poté se jednotlivé díly hrubě opracují a te-

prve pak se přikračuje k samotné precizní stavbě podle předem zvoleného návrhu. Takto se 

sruby většinou připraví ještě ve výrobně.  

    Současně s přípravou srubové stavby je na pozemku, kde bude srub stát, připravena zákla-

dová deska. Hrubá stavba je v továrně rozebrána, odvezena na příslušné místo a znovu sesta-

vena. Na detailech, jako jsou například rozvody elektřiny, je možné se domluvit přímo na 

místě. Veškeré rozvody jsou vedeny uvnitř jednotlivých klád, tzv. husími krky. Na závěr je 

hrubá stavba natřena ochranným nátěrem, bez něho by dřevo bledlo. Celková doba výroby a 

sestavení hrubé srubové stavby se pohybuje v rozmezí pěti až šesti týdnů. 

    Uvnitř srubové stavby pak lze na výstavbu příček použít i moderní materiály, například 

sádrokarton. V místech, kde by tento materiál narušoval ryze přírodní vzezření obydlí, se po-

užije dřevo. Konečná podoba interiéru srubové stavby ale záleží na vkusu a požadavcích kaž-

dého z nás. Důležité je také zvážit volbu vhodné střešní krytiny - nejlépe zase z přírodních 

materiálů. Nejslušivější krytina, kterou lze na srubové stavby použít, je pravý šindel. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 Obr.  č.1  -  Finský srub [4] 

 Obr.  č.2  -  Alpský srub [4] 

2.2.2 Typy srubových staveb  

 

Sruby lze rozdělit na několik typů, dle místa původu konstrukce: 

 

- Kanadský srub se staví z nevysušeného dřeva těženého na konci zimy. Trámy tvoří celé 

kmeny, které jsou různě široké a ručně opracované. Trámy se spojují v rozích stavby kří-

žením s přesahem pomocí dlabů, sedel a zářezů. Vzhledem k tomu, že stavba je provedena 

z mokrého dřeva, tak v prvních třech letech po stavbě, značně sedá, a to až okolo 15 cm na 

jedno patro. Nejvýraznější je tento pokles v 1. roce. Určitě se vyplatí podřídit tomuto pro-

cesu, a nic neuspěchat.  

 

- Finský srub bývá podobný kanadskému, ale 

staví se z vysušeného dřeva. Jako materiál se 

používá severská borovice pro svoji odolnost, 

stabilitu, k čemuž ji pomáhá pomalý růst a tím 

těsné letokruhy. Speciální profil kulatých 

trámů zajišťuje těsné slícování.  

 

 

- Alpský srub je zhotoven z vysušeného dřeva, 

bývá obvykle rouben z masivních hoblova-

ných smrkových trámů, rohové spoje jsou 

provedeny na rybinu. Pro splnění tepelně izo-

lačních parametrů jsou stěny uvnitř zatepleny 

minerální vlnou.  

 

  

2.2.3 Typy rohových spojů 

 

Existuje několik typů rohových spojů, které se používají při výstavbě srubových staveb. Spoje 

procházejí neustálým vývojem a řemeslníci používají zhruba 5 nejběžnějších spojů, z nichž 

dva se vztahují k ruční řemeslné výrobě. Nejčastějším spojem je spoj sedlový, který umožňuje 

sedání stavby v průběhu sesychání. 
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 Obr.  č.3  -  Sedlový spoj [5] 

 Obr.  č.4  -  Spoj na rybinu [5] 

 Obr.  č.5  -  Dvojitá srubová stěna [5] 

- Sedlový spoj 

Při správném provedení je velmi pevný, je jednoduše vyrobitelný a estetický. Při výrobě 

sedlového spoje se z kulatého průřez klády v místě 

rohového spoje vyrobí klín, který se obkreslí a rovné 

styčné plochy zajistí pozdější dokonalé utěsnění spo-

je. Klínovitý tvar má tu výhodu, že v průběhu sesy-

chání se po sobě mohou rovné plochy spoje snadno 

posouvat a přitom zůstávají stále těsné. Do určité 

míry také zabraňuje kroucení klád v průběhu se-

sychání. 

 

- Spoj na rybinu 

Tento spoj je charakteristický pro naše roubenky. 

Může být jednoduchý, nebo zdvojený. Zdvojená 

rybina má lepší pevnostní vlastnosti, není však příliš 

běžný, vzhledem ke své ceně. Používá se buď na celé 

stavbě, nebo pouze v některých rozích, kde by jiný 

spoj překážel (např. u rohů vnitřních příček). 

 

- Půlkulaté přeplátování s přesahem 

Využívá se spíš při renovaci starších objektů, jejichž smyslem je docílení původního 

vzhledu. 

 

- Dvojitá srubová stěna 

Je jednou z nejvhodnějších a také nejlépe 

izolujících srubových stěn. Díky svému kon-

strukčnímu systému vykazuje nejnižší hodnoty, co 

se ztráty tepla týče. Samozřejmě i zde záleží na 

šířce profilu, šířce a druhu izolace. 
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 Obr.  č.6  -  Ploché střechy [3] 

2.3 Konstruk ční systémy krovů 

 

Konstrukční systém spodních pater srubových staveb je zřejmý z výše uvedeného textu. 

Vzhledem k rozdílnosti objemových změn dřeva ve vodorovném a příčném směru, je poměr-

ně obtížné, zkombinovat systém srubových stěn z masivních vodorovných trámů se svislými 

štíhlými konstrukčními prvky krovů. Konstrukční systémy štítových a vnitřních nosných stěn 

srubových staveb jsou proto obvykle řešeny jako dřevěný skelet a konstrukční systémy krovů 

pak mohou být provedeny tradičním způsobem. V následující části této kapitoly jsou popsány 

tradiční konstrukční systémy krovů, typické pro oblasti českých zemí od historie po součas-

nost. 

 

2.3.1 Ploché střechy a střechy s malým spádem  

 

Ploché střechy bez spádu mají konstrukci 

stejnou jako stropy. U tradičních staveb se 

užívají dřevěné nosníky kryté hliněnou 

mazaninou, která dobře odolává krátkodo-

bým dešťům a rychle vysychá. U náročněj-

ších staveb tvoří pochůznou vrstvu, která 

má funkci krytiny, dlažba. Trámy jsou dimenzovány na užitné zatížení pochůzné střechy.  

    Stejnou konstrukci jako strop mají někdy i střechy s malým spádem (méně než 30°). Ob-

vyklý je trámový strop (méně často povalový) s nosníky (krokvemi) většinou kladenými ve 

směru sklonu, ale i vodorovně. U větších rozpětí jsou nosníky (krokve) podpírány průvlaky 

(vaznicemi).  

    Z historického hlediska nejsou ploché střechy, ani střechy s malým spádem pro oblasti čes-

kých zemí příliš typické a u srubových staveb se vyskytují zřídka. Rozšířené užití střech 

s malým spádem je zejm. v alpských zemích, kde se tak snižuje plocha pro zatížení větrem a 

je zde plně využita velká únosnost masivních srubových stěn spodních pater pro přenos vel-

kého zatížení sněhem. Pro tyto stavby (zejm. v oblasti Tyrolska) jsou typické masivní vazni-

ce, jejichž profil může dosahovat výšky jednoho metru. [3] 
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2.3.2 Střechy sedlové a pu1tové  

 

Sedlové střechy 

 

Sedlové střechy jsou tvořeny rovinami, které se stýkají v hřebeni. Střešní plášť je nesen příč-

nými vazbami. Podle jejich uspořádání dělíme konstrukce krovů do skupin. V příčném směru 

je sedlová střecha ukončena štítem nebo valbou. Pokud je štít zděný, nepovažuje se za součást 

krovové konstrukce, velmi často však jsou na štít ukládány vaznice krovu. Konstrukce štítů 

hrázděných nebo bedněných tvoří s krovem zpravidla jeden celek, i když se v detailech od 

konstrukce krovu liší. [3] 

 

Pultové střechy  

 

Pultové střechy jsou tvořeny jednou rovinou. Nejčastěji zastřešují objekt připojený k vyšší 

stavbě. Pultové střechy jsou obvyklým doplňkem staveb se sedlovými střechami, běžně se 

vyskytují například na bočních lodích bazilik nebo v užších křídlech klášterních ambitů. U 

kostelních staveb se vyskytuje kombinace sedlové střechy hlavní lodi, která přechází na pul-

tové střechy bočních lodí.  

    Pultové střechy mají obvykle obdobnou konstrukci, jako střechy sedlové, v průběhu celé 

historie se vyskytují stolice se svislými a šikmými sloupky.  

    Nesouměrné uspořádání pultových střech neposkytuje dobré možnosti pro spolehlivé za-

chycení vodorovné síly (její působiště jsou v nestejné výšce), která se uplatní při namáhání 

větrem nebo při poklesu podpor. Tento konstrukční nedostatek se neprojevuje příliš často 

vznikem poruch, protože pultové krovy mají většinou menší rozpětí. Vodorovná síla je zachy-

cena zazděním vnitřního konce vazného trámu nebo jeho kotvením do zdiva závlačí, v 19. 

století někdy druhotně kotvením sloupku do zdiva. [3] 

 

2.3.3 Vazníkové krovy 

 

Pro vazníkové krovy je charakteristická příčná nosná konstrukce (vazník), konstruovaná tak, 

aby bylo minimalizováno namáhání jejích prvků ohybem a převažovalo namáhání tahem, ne 

tlakem. Vazník má proti masivnímu nosníku výrazně větší účinnou výšku (obvykle rovnou 

vzepětí střechy), jeho únosnost je ve srovnání s ním podstatně vyšší. Vzdálenosti vazníků, 

nesoucích střechu mohou být proto větší (2-5 m) než vzdálenosti jalových vazeb jiného, typu 
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 Obr.  č.7  -  Krokevní soustavy [3] 

(1-2 m). Výrazně se zde uplatňuje i menší zatížení vlastní vahou u střech s malým sklonem, 

vazníky jsou výhodné i pro zastřešení prostorů s velkým rozpětím. Střešní plášť nesou krokve 

rovnoběžné s okapem (vlašské krokve). Na vlašských krokvích bývají latě kladené kolmo k 

okapu, pro které užíváme název svislé latě.  

    Vazníky jsou vhodnou konstrukcí pro střechy s malým sklonem (kolem 30°). Ve Středomo-

ří, kde při sklonu 30° vyhovuje pro spolehlivou ochranu staveb před deštěm i jednoduchá pá-

lená krytina, se vazníkové krovy vyskytují od antiky až do současnosti. Při větších sklonech 

střechy, které byly pro tradiční krytiny v našich podmínkách nezbytné (min. 45°), je efektivita 

vazníků již nízká, proto se u nás v historických stavbách (do 19. století) neuplatnily.  

    Je třeba rozlišovat krovy historické a novodobé. V tomto dělení se projeví významná odliš-

nost novodobých vazníků, které jsou navrhovány podle zásad novodobé statiky a na základě 

výpočtu. Historické krovy jsou z masivních dřevěných prvků, novodobé příhradové vazníky 

se konstruují z různých materiálů, jejich prvky mají profily rozlišené podle statické funkce, 

užívá se rozmanitých spojů. [3] 

 

2.3.4 Krokevní soustavy  

 

Charakteristickým nosným prvkem pro 

krokevní soustavu je krokev (u sedlových 

střech pár krokví). Krokev je šikmý nosník  

ukládaný ve směru spádu střechy, který je 

základem všech krovů kromě vazníkových. 

Pro dimenzování krokví je rozhodující 

sklon střechy a jejich rozpětí dané 

způsobem podepření. U větších sklonů 

(nad 45°) nad ohybem převažuje příznivější 

namáhání tlakem.  

    Nejjednodušší krovy jsou tvořeny jenom 

krokvemi. U sedlových střech se krokve ve vrcholu navzájem podpírají, v tom případě pak je 

krokev kromě vlastního zatížení namáhána ještě reakcí krokve protější. U většiny krovů je 

rozpětí krokví zmenšeno podepřením. U krovů konstruovaných obdobně jako stropy jsou 

krokve podepřeny vaznicemi nebo konstrukcí spodní stavby (například srubem) a netvoří 

vazbu. Charakter položených střech mají některé archaické konstrukce s vrcholovou vaznicí.      
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    U krovů příčně vázaných jsou krokve podepřeny vzpěrami, případně patními sloupky. Po-

depření ve vrcholu odlehčuje krokev. V uložení krokví působí vodorovná síla, která se přenáší 

do spodní stavby, pokud není zachycena vazným trámem. Vodorovná síla se zmenšujícím se 

sklonem střechy vzrůstá. 

    Významným vylepšením krokevních soustav bylo zavedení hambalků, které krokve rozpí-

rají i spojují, zmenšují jejich rozpětí a významně ztužují celý krov. [3] 

 

Krokevní soustava prostá  

 

Prosté krokevní krovy jsou obvyklé zejména pro stavby primitivní, stavby podružného cha-

rakteru, vesnické staveb apod. Proto mohou být staré krovy tohoto typu zaměněny s novějšími 

primitivními konstrukcemi. Krovy bez vazných trámů někdy výrazně zatěžují spodní stavbu. 

[3] 

 

Krokevní soustava se vzpěrami  

 

Vzpěry krokví se vyskytují u všech typů krovů, běžné jsou u krovů hambalkových. Archaické 

krovy se vzpěrami a bez hambalků byly patrně odvozeny ze středomořských vazníkových 

krovů, tento typ konstrukce mohl předcházet krovy hambalkové. [3] 

 

Krokevní soustava podélně podepřená  

 

a) Krokevní soustava s vrcholovou vaznicí 

Vrcholová vaznice bývá podepřena sloupkem s pásky či vzpěrami, vzpěradlem, u primi-

tivních a lidových staveb sloupkem s vidlicí, podélnou vazbou u stodol navazujících na 

středověké konstrukce. Střecha bývá u starších nebo primitivních konstrukcí na vrcholo-

vou vaznici položena bez provázání. [3] 

 

b) Krokevní soustava s více vaznicemi (střecha položená na spodní stavbu) 

Vyskytuje se u střech o malém sklonu. Konstrukce stejného typu byla zřejmě běžná u ro-

mánských staveb. Krokve nebyly s vaznicemi svázány, konstrukce má charakter položené 

střechy (bez příčné vazby). [3] 
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 Obr.  č.8  -  Hambalkové soustavy [3] 

2.3.5 Hambalkové krovy  

 

Spojení krokví hambalky vytváří vazbu, 

užívanou až do 19. století. Hambalek 

zmenšuje rozpětí krokví, zajišťuje příčné 

ztužení, u krovů s podepřenými hambalky 

přenáší zatížení z krokví do vaznic. Podle 

počtu hamba1ků se rozlišuje počet pater 

krovu.  

    Hambalkové krovy jsou výhodné při 

sklonech střechy větších než 50°, kdy i u 

krokví převažuje příznivější namáhání tla-

kem. Při sklonech větších než 60° není 

třeba uvažovat o zatížení sněhem. 

    Spojení krokví, vazných trámů, ham-

ba1ků, ondřejských křížů, pásků a patních 

sloupků vytváří příčné vazby složené převážně z malých trojúhelníků. To dodává vazbám 

tvarovou určitost a relativně velkou tuhost. U hambalkových krovů ztužených ondřejskými 

kříži nebo vzpěrami krokví jsou ohybem namáhány pouze krokve, u ostatních prvků převažu-

je namáhání tlakem a tahem. U vzpěr a ondřejských křížů může při zatížení větrem docházet 

ke střídavému namáhání tahem a tlakem. Prvky příčné vazby mají malá rozpětí a malé vzpěr-

né délky. Příčná vazba krovu působí jako rovinná konstrukce, všechny prvky se podílejí na 

přenosu zatížení.  

    Relativně malé nároky jsou kladeny na spoje, charakteristickým detailem je plát na rybinu, 

schopný přenášet tah i tlak, který vyhoví u všech spojů.  

    U krokví převažuje namáhání tlakem, vyhovujícím stykem je začepování do vazného trá-

mu, někdy jsou krokve osedlány na konec vazného trámu nebo na pozednici, případně osaze-

ny na horní plochu pozednice. 

    Ve vrcholu jsou krokve plátovány, stykovány na ostřih, případně spojeny krytým čepem.  

    V křížení ondřejských křížů a v jejich styku s hambalky jsou přímé pláty. Sevření spojů 

zajišťuje kolík z tvrdého dřeva, který má tvar klínu, s jeho pevností ve smyku se ve spoji ne-

počítá. 

    Krovy byly konstruovány tak, aby styky prvků byly pravidelně rozmístěny a aby trojúhel-

níky vznikající spojením prvků měly podobný tvar i rozměry. [3] 
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 Obr.  č.9  -  Soustavy s podepřenými hambalky [3] 

Hambalková soustava prostá  

 

Prosté hambalkové krovy jsou charakteristické pro období středověku. U jednoduchých sta-

veb se však vyskytují v průběhu celé historie. Staré krovy tohoto typu mohou být zaměněny s 

novějšími primitivními konstrukcemi.  

    U našich nejstarších krovů (14. století) jsou všechny vazby stejné, případně se střídají vaz-

by plné a vazby zjednodušené nebo vazby s věšadlem a bez věšadla. Nejstarší krovy nemívají 

kromě střešních latí podélné ztužení. Krokve prostých hambalkových krovů musely být z jed-

noho kusu - to omezovalo velikost krovu.  

    O vývoji středověkého krovu se na našem území dochovaly jen vzácné doklady.. Nejjedno-

dušší krovy jsou ztuženy jedním nebo dvěma hambalky. Jednoduché krovy na menší rozpětí 

často nemají vazné trámy. U krovů bez vazných trámů byla jejich stabilita v uložení zajišťo-

vána kráčaty a patními sloupky, starší krovy byly kotveny zazděním v uložení. Vazné trámy 

některých archaických krovů nejsou součástí vazby, byly chápány jako dodatečné ztužení 

krovu. U krovů s vaznými trámy se v kombinaci s hambalky vyskytují vzpěry krokví nebo 

sloupky. Z krovů bez vazných trámů ztužených ondřejskými kříži vznikl jeden ze základních 

typů středověkých krovů. Dalším základním typem je krov s věšadlem, na který navázaly 

pozdější klasové krovy. U krovů na velká rozpětí bylo nutné zachycení vodorovné síly vaz-

ným trámem a ztužení vazby, docházelo ke kombinaci základních konstrukčních principů. [3] 

 

Hambalková soustava podepřená (hambalkový krov s podélnou stolicí, hambalková soustava 

s podélnými stolicemi)  

 

V období gotiky byly krovy podepřeny 

vaznicemi (podélnými trámy) na sloupcích, 

svázanými pomocí diagonál nebo ondřej-

ských křížů do tuhé konstrukce (podélné 

stolice), která přenáší zatížení střešním 

pláštěm do vazných trámů a do zdiva. Po-

délná stolice zpravidla podpírá hambalky, u 

některých typů jsou ve vrcholu podepřeny 

krokve.  
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    U krovů s podélnými stolicemi se rozlišuje funkce příčných vazeb. Střešní plášť nesou 

krokve, zatížení od krokví přebírá jalová (prázdná, mezilehlá) vazba a prostřednictvím podél-

né konstrukce (podélných stolic nebo vaznic) je přenáší do plných vazeb. Plná vazba přenáší 

zatížení od několika vazeb jalových na zdivo. Stejný princip se uplatňuje u vaznicových kro-

vů.  

    Plná vazba bývá posílena vzpěrami, které přenášejí zatížení od podélných stolic a vaznic 

blíže k uložení vazných trámů. Vzpěry působí někdy jednotlivě, jindy tvoří konstrukci vzpě-

radla. 

    Rozpětí vazných trámů zmenšují věšadla, která se často kombinují se vzpěradly. U někte-

rých krovů se kromě plné a jalové rozlišuje ještě věšadlová vazba. U krovů menších rozpětí 

podepřených pouze v podélné ose mívá střední sloupek funkci věšáku (sloupku věšadla), je-

hož zatížení přebírají krokve plné vazby, často ve vrcholu do sloupku zapuštěné. Přenos zatí-

žení z věšáku do krokví zprostředkují dvojice diagonál ve tvaru V, které mají současně funkci 

vzpěr, zkracujících vzpěrnou délku krokví při namáhání tlakem a zmenšujících jejich rozpětí 

při namáhání ohybem. Obdobnou konstrukci mívá střední věšadlo i u krovů s více stolicemi. 

Pro krovy se vzpěrami krokví sbíhajícími se na střední sloupek užíval Jan Muk pojmenování 

krovy klasové.  

    Šikmé prvky podélné stolice působí jako vzpěry nebo táhla, která zkracují rozpětí vaznic a 

přenášejí jejich zatížení do sloupků plných vazeb, proto nejsou kladeny zvláštní požadavky na 

profil vaznice. Někdy při přenosu zatížení spolupůsobí celá stolice, má charakter vysokého 

příhradového nosníku. V některých případech, zvláště u pozdějších krovů, se podélná vazba 

omezuje na vaznici s pásky, případně i bez zavětrování, v těchto případech už ztrácí charakter 

podélné stolice.  

    Vložení podélných stolic a podepření vazeb bylo nezbytné kvůli nastavování krokví a zvý-

šení tuhosti u vysokých krovů velkých kostelů, kde se významně uplatňuje vliv větru. Kon-

strukce podepřených hambalkových krovů působí prostorově, snese značné poškození, aniž 

by došlo k deformaci a kolapsu. Díky prostorově tuhé konstrukci krovů s podepřenými ham-

balky bylo možno zastřešit stavby mimořádných rozměrů, aniž by byly kladeny zvláštní po-

žadavky na profil dřevěných prvků a dimenzování spojů. Ani u krovů mimořádných rozměrů 

nebylo nutné ztužení spojů železnými prvky. Nezbytnou podmínkou správné funkce tohoto 

typu krovů bylo namáhání dřeva normálovou (osovou) silou, nejlépe vyhovoval strmý sklon 

střech. Nevýhodou byla velká výška střech, z toho vyplývající velké zatížení větrem, velké 

množství dřeva nutné pro stavbu krovu a vysoká váha krovu. [3] 
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 Obr.  č.10  -  Vaznicové soustavy s ležatou stolicí [3] 

2.3.6 Vaznicové krovy  

 

U vaznicových krovů jsou výrazně odlišeny plné a jalové vazby. Přenos zatížení z jalových 

vazeb do vazeb plných, které jsou dimenzovány na větší zatížení, zprostředkují vaznice, které 

působí jako spojité nosníky podpírané plnými vazbami. Rozpětí vaznic zkracují diagonály 

podélného ztužení (u ležatých stolic), pásky a sedla (u stolic stojatých). Zatížení se do vaznic 

přenáší buď přímo z krokví, nebo u starších soustav prostřednictvím hambalků.  

    Vaznice jsou v plných vazbách podepřeny sloupky (svislými nebo šikmými) nebo různými 

typy vzpěradel, v plných vazbách se často uplatňují vzpěry sloupků nebo věšadla vznášející 

vazný trám. Vaznicový systém dovoluje maximální vylehčení jalových vazeb, odstranění me-

zilehlých vazných trámů a jejich nahrazení kráčaty.  

    Pomocí vhodné vaznicové soustavy je možno zastřešit každý půdorys bez ohledu na sklon 

střechy. Vaznicové konstrukce mají menší spotřebu dřeva než hambalkové, vyžadují však 

diferencované profily a spoje, u některých prvků jsou nutné velké průřezy.  

    Podle vaznic se rozlišuje počet pater krovu. Vaznicové soustavy můžeme třídit podle způ-

sobu podepření vaznic. [3] 

 

Vaznicová soustava s ležatou stolicí (vzpěradlem) 

 

Ležaté stolice jsou vzpěradla, která podpí-

rají nejvíce zatížené vaznice krovu.  

    Ležatá stolice krovů doby baroka působí 

jako relativně tuhý rám, který přejímá zatí-

žení od vaznic a horních částí krovu, za-

chycuje vodorovnou sílu a převádí svislé 

zatížení do uložení vazného trámu. Ležatá 

stolice je kromě tlaku namáhána i ohybem, 

její spolehlivá funkce je zajištěna použitím 

masivních profilů, ztužením rohů a doko-

nalým vyřešením spojů. Nejefektivnější 

parametry má stolice se sklonem vzpěry 

50° až 60°, u které převažuje výhodnější 

namáhání tlakem.  
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 Obr.  č.11  - Schéma krovů s ležatou stolicí [3] 

    Vzdálenosti vazeb (krokví) jsou dány dimenzemi latí, obvykle 0,9-1,2 m (u vesnických 

staveb a u staveb pauperitního charakteru jsou vzdálenosti krokví větší), u ležatých stolic na  

lehkou krytinu až 1,5 m. Mezi plnými vazbami jsou obvykle 3 až 4 pole, u krovů na lehkou 

krytinu až 5 polí.  

    Podélné ztužení krovu zajišťují střední vaznice (nesené ležatou stolicí) spolu s vaznicemi 

mezilehlými a s ondřejskými kříži nebo diagonálami (jednoduchými či dvojitými) v rovině 

vzpěr. Mezilehlé vaznice se nepodílejí na přenosu sil od svislého zatížení, kromě podélného 

ztužení je jejich funkcí zkrácení vzpěrné délky šikmých sloupků 1ežaté stolice a prvků zavě-

trování příčně k jejich menšímu rozměru. Znásobené ondřejské kříže nemívají mezilehlé vaz-

nice. Významnou funkcí ondřejských křížů a diagonál je podepření vaznic. Krovy s ležatými 

stolicemi jsou zpravidla velmi tuhé, působí díky podélnému zavětrování jako prostorová kon-

strukce.  

    V horních patrech krovu (nad ležatou stolicí) se užívaly různé typy konstrukcí (hambalková 

prostá, s podepřeným hambalkem, stojatá stolice, různé typy vzpěr).  

    V nárožích valbových střech jsou zpravidla diagonálně osazené poloviční ležaté stolice 

konstruované stejně jako stolice příčných vazeb. Ve valbách jsou většinou poloviční ležaté 

stolice osazené v podélné ose krovu, u širších nebo centricky uspořádaných krovů je podél-

ných polovičních stolic více. Rozpěry polovičních stolic se opírají o rozpěry poslední příčné 

stolice, případně o sloupek věšadla umístěný ve vrcholu valby. [3] 
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 Obr.  č.12  - Vaznicové soustavy se stojatou stolicí [3] 

Vaznicová soustava se stojatou stolicí  

 

Se snížením sklonů střech v klasicismu se 

přestávají ležaté stolice užívat, vznikají 

vaznicové krovy se šikmými i svislými 

sloupky, které přenášejí zatížení do vaz-

ných trámů nebo do vnitřních zdí. Pro tento 

typ krovu užíváme tradiční název stojatá 

stolice, i když přesnější by bylo nazývat je 

"vaznicové krovy se šikmými nebo svislý-

mi sloupky".  

    Stojaté stolice byly ovšem užívány již 

dříve u krovů s podepřenými hambalky, 

které je možno na základě jejich statického působení řadit také do krovů vaznicových. Stojaté 

stolice se v průběhu celé historie vyskytují u pultových střech, objevují se v horních patrech 

1ežatých stolic, existují archaické stojaté stolice středověké.  

    U stojatých stolic jsou vaznice podepřeny v plných vazbách sloupky s pásky, případně sed-

ly. Sloupky jsou svislé nebo šikmé, často jsou doplněny šikmými vzpěrami, které přenášejí 

zatížení do vazných trámů blíže k podporám tak, aby se snížilo namáhání trámů ohybovým 

momentem. Kvůli odlehčení vazných trámů se do plných vazeb často vkládají vzpěradla a 

věšadla.  

    Krovy se šikmými sloupky někdy připomínají ležaté stolice. Oba typy krovů můžeme rozli-

šovat podle toho, že ležatá stolice působí jako vzpěradlový rám, kdežto jednotlivé prvky stoja-

té stolice jako samostatné pruty. Rozdíl je zejména ve způsobu namáhání šikmých vzpěr 

(sloupků):  

- u ležaté stolice jsou namáhány tlakem a ohybem,  

- u stojaté stolice jsou namáhány pouze tlakem.  

    Krokve jsou u starších krovů podepřeny prostřednictvím hambalků jako u krovů s podepře-

nými hambalky a u ležatých stolic, u pozdějších krovů jsou osedlány přímo na vaznice. Příčné 

ztužení plných vazeb zajišťují hambalky z hranolů s čepem s kolíkem nebo s plátem na rybi-

nu, v novějších krovech (od 19. století) kleštiny z fošen se svorníkovými spoji. Ve 2. polovině 

19. století kleštiny již převládají nad hambalky. [3] 
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 Obr.  č.12  - Schéma krovů se stojatou stolicí [3] 

    Funkce prvků je rozlišena podle způsobu jejich namáhání: krokve a vaznice jsou namáhány 

momentem jako prosté nebo spojité nosníky, sloupky jsou tlačeny, prvky vzpěradel namáhány 

tlakem, táhla věšadel a kleštiny tahem. Průřezy prvků se u jednotlivých krovů liší podle veli-

kosti namáhání. Prvky byly dimenzovány podle empirických vzorců, od 19. století i výpočtem 

podle zásad moderní statiky. Každý prvek byl posuzován jako samostatně působící.  

    Běžně se užívá železo (od 2. poloviny 19. století ocel) ve spojích (svorníky ve spojích kleš-

tin, závlačích věšadel a při vyvěšování trámů na průvlaky, pásové železo na kotvení pozednic 

nebo krokví k vazným nebo stropním trámům a kotvení sloupků pultových střech, třmeny a 

svorníky u dodatečných oprav.  

    Postupně se přestává užívat čepování krokví do kráčat, ve 2. polovině 19. století převládá 

uložení krokví na pozednici nebo na spodní vaznici uloženou na vazné trámy. Krovy 19. sto-

letí jsou důsledně osazovány na zdivo nad úroveň podlahy půdy, která má nespalnou úpravu 

(hliněná mazanina, topinková dlažba).  

    Stojatá stolice umožňuje zastřešení každého půdorysu bez ohledu na sklon střechy. Neklade 

velké nároky na průřezy prvků, s výjimkou vazných trámů. Tvary a spoje prvků jsou podstat-

ně jednodušší než u ležaté stolice. Krovy se stojatou stolicí jsou maximálně vylehčené, nepů-

sobí prostorově. Podélná i příčná tuhost je nižší než u ostatních krovů, konstrukce nemá velké 

rezervy, při narušení některého prvku může dojít ke kolapsu celé konstrukce.  

    Stojaté stolice mají proti stolicím ležatým podstatně jednodušší konstrukci, jsou méně 

pracné (jednodušší spoje, je možno využít řezané profily - přestaly se používat profily více-

boké a lichoběžníkové) a úspornější (dimenze se navrhují na základě výpočtu nebo empiric-

kých vzorců). [3] 
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 Obr.  č.13  - Dispozice 1.NP 

3. Dispoziční řešení vícepodlažního rekreačního objektu            

srubové konstrukce 

 

3.1 Dispozice 

 

Objekt o půdorysných rozměrech 10x15 m má celkovou užitnou plochu 272 m a to ve třech 

nadzemních podlažích. V prvním nadzemním podlaží je uvažována restaurace s kuchyní, so-

ciálním zařízením, zázemím pro personál a technickým zázemím. V druhém a třetím nadzem-

ním podlaží jsou uvažovány 3 dvojlůžkové pokoje (s možností přistýlky), 2 čtyřlůžkové poko-

je a jeden jednolůžkový pokoj (s možností přistýlky), tj. celková ubytovací kapacita 19 míst. 

Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení. 
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 Obr.  č.14  - Dispozice 2.NP 

 Obr.  č.15  - Dispozice 3.NP 
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 Obr.  č.16  - Řez objektem 
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 Obr.  č.17  - Nosná konstrukce objektu 

3.2 Konstruk ční systém 

 

 

 

 

Konstrukční systém prvního nadzemního podlaží objektu je koncipován jako alpský srub. 

Obvodové stěny jsou zhotoveny ze smrkových trámů profilu 300x300 mm, základový trám je 

zakotven do ŽB základové desky ocelovými kotvami. Vnitřní nosné stěny jsou z trámů 

200x300 mm. Jednotlivé trámy roubených stěn jsou spojeny rohovými rybinovými spoji. 

Stropní trámy jsou uloženy na roubené stěny, do kterých jsou částečně zapuštěny a zakotveny 

šikmou skobou. Osová vzdálenost stropních trámů je 1,2 m, přesahy trámů jsou 1,0 m. 

 

Druhé a třetí nadzemní podlaží se nachází v podkroví vaznicového krovu s dvojitou stojatou 

stolicí o sklonu 50º (sklon námětků 30º). Přesah střechy je 1,5 m Osová vzdálenost jednotli-

vých krokví je 1,2 m. Krokve jsou na stropní trámy připojeny čelným zapuštěním. Krokve 

jsou přímo podporovány vaznicemi v místě napojení na dvojici kleštin, vaznice je uložena nad 

kleštinami. Spojení kleštin, vaznic a krokví je zajištěno ocelovými spojovacími prostředky. 

Zatížení od vaznic je přenášeno přes sloupy do stropních trámů a štítové stěny, jejíž konstruk-

ce je uvažována jako těžký dřevěný skelet. Podlaha 2.NP je uložena na stropních trámech, 

podlaha 3.NP na kleštinách krovů. 
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 Obr.  č.18  - Konstrukce krovu 

 Obr.  č.19  - Konstrukce krovu 
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4. Návrh a posouzení rozhodujících nosných prvků a spojů 

v mezním stavu únosnosti a použitelnosti 

 

Samotné statické posouzení daného objektu je v příloze č. 1 – Statický posudek. Ten byl zpra-
cován dle zásad pro navrhování dřevěných konstrukcí podle ČSN EN 1995-1-1 (Eurokód 5: 
Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla 
pro pozemní stavby). 
 

4.1 Zatížení 

 

4.1.1 Stálá zatížení 

 

Stálé (pevné) zatížení stavebních prvků zahrnuje vlastní tíhu nosných a nenosných prvků, 

včetně pevných vybavení. Stálé zatížení objektu je rozděleno na zatížení střešních latí, krokví, 

kleštin a stropních trámů. Výpočet zatížení byl proveden podle ČSN EN 1991-1-1             

(Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a 

užitná zatížení pozemních staveb). 

 

Nosné prvky: 

- střešní krytiny 

- povrchové úpravy a vrstvy 

- izolace (tepelné) 

- pevná vybavení 

 

4.1.2 Užitná zatížení budov 

 

Podle proměnlivosti v čase a prostoru se užitná zatížení klasifikují jako proměnná volná zatí-

žení a je u nich nutno uvažovat zatěžovací stavy. Užitná zatížení stropů v daném objektu spa-

dá do užitné kategorie A, tj. obytné plochy a plochy pro domácí činnosti, qk=2,00 kN/m2. 

Užitné zatížení střechy spadá do kategorie H, tj. střechy nepřístupné, s výjimkou běžné údrž-

by a oprav. Velikost užitného zatížení na střechu je v tomto případě qk=0,75 kN/m2 a  Qk=1,0 

kN. Přitížení od příček je uvažováno jako spojité zatížení o vel. 0,8 kN/m2. Výpočet zatížení 

byl proveden podle ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná 

zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb). 
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4.1.3 Zatížení sněhem 

 

Výpočet zatížení sněhem byl proveden dle ČSN EN 1991-1-3 (Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 

- Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem). Zatížení sněhem je uvažováno pro sněhovou 

oblast VI, tj. charakteristická hodnota zatížení sněhem sk=3,0 kN/m2, další parametry pro vý-

počet zatížení jsou vybrány pro otevřený typ krajiny a sedlovou střechu o sklonech 50º a 30º. 

Sníh, převislý přes okraj střechy je uvažován. Oblasti aerodynamického stínu nejsou uvažo-

vány. 

 

Obr. č.20  -  Mapa sněhových oblastí ČR dle ČSN EN 1991-1-3
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4.1.4 Zatížení větrem 

 

Výpočet zatížení větrem byl proveden dle ČSN EN 1991-1-4 (Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 

- Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem). Základní rychlost větru byla stanovena na 30 

m/s, místní vlivy dle kategorie terénu III (oblast pravidelně pokrytá vegetací, budovami nebo 

překážkami), parametry konstrukce jsou dány sklony střešních rovin sedlové střechy 30º a 

50º, referenční výškou objektu 9,5 m a půdorysnými rozměry střechy 13x18 m. 

 

Obr. č.21  -  Mapa větrných oblastí ČR
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4.2 Analýza konstrukce 

 

Statické schéma tvoří prostorová konstrukce, složená z jednotlivých příčných vazeb, ulože-

ných na vaznice a stropní trámy. Osová vzdálenost jednotlivých vazeb je 1,2 m. Vaznice jsou 

podporovány štítovými stěnami a sloupy, jejichž zatížení je přenášeno do stropních trámů. 

Stropní trámy jsou podporovány obvodovými stěnami (posuvné podpory v místě uložení), 

zalomenou vnitřní stěnou a průvlakem (neposuvné podpory v nároží a na příčnách stěnách). 

Spoje jednotlivých prvků jsou uvažovány jako kloubové. 

 

Obr. č.22  - Statické schéma příčné vazby 

 

 

Obr. č.23  - Statické schéma vaznice 
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Modelování konstrukce bylo provedeno v trojrozměrné podobě ve výpočetním programu 

NEXIS. Konstrukce krovů je uložena na horní trámy roubených stěn. Ty jsou podepřeny 

v místě rybinových rohových spojů a přibližně co 2 metry podloženy dubovou podložkou. 

Všechny spoje jsou kloubové. Vymodelovaná konstrukce je zatížena v požadovaných zatěžo-

vacích stavech (celkem 34 zatěžovacích stavů) pro stálá a nahodilá zatížení. Hledanými para-

metry jsou průběhy napětí jednotlivých prvků v kritických místech konstrukce a při působení 

nejméně příznivých zatěžovacích stavů (dle obalových křivek). Výpočet je proveden pro 

mezní stav únosnosti i použitelnosti. 

 

Obr. č.24  - Statické schéma prostorové konstrukce objektu, modelované v programu NEXIS 

 

Obr. č.25 - 3D model konstrukce programu NEXIS 
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4.3 Prvky konstrukce 

 

4.3.1 Střešních latě 

 

Střešní latě jsou navrženy v profilu 60x40 mm z materiálu C24. Osové vzdálenosti mezi latě-

mi jsou 300 mm dle požadavků krytiny (plastový šindel). Střešní latě jsou osazeny na kontra-

latě a přibity hřebíky délky 80 mm. Pod kontralatěmi je na krokve natažená difůzní folie, kte-

rá plní rovněž funkci pojistné hydroizolace. 

Posouzení mezního stavu únosnosti: 

- dvojosý ohyb pro kombinace zatí-

žení stálé + sníh + vítr 

- dvojosý ohyb pro kombinace zatí-

žení stálé + osamělé břemeno 

 

                                                                              Obr. č.26  - Střešní latě 

4.3.2 Hlavní krokve 

 

Hlavní krokve jsou navrženy v profilu 100x300 mm z materiálu C24. Krokev je připojena na 

stropní trám čelním zapuštěním. Přibližně v polovině je podepřena vaznicí, na kterou je osed-

lána. V místě podepření vaznicí jsou připojeny kleštiny pomocí čtyř svorníků M16 (4.6). 

Kleštiny jsou na vaznici upevněny pomocí 4 spojovacích úhelníků 05-31 Bova výšky 290 

mm, připojených konvexními hřebíky Ø 4 x 60 mm. Ve vrcholu jsou krokve spojeny přeplá-

továním se zajištěním dvěma svorníky M18 (4.6). 

Posouzení mezního stavu únosnosti: 

v dolním poli krokve: 

- ohyb + vzpěrný tlak,  

v místě oslabení zářezem: 

- ohyb + prostý tlak, 

- smyk 

v horním poli krokve: 

- ohyb + vzpěrný tlak 

Posouzení mezního stavu použitelnosti: 

- okamžitý průhyb 

- konečný průhyb                                     Obr. č.27  - hlavní krokve 
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4.3.3 Námětkové krokve 

 

Námětkové krokve jsou navrženy v profilu 80x100 mm z materiálu C24. Námětková krokev 

je uložena na stropní trám osedláním a na hlavní krokev je připojena lípnutím a zajištěna hře-

bíkovým spojem. 

Posouzení mezního stavu únosnosti: 

v poli krokve: 

- ohyb + normálová síla,  

v místě oslabení zářezem: 

- ohyb + normálová síla, 

- smyk 

Posouzení mezního stavu použitelnosti: 

- okamžitý průhyb 

- konečný průhyb                               Obr. č.28 - námětkové krokve 

 

4.3.4 Kleštiny 

 

Kleštiny jsou navrženy z dvojice průřezů 100x200 mm z materiálu C24. Kleštiny jsou na 

krokve připevněny pomocí čtyř svorníků M16 (4.6) a na vaznici pomocí 4 spojovacích úhel-

níků 05-31 Bova výšky 290 mm, připojených konvexními hřebíky Ø 4 x 60 mm. Kolmo na 

kleštiny jsou uloženy stropní fošny 3.NP. Ty jsou ke kleštinám přibity hřebíky délky 80 mm a 

tvoří tak tuhou desku, zajišťující spolu se zavětrovacími pásky prostorovou stabilitu krovů. 

Fošny jsou po celé délce uložení na kleštiny podloženy mirelonovými pásky k zamezení vrzá-

ní stropu. 

Posouzení mezního stavu únosnosti: 

- ohyb + normálová síla  

Posouzení mezního stavu použitelnosti: 

- okamžitý průhyb 

- konečný průhyb 

 

 

 

                                                                   Obr. č.29 - kleštiny 
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4.3.5 Vaznice 

 

Vaznice jsou navrženy v profilu 200x200 mm z materiálu C24. Vaznice podpírá krokve, které 

jsou na ni osedlány. Kleštiny jsou k vaznici zespodu připevněny pomocí 4 spojovacích úhel-

níků 05-31 Bova výšky 290 mm, připojených konvexními hřebíky Ø 4 x 60 mm. Vaznice je 

ve čtvrtinách rozpětí podporována sloupky 150x150 mm, na kterou jsou lípnuty a zapuštěny 

mezi dvojici kleštiny. V průčelí je vaznice uložena na konstrukci štítové stěny. 

Posouzení mezního stavu únosnosti: 

- ohyb  

- smyk 

Posouzení mezního stavu použitelnosti: 

- okamžitý průhyb 

- konečný průhyb 

 

 

                                                                     Obr. č.30 - Vaznice 

4.3.6 Sloupky 

 

Sloupky jsou navrženy v profilu 150x150 mm z materiálu C24. Sloupky podpírají vaznice ve 

čtvrtinách rozpětí v místě připojení kleštin. Sloupky jsou uloženy na stropní trámy, na které 

jsou připevněny pomocí spojovacích úhelníků Bova BV-U 05-23 (100x100x90), připojených 

konvexními hřebíky Ø 4 x 60 mm. 

Posouzení mezního stavu únosnosti: 

- vzpěr 

- tlak kolmo k vláknům 

 

 

 

 

                                                                    Obr. č.31 - Sloupek 
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4.3.7 Stropní  trámy 

 

Stropní trámy jsou navrženy v profilu 200x300 mm z materiálu C24. Stropní trámy jsou ulo-

ženy na horní trámy roubených stěn, na které jsou částečně zapuštěny a zajištěny šikmou sko-

bou k dosažení prostorové stability objektu. V polovině rozpětí jsou stropní trámy podepřeny 

vnitřní nosnou stěnou a v místě restaurace průvlakem. 

Posouzení mezního stavu únosnosti: 

- ohyb  

- smyk 

Posouzení mezního stavu použitelnosti: 

- okamžitý průhyb 

- konečný průhyb 

 

 

                                                                      Obr. č.32 - Stropní trámy 

4.3.8 Průvlak 

 

Průvlak je navržen v profilu 200x300 mm z materiálu C24.  Průvlak tvoří horní trám vnitřní 

nosné roubené stěny, která je přerušena v místě restaurace. Je tedy uložen z jedné strany vo-

dorovně na vnitřní nosnou stěnu, ze strany druhé kolmo na stěnu průčelí. Zde je částečně za-

puštěn a zajištěn šikmou skobou. V polovině rozpětí je podepřen sloupem z kulatiny o průmě-

ru 300 mm se sedlem o rozměrech 1500x300x200 mm.  

Posouzení mezního stavu únosnosti: 

- ohyb  

- smyk 

Posouzení mezního stavu použitelnosti: 

- okamžitý průhyb 

- konečný průhyb 

 

 

                                                                           Obr. č.33 - Průvlak 
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4.3.9 Sloup 

 

Sloup je navržen z kulatého profilu Ø 300 mm z materiálu C24. Sloup podpírá vaznici v po-

lovině jejího rozpětí přes sedlo o rozměrech 1500x300x200 mm, na které je sloup začepován. 

Sloup je uložen na podlahu pomocí kotevní patky s rektifikačním šroubem Bova BV-P. 

Posouzení mezního stavu únosnosti: 

- vzpěr 

- tlak kolmo k vláknům 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                    Obr. č.34 - Sloup 

4.3.10 Stropní fošny 

 

Stropní fošny jsou navrženy v profilu 250x35 mm z materiálu C24. Stropní fošny jsou ulože-

ny kolmo na stropní trámy na sraz a podloženy mirelonovými pásky k zamezení vrzání stropu. 

Ke stropním trámům jsou přibity hřebíky Ø 4 x 60 mm a tvoří tak tuhou desku, zajišťující 

prostorovou stabilitu objektu. 

Posouzení mezního stavu únosnosti: 

- ohyb  

- smyk 

Posouzení mezního stavu použitelnosti: 

- okamžitý průhyb 

- konečný průhyb 

 

                                                                    Obr. č.35 - Stropní fošny 
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4.4 Spoje 

 

4.4.1 Čelní zapuštění krokve na stropní trám 

 

Připojení krokve na stropní trám je provedeno částečným zapuštěním zúženého profilu krokve 

do zádlabu 1/3 výšky profilu stropního trámu. 

Posouzení mezního stavu únosnosti: 

- tlak 

- smyk 

 
 
 
                                                                                              
                                                                  Obr. č.36 - Spoj krokev - stropní trám 
 

4.4.2 Spoj vaznice - kleština 

 

Připojení vaznice na kleštiny je 

provedeno prostřednictvím ocelových 

spojovacích prostředků. Jedná se o 4 ks 

spojovacích úhelníků 05-31 firmy Bova 

výšky 290 mm, připojených konvexními 

hřebíky Ø 4 x 60 mm [8].  

 

Obr. č.37 - Spoj krokev - stropní trám - kleština 
 

Posouzení mezního stavu únosnosti: 

- Posudek plechu v tahu 

- Posudek hřebíkového spoje 

 
                                                                                                                                                                                     
                                                                    Obr. č.38 - Spoj vaznice - kleština 
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4.4.3 Spoj kleština - krokev 

 

Připojení kleštin na krokev je provedeno prostřednictvím čtyř ocelových svorníků M16 (4.6). 

Pevnost v otlačení dřevěných prvků je vypočtena pro příslušné úhly mezi vlákny krok-

ve/kleštiny a výslednou smykovou reakcí. 

Posouzení mezního stavu únosnosti: 

- Posudek dvojstřižného spoje 

 
                                                                                
                                                                             
                                                                  Obr. č.39 - Spoj kleština - krokev 
 
 
4.4.4 Posudek spoje krokev - krokev 

 

Vrcholové spojení krokví je provedeno 

prostřednictvím dvou ocelových svorní-

ků M18 (4.6). Pevnost v otlačení dřevě-

ných prvků je vypočtena pro příslušné 

úhly mezi vlákny krokve a výslednou 

smykovou reakcí. 

 

Obrázek. č.40  - Spoj krokev - krokev 
 

Posouzení mezního stavu únosnosti: 

- Posudek dvojstřižného spoje 

 
 
 
                                                                                          
                                                                  Obr. č.41  - Spoj krokev - krokev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35 

4.5 Roubená stěna 

 
Poslední částí statického posouzení konstrukce je posouzení únosnosti a použitelnosti dřevěné 

roubené stěny. Svislá únosnost/použitelnost je dána únosností/použitelností horního trámu 

stěny, na které jsou uloženy stropní trámy. Příčná únosnost roubené stěny je dána únosností 

rybinových spojů na rozích a v poli horního trámu stěny. Zatížení na horní trámy roubené 

stěny je dáno zatížením v podporách stropních trámů. Velikost svislého zatížení odpovídá 

všem kombinacím zatěžovacích stavů konstrukce krovů. Velikost vodorovného zatížení od-

povídá kombinacím zatěžovacích stavů zatížení větrem. Ostatní vodorovné zatížení se do 

horního trámu roubené stěny nepřenáší, nebo jsou zanedbatelné.  

 
4.5.1 Horní trám roubené stěny 

 

Horní trám roubené stěny je navržen v profilu 300x300 mm z materiálu C24.  

Posouzení mezního stavu únosnosti: 

- ohyb  

- smyk 

Posouzení mezního stavu použitelnosti: 

- průhyb 

 
 
 
 
 
                                                                  Obr. č.42  - Roubené stěny 
 
4.5.2 Rybinový spoj 

 

Únosnost rybinového spoje je dána tahovou a smykovou únosností oslabeného průřez trámu 

zářezem. Únosnost kolíku dle tesařských zvyklostí není brána v potaz. 

Posouzení mezního stavu únosnosti: 

- tah 

- smyk 

 

 
                                                                                
                                                                Obr. č.43  - Rybinový spoj 
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5. Posouzení statické stability objektu 

 

Prostorová stabilita objektu je zajištěna v úrovni krovů v příčném směru staticky určitou sou-

stavou příčných vazeb; v podélném směru pak fošnovou podlahou, pevně spojenou 

s kleštinami hřebíkovými spoji a podélným zavětrováním ze zavětrovacích pásků. Zatížení na 

jedno ztužidlo je dáno zatížením od větru na štít. Únosnost zavětrovacích pásků je dána ma-

ximální normálovou sílou ve ztužidle. 

     V úrovni prvního podlaží je prostorová stabilita zajištěna soustavou navzájem kolmých 

roubených stěn a fošnovou podlahou, pevně spojenou se stropními trámy hřebíkovými spoji. 

Stabilita stěn je dána únosností rybinových spojů mezi jednotlivými trámy. Zatížení od krovů 

je do nosných stěn přenášeno v místě uložení stropních trámů. Stropní trámy jsou na roubené 

stěny částečně zapuštěny a zakotveny ozdobně kovanými šikmými skobami. 

 

Samotné posouzení statické stability objektu je součástí přílohy č. 1 – Statický posudek.  

 

Podélné zavětrování krovů je navrženo ze zavětrovacích pásků Bova BV/ZP 10-03, připevně-

ných ke krokvím pomocí konvexních hřebíků BV/KH 4,0 x 40 mm [8]. 

Posouzení mezního stavu únosnosti: 

- tah 

- otlačení hřebíkového spoje 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        Obr. č.44  - Statické schéma podélného zavětrování 
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6. Posouzení požární odolnosti objektu 

 

Požární odolnost dřevěných konstrukcí je častým argumentem proti dřevěným stavbám. Je 

nepopiratelným faktem, že dřevěná stavba je hořlavá. Jak ale hoří? Dřevěná konstrukce si 

zachovává pevnost po dlouhou dobu. Na této vlastnosti má významný podíl zejména izolační 

schopnost dřeva - při zuhelnatění povrchu se vytvoří izolační vrstva a další hoření je zpoma-

leno. Garantovaná výpočtová hodnota požární odolnosti 20 cm tlusté roubené stěny je 50 mi-

nut (jestliže uvážíme míru bezpečnosti výpočtů, je skutečná hodnota výrazně vyšší). Vlastnos-

ti dřeva se při požáru, na rozdíl od ocelových profilů, výrazněji nemění. Hořící dřevěný trá-

mový strop tak, možná paradoxně, přežije déle než keramický strop vložený do ocelových 

profilů, které se vlivem tepelných deformací a ztráty pevnosti zřítí mnohem dříve. Nezane-

dbatelným faktem je i to, že při požáru dřevěné stavby nevznikají životu nebezpečné zplodiny 

v takovém rozsahu jako při požáru stavby s běžným zastoupením umělých materiálů.       

    Při pohledu na požár dřevěné stavby lze s jistou dávkou nadsázky a ironie vidět další výho-

du, kterou je to, že po dohoření požáru se koštětem zamete základ, hřebíky se odevzdají do 

sběru a může se postavit nová stavba, třeba lepší, než byla ta původní. Jak je tomu u stavby 

zděné? Zde je nutno řešit nepříjemnou otáz-

ku – ponechat, či zlikvidovat zadehtované 

ohořelé a zpravidla promočené stěny? A i po 

případné opravě, bude léta obyvatele 

pronásledovat všudypřítomný a těžko 

odstranitelný zápach spáleniny. Podstatný je 

i přístup odborníků z hasičských 

záchranných sborů. Dřevěné srubové stavby 

jsou přijímány vesměs kladně a problémem 

nejsou ani odstupové vzdálenosti, ale ani 

např. garáže jako součásti stavby atd.  

 

Obr. č.45  - Změny ve dřevu v důsledku požáru 
(char layer – vrstva zuhelnatění, char base – spodek zuhelnatění, pyrolysis zone – zóna pyrolýzy, pyro-
lysis zone base – spodek zóny pyrolýzy, normal wood – normální dřevo) [1] 
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Samotné posouzení požární odolnosti vybraných prvků konstrukce je součástí přílohy č. 1 – 

Statický posudek.  

 

6.1.1 Posouzení únosnosti sloupu pro 30 minutovou požární odolnost 

 

Sloup o průřezu 150 x 150 mm je posouzen pro 30 minutovou požární odolnost metodou re-

dukovaných vlastností. Zbytkový průřez byl zatížen normálovou silou od kombinací stálého 

zatížení a rozhodujícího proměnného zatížení, tj. zatížení užitného a posouzen na vzpěr. 

 

6.1.2 Posouzení únosnosti kleštin pro 30 minutovou požární odolnost 

 

Kleštiny z dvojice průřezů 100 x 200 mm jsou posouzeny pro 30 minutovou požární odolnost 

metodou redukovaných vlastností. Zbytkový průřez byl zatížen ohybovým momentem od 

kombinací stálého zatížení a rozhodujícího proměnného zatížení, tj. zatížení užitného a po-

souzen na ohyb. 

 

6.1.3 Posouzení únosnosti stropního trámu pro 30 minutovou požární odolnost 

 

Stropní trámy o průřezu 200 x 300 mm jsou posouzeny pro 30 minutovou požární odolnost 

metodou redukovaných vlastností. Zbytkový průřez byl zatížen ohybovým momentem od 

kombinací stálého zatížení a rozhodujícího proměnného zatížení, tj. zatížení užitného a po-

souzen na ohyb. 
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7. Návrh a posouzení obvodového pláště objektu z hlediska              

tepelné techniky 
 

7.1 Konstruk ční zásady 

 

Orientace domu, pasivní solar 

 

Aby dům mohl využívat sluneční energii (tzv. 

pasivní solární zisky), měla by většina proskle-

ných ploch být orientována na jih. Pozemek by 

tedy měl na této straně poskytovat dost sou-

kromí a zároveň nesmí být stíněn (lesem, okolní 

zástavbou). Pokud však z nějakého důvodu není 

možné otevřít dům jižnímu slunci, dá se 

sluneční energie využívat jinak, například po-

mocí teplovzdušných nebo teplovodních 

solárních kolektorů.                                                   Obr. č.46  - Princip pasivního solaru [4] 

 

Orientace větší plochy na východ či západ je nevhodná. Letní slunce má nízko nad obzorem 

dost síly, takže by i ráno a večer dům přehřívalo. Za jasného dne dopadá na západní/východní 

okno až 750 W, hodinu až dvě po východu a před západem je intenzita záření 200 až 400 W. 

Jižní zasklení lze před vysokým sluncem snáze zastínit (např. markýzou, větším přesahem 

střechy) a paprsky dopadající pod ostrým uhlem se z větší části odrážejí ven. 

 

Pasivní solární systém myslí jak na zimní, tak 

letní období, kdy je poloha slunce na obloze 

rozdílná, a proto v létě díky přesahu střechy je 

průnik slunečních paprsků omezen a je tedy 

zajištěno optimální klima uvnitř domu. V 

zimním období je naopak sluneční svit přiveden 

do interiéru, který se tím prohřeje. 

Obr. č.47  - Přesah střechy [4] 
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Tvar domu 

 

Dům by měl mít kompaktní tvar, aby se minimalizovala plocha vnějších konstrukcí, kterými 

uniká teplo. Je vhodný i proto, že složitější tvar domu vyžaduje i složitější statické řešení, při 

němž nevyhnutelně vznikají tepelné mosty. 

 

Obvodový plášť 

 

První podlaží objektu má charakter masivní srubové dřevostavby a vlhkost v konstrukci ob-

vodového pláště se přirozeně mění difůzí bez nežádoucích vlivů. Riziko napadení biologic-

kými škůdci je zde eliminováno ochrannými nátěry. 

    Obvodové stěny zbylých dvou nadzemních podlaží mají charakter dřevěného skeletu se 

sledem vrstev, podobným jako v případě standardního souvrství šikmé střechy. Důraz je zde 

kladen na zabránění vzdušné infiltrace obvodovou konstrukcí a potažmo zamezení nevítané 

kondenzace uvnitř obvodového souvrství v zimě. Přestože dřevo má schopnost absorbovat 

velké množství vlhkosti, vede nezvládnutá kondenzace, bez možnosti následného odpařování, 

k jeho zahnívání. Proto se hned za interiérovou desku ze sádrokartonu, resp. dřevěného ob-

kladu, umísťuje paronepropustná fólie. Naopak je (oproti střechám) vynechána pojistná (di-

fůzní) hydroizolace mezi tepelnou izolací a vnějším obložením. 

    Obecně platí, že u konstrukcí ze dřeva, je potřeba pečlivěji kontrolovat riziko kondenzace 

vlhkosti v konstrukci. U zděných či betonových konstrukcí je kondenzace také nežádoucí, ale 

pokud k ní dojde, neznamená to obvykle zásadní problém. Dřevo s vlhkostí nad 20 % je však 

ohroženo napadením dřevokaznými houbami, což může během let vést až k destrukci kon-

strukce. Protože dřevěné prvky jsou v konstrukcích „schovány“ a porucha tak není vidět, při-

jde se na ni až ve chvíli, kdy se projeví závažným způsobem.     
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Podlahy a základové konstrukce 

 

Napojení tepelně izolované horní stavby na základovou konstrukci vyžaduje pečlivý návrh. 

Spojení musí být staticky dostatečně únosné, současně je třeba zabránit přenosu tepla do ze-

miny.  

    Podle způsobu zateplení soklu je třeba izolovat podlahu. Opět je třeba zabránit úniku tepla 

do zeminy. Izolace podlahy se podceňuje, protože zemina je oproti venkovnímu prostředí 

teplejší. Ve výpočtech se uvažuje teplota pod podlahou +5 °C, v praxi pak bývá vyšší (+7 až 

+10 °C, podle tloušťky izolace v podlaze a u základů), směrem od středu domu ven teplota v 

zemině klesá. Během roku se teplota mění jen málo, zatím co teplota venkovního vzduchu je i 

během zimy vyšší, než teplota v zemině. Teplo do zeminy tedy uniká pomaleji, ale soustavně. 

    Má-li podlaha zvýšit tepelnou kapacitu stavby, je třeba dát tepelnou izolaci co nejníže. Ob-

vykle je potřeba použít nejen voděodolnou, ale i únosnou izolaci. Má-li být v podlaze podla-

hové topení, je vhodné tloušťku izolace ještě zvětšit, protože teplota v podlaze bude až 40 °C 

(oproti běžným cca 20 °C). 

     

Střešní plášť s podkrovím 

 

Skladba šikmých stropů podkroví je podobná jako u štítových stěn, rozdíl je pochopitelně v 

požadavku na vyšší pevnost a tuhost konstrukce, což vede k většímu počtu nosných prvků 

(krokve, trámky, lepené i sbíjené nosníky atd.). Opět je třeba eliminovat tepelné mosty tvoře-

né těmito nosnými prvky. Výška krokví obvykle nestačí pro uložení dostatečné vrstvy izolace 

(tloušťka je běžně 30 až 50 cm). Na krokve se proto zespoda připevní další rošt z vodorov-

ných latí či nosníků, do kterého se vloží druhá vrstva izolace. Parotěsná zábrana se s výhodou 

dává mezi tyto dvě vrstvy, aby tak byla lépe chráněna před případným protržením během další 

stavby. 

    Jako materiál pojistné hydroizolace pod krytinou je použita difůzní folie, která nepropustí 

kapky vody dovnitř, ale mnohem menší molekuly vody zevnitř ven ano. Stejně jako u prová-

dění parotěsné zábrany platí, že je nutno dohlédnout, aby konstrukce byla skutečně namonto-

vána správně, aby to, co vypadá jako dobrý nápad na výkrese, skutečně fungovalo v praxi. 
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Okna a prosklení 

 

K dosažení efektivního využití pasivního solaru je třeba, aby byl dům bohatě prosklen. Toto 

zasklení musí být kvalitní, aby ztráty tepla nebyly vyšší, než solární zisky. V roční bilanci 

musí oknem dopadnout dovnitř více energie, než jím unikne ven. Používají se proto okna s 

trojsklem, případně systém, kde je prostřední tabule skla nahrazena odrazivou folií (výhodou 

je nižší hmotnost). Samozřejmostí je tzv. selektivní vrstva, tedy pokovení, které funguje jako 

polopropustné zrcadlo. Ta propustí sluneční záření do interiéru, kde se mění na teplo. Tepelné 

záření však již sklem neprojde a odrazí se zpět do místnosti. 

    To, co v okně izoluje, je mezera mezi skly. Platí, že čím je tato mezera širší, tím lépe izolu-

je. Za optimální lze považovat šířku 16 mm pro mezeru plněnou vzduchem i argonem, pro 

krypton je to 12 mm. Další zvětšování už zlepší izolační schopnost jen velmi málo (u vzduchu 

od cca 5 cm už zcela nepatrně). Je tedy vhodné používat trojskla s mezerou 16 mm, zejména 

když je jejich cena stejná jako cena trojskla s mezerou 10 mm (které ovšem izoluje o čtvrtinu 

hůře).  

    Vliv na kvalitu okna má i distanční rámeček mezi skly. Běžně se používají nerezové nebo 

plastové rámečky, které jsou výrazně lepší než dříve používané rámečky hliníkové. Plastový 

rámeček může být i v odstínu odpovídajícímu rámu okna, což vypadá dobře zejména u dřevě-

ných oken. Rámeček však vždy tvoří tepelný most, proto je vhodné, aby byl zasazen v oken-

ním rámu hlouběji. Tím se sníží riziko kondenzace vodní páry na zasklení. 

    Běžný okenní rám izoluje hůře, než zmiňované trojsklo, proto se používají dřevěné i plas-

tové rámy s izolací (obvykle polyuretanovou). Udávat součinitel prostupu tepla pro rám si 

mnozí výrobci dosud nezvykli. Stále se můžeme setkat s tím, že neseriózní dodavatel zaměňu-

je součinitel prostupu tepla pro sklo s hodnotou pro celé okno (která je obvykle zhruba o 10 % 

horší). Pokud chceme znát skutečnou hodnotu, je třeba ji vypočítat pro každé okno zvlášť, 

protože závisí na ploše rámu a prosklení a délce rámečku mezi skly. 
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Tepelná akumulace a tepelná setrvačnost 

 

Výrobci a dodavatelé dřevostaveb říkají, že tepelná akumulace je u jejich staveb zbytečná, 

v agresivnějším podání, že je dokonce na závadu (a to obecně u všech typů konstrukcí). Silně 

akumulující konstrukce prý pohltí příliš mnoho tepla, kterým se bez užitku vytápí dům 

v době, kdy jsou bydlící mimo domov, např. v práci a ve škole. 

    Dřevostavby, jejichž výstavba je u nás plně podpořena, po vzoru jiných vyspělých zemí, 

technickými, prováděcími a právními předpisy, zamíchaly naším tradičním vnímáním důleži-

tosti tepelné akumulace, přestože jejich podíl dnes zaujímá sotva 2 % novostaveb rodinných 

domů. Je-li tepelná akumulace zbytečná u dřevostaveb, říká se, proč by měla u tradičních těž-

kých staveb hrát tak důležitou roli?  

    Ohřátá stěna může předat akumulované teplo chladnému vnitřnímu vzduchu, např. po in-

tenzivním vyvětrání nebo po přerušení dodávky tepla, v případě, je-li vnitřní vzduch rychle 

ochlazován tepelnými úniky skrze okna. Akumulace zajistí, že při poklesu venkovní teploty 

nedojde k citelnému ochlazení vnitřního povrchu stěny, aniž by stačila reagovat zvýšeným 

výkonem otopná soustava.  

    Je však zřejmé, že znalost pouhé tepelné kapacity konstrukce je pro odhad jejího vlivu na 

teplotní setrvačnost nepohodlná. Po většinu roku je totiž obvodová konstrukce ohřátá nerov-

noměrně, neboť přenáší teplotní spád mezi vnitřním a vnějším prostředím, který může být v 

zimě i přes 40 °C. Ke stabilizaci vnitřní teploty akumulovaným teplem tak může přispět jen 

část konstrukce u vnitřního povrchu. Místa blízká venkovnímu povrchu akumulují v zimě 

„chlad" a v létě bývají naopak rozpálená sluncem na teplotu, která je pro pobyt nepohodlná.  

    U stěn složených z těžké vrstvy (beton, cihla) a vrstvy z lehké izolace se teplotní spád sou-

střeďuje do izolace. Těžká vrstva s velkou tepelnou kapacitou, pokud je na vnitřní straně, je v 

celé tloušťce ohřátá na ustálenou vnitřní teplotu a maximálním způsobem přispívá ke stabili-

zaci vnitřní teploty. Zejména tím, že teplo špatně uniká přes tepelnou izolaci ven. Je-li na 

vnitřní straně naopak umístěna izolace, vnější těžká akumulační vrstva je v zimě studená a v 

létě až rozpálená a k požadované stabilizaci vnitřní teploty nepřispívá vůbec.  
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 Obr. č.48  - Šíření tepla [6] 

Obr. č.49  - Průběh teploty roubenou stěnou [6] 

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla srubové stěny 

 

Ze strany výrobců srubových staveb se údajů o tepelném odporu a 

součiniteli prostupu tepla dočkáme velmi sporadicky. Tyto firmy 

správně uvádějí jiné přednosti dřevěných staveb. Stanovení součinitele 

prostupu tepla srubových staveb je totiž problematické. 

    Pokud bychom chtěli modelovat transportní děje ve dřevěné stěně 

přesně, museli bychom se zabývat řešením složitých diferenciálních 

rovnic a jejich zpracováním do výpočetního programu. Dřevo dokáže 

vlhkost z interiéru nejen přijímat, ale podle potřeby také uvolnit zpět a 

to současně s teplem a funguje potom jako přirozený zvlhčovač 

vzduchu interiéru. Tyto vlastnosti dělají ze dřeva jedinečný materiál, při tepelně technických 

výpočtech však musíme vycházet ze značných zjednodušení. Tepelný odpor je tedy stanoven 

zjednodušeně pouze na základě samotného průběhu teplot s vyloučením spolupůsobení vlh-

kosti, je nižší a vychází jen 

z tvarových uspořádání mate-

riálů o různých součinitelích 

tepelné vodivosti. 

    Při modelování průběhu 

teplot v programu Ansys při 

řešení problému vodorovného 

spoje firmy OK Pyrus s jeho zvyšující se netěsností vlivem degradace použitého polyuretano-

vého těsnění, byla stanovena hodnota tepelného odporu opakujícího se segmentu stěny, resp. 

jejího součinitele prostupu tepla R=2,67 m2.K/W, resp. U=0,374 w/m2.K dle normy ČSN 73 

0510-2. Tato hodnota je nižší, než požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla pro ven-

kovní těžkou stěnu Un=0,38 w/m2.K, tedy požadavek uvedené normy splňuje.  

    Pro tuto příznivou hodnotu tepelného odporu dřevěné konstrukce hovoří i poznatky 

z praxe, kdy s postupujícími roky užívání objektu jsou náklady na vytápění stále nižší, což je 

způsobeno postupným zvětšováním podílu vzduchu v jeho struktuře. Stejně tak změna geo-

metrického tvaru (zúžení místa styku klád) by vedla ke zhoršení hodnoty U. Dalším způso-

bem naopak zvýšení tepelného odporu stěny by byl jeho výpočet se započítáním příznivého 

vlivu vlhkosti a tedy se zavedením dalších, značně složitých transportních rovnic. Poslední 

možností stanovení hodnoty U je laboratorní zkouška prostupu tepla segmenty stěny, ovšem 

se započítáním příznivého vlivu spolupůsobení dřeva s vlhkostí.  
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7.2 Návrh a posouzení obvodového pláště 

 

Výpočty tepelně-technických parametrů vybraných konstrukcí obvodového pláště objektu 

jsou součástí přílohy č. 2 – Tepelně-technický posudek, stejně jako Energetický štítek obálky 

budovy. 

 

7.2.1 Skladba obvodového pláště 1.NP 

 

Obvodový plášť objektu v úrovni 1.NP 

je koncipován jako masivní srubová 

stěna z trámů o profilu 300 x 300 mm. 

Mezi jednotlivými trámy vzniká 

v důsledku technologie provedení ro-

hových spojů spára o tloušťce 25 mm. 

Navržený způsob utěsnění této spáry je 

patrný z obrázku č. 50 – Skladba rou-

bené stěny. Spára je vyplněna minerální 

vlnou a z obou stran utěsněna mirelono-         Obr. č.50  - Skladba roubené stěny 

vým těsněním kruhového průřezu. Pro dosažení přírodního rázu stěny je těsnění překryto dře-

věnou lištou, vloženou do vyfrézované drážky v trámech. Technologický postup provedení 

utěsnění spáry je patrný z obrázku č. 51 – Postup výplně spár. 

 

 

 

 

 

Obr. č.51  - Postup výplně spár (1. Volné uložení trámů s dubovými podložkami ve fázi výstavby a 

technologické přestávce, nutné k prvotnímu sednutí objektu; 2. Vyplnění spáry vrstvou stlačené mine-

rální vlny; 3. Utěsnění mirelonovým těsněním a překrytí dřevěnými lištami). 
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7.2.2 Skladba obvodového pláště 1.NP s vnitřním zateplením 

 

Pro dosažení normo-

vého souč. prostupu 

tepla roubenou stěnou 

je nutno vnitřní zatep-

lení minerální vlnou o 

tloušťce 150 mm. 

Vrstva vnitřní tepelné 

izolace je umístěna do 

dřevěného                  

                                              Obr. č.52  - Skladba roubené stěny zateplené 

 roštu, překryta parozábranou a obložena dřevěným obkladem. Dle mého názoru není vnitřní 

zateplení roubené stěny vhodné, neboť zamezí přirozenou difůzi vodní páry v konstrukci              

a znehodnotí tak přírodní klima v interiéru srubového objektu za cenu nevelké úspory energie 

na vytápění. 

 

7.2.3 Skladba obvodového pláště 2.NP a 3.NP 

 

Obvodový plášť objektu v druhém 

a třetím podlaží, tj. štítové stěny, je 

koncipován jako dřevěný skelet, 

vyplněný vrstvou tepelné izolace 

z minerální vlny o tloušťce 300 

mm, zevnitř překrytý parozábranou 

a obložený dřevěným obkladem. 

 

                                                                   Obr. č.53  - Skladba štítové stěny 

Obr. č.54  - Štítová stěna před zateplením, po zateplení a po obložení 
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7.2.4 Skladba střešního pláště 

 

Střešní plášť je zateplen vrstvou 

minerální vlny o tloušťce 300 mm. 

Z vnitřní strany je překryt parozá-

branou a obložen dřevěným obkla-

dem, resp. sádrokartonem. Z vnější 

strany je překryt difůzní folií plnící 

rovněž funkci pojistné hydroizola-

ce. Navržená krytina z plastového 

šindele nevyžaduje bednění. Střešní        Obr. č.55  - Skladba střešního pláště 

latě a kontralatě jsou tedy umístěny přímo na krokve pomocí hliníkových hřebíků.  

 

 

 

 

Obr. č.56 – Střešní plášť před a po zateplení 

 

7.2.5 Skladba podlahy 

 

Podlaha je navržena jako železobetonová deska tloušťky 150 mm, na ni je kladena vrstva hyd-

roizolace z modifikovaných asfaltových pásů, dále vrstva tepelné izolace z polystyrenu typu 

perimetr o tloušťce 150 mm, následuje vrstva betonové mazaniny o tloušťce 50 mm a čistá 

podlaha z keramické dlažby. 

 

7.2.6 Skladba stropů 

 

Na stropní trámy je napříč uložen dřevený záklop z fošen tloušťky 35 mm, na ně jsou kladeny 

2 vrstvy Hobra desek o tloušťkách 19 mm, dále 2 vrstvy Cetris desek o tloušťkách 12 mm a 

čistá podlaha z dřevěných fošen tloušťky 25 mm. 
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8. Závěr 

 

    Na základě informací uvedených v této práci, můžeme říci, že i tradiční dřevěný objekt 
srubové konstrukce, při využití moderních technologií při návrhu a výrobě, může vyhovět 
vysokým požadavkům na soudobé stavby občanské vybavenosti, a to i přes ztížené klimatické 
podmínky prostředí. 
    Při návrhu dispozice a konstrukčního systému je nutno vycházet z komplexního charakteru 
objektu a brát v potaz aspekty, jako jsou limitující rozměry řeziva (zejm. délka a profil u rost-
lého dřeva, resp. jejich způsob dopravy na stavbu), objemové změny při změně vlhkosti kon-
strukce, provedení rozvodů TZB, atd. 
    Při posuzování tepelně-technických parametrů je nutno přihlížet k schopnosti dřeva odrážet 
teplo zpět do interiéru, vynikajícímu vnitřnímu klimatu vzduchu, tepelné stabilitě v letních 
měsících, nízké tepelné jímavosti konstrukcí ideální pro využití tradičního a ekologicky šetr-
ného způsobu vytápění, atd. 
    Moderní, správně navržené a realizované konstrukce a stavby na bázi dřeva mají řadu 
předností, zejména v oblasti zatížení životního prostředí při jejich výstavbě, užívání, ale i při 
jejich likvidaci. 
    Staleté zkušenosti s dřevěnými roubenými stavbami a technologiemi jejich výstavby v čes-
kých zemích jsou důvodem, který vede k nutnosti opakovaně vysvětlovat a obhajovat dřevo 
jako stavební materiál současnosti i budoucnosti, jako stavební materiál, který neztratil nic ze 
své použitelnosti.  
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