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1 Annotation  

 

Nowadays houses are selected according to many requirements, mainly on the construction 

speed, quality and uncommonness of new buildings. Emphasis is placed on environmental 

aspects, in the first place to ecology and nature harmony. Common requirements of the 

buildings are integration the natural framework and use many natural materials. On the other 

hand there is the requirement of the lowest price of construction work and the lowest 

prospective operating costs. Because of this reasons many investors choose wooden houses. 

The main aim of this dissertation is comprehensively assess and evaluate wall panel with 

plasterboard. It means exhaustively find out horizontal carrying capacity of panels not only 

calculation methods but also with many exact experimental samples of wall panels. Very 

important value is also detection deformation wall panel with plasterboard and comparison 

with gypsum fibre board and design maximum permissible deformation of wall panel for 

construction of wooden building envelopes. 

Another task of dissertation is designed optimal composition of wooden building envelopes 

with load bearing plasterboard and gypsum fibre board. Aim of the comparison 

of composition of wooden building envelopes by selected criteria [16] is find out 

comparability properties of plasterboard with the most used gypsum fibre board. Criteria are 

chosen with regard to direct influence on building envelopes. In dissertation there were used 

heat technical (heat transfer coefficient, the lowest internal surface temperature structure, 

distribution of moisture structure), ecological (energy intensity of production of building 

materials - energy consumption and production CO2) and economic (price for materials and 

montage) criteria. According to multi-criteria analysis selected building envelopes with 

plasterboard and gypsum fibre board is determined optimal wooden building envelopes. 

 

2  Úvod 

 

Disertační práce se zaměřuje na řešení návrhu optimální skladby obvodových plášťů 

dřevostaveb v kombinaci se sádrokartonovou deskou nebo sádrovláknitou deskou 

se zohledněním výztužné únosnost stěnového panelu s dřevěným rámem. 

Mezi základní kritéria kladená na obvodové pláště dřevostaveb je schopnost odolat vnějším 

vlivům prostředí a uchránit vnitřní prostor a vnitřní klima před nepříznivými účinky okolí. 

Nosnou konstrukcí obvodových plášťů dřevostaveb je konstrukční prvek ze dřeva, profil 

o rozměrech 140 x 60 mm. Dřevo je přírodním materiálem a nejperspektivnější surovinou 

budoucnosti. Z ekologického hlediska se jedná o obnovitelný zdroj. Je recyklovatelné, 

nezatěžuje životní prostředí ani při vzniku, ani při likvidaci. Ve výrobcích ze dřeva 

se dlouhodobě uchovává uhlík, tím se zmenšují dopady na klimatické změny. Jeden m
3 

dřeva 

váže až 250 kg oxidu uhličitého [16]. Při průměrné spotřebě 100 –150 m
3
 dřeva na jeden dům 

a životnosti stavby minimálně 100 let se jedná o nezanedbatelné množství oxidu uhličitého 

[16]. Stavby ze dřeva zatěžují životní prostředí výrazně méně než stavby z cihel a betonu. 

Dřevěný dům filtruje venkovní vzduch a dřevo dokáže zpracovat až o 80 % víc škodlivin než 

běžné zdivo. Pro optimalizaci skladby obvodových plášťů dřevostaveb s nosným dřevěným 

rámem jsou v disertační práci vybrány kompozitní materiály na bázi sádry a kartonu a na bázi 

sádry a celulózových vláken. V roce 2011 se v České republice (ČSÚ) [17] nejvíce 

na výstavbu dřevostaveb používaly skladby obvodových plášťů se sádrovláknitými deskami.  
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Návrh skladeb obvodového pláště dřevostavby je řešen pro následující typy konstrukcí stěn 

a to vždy ve dvou materiálových variantách - pro sádrokartonové desky i sádrovláknité desky: 

 

a) standardní stěna (jednoduchá stěna), 

b) stěna s předsazenou stěnou,  

c) stěna s difúzně otevřenou skladbou. 

Pro všechny navržené typy konstrukcí stěn jsou použity následující skladby: 

 nosná dřevěná konstrukce KVH (jedná se o masivní konstrukční dřevo, které 

je z jehličnatého dřeva, profily jsou čtyřstranně hoblované a mají sražené hrany),  

 vnitřní izolační materiál - minerální skelná vata, 

 termofasáda – expandovaný polystyrén.  

Pro konstrukci stěny s difúzně otevřenou skladbou jsou použity izolace dřevovláknité. 

 

3 Historie dřevěných staveb 

 

Jedním z nejstarších stavebních materiálů je dřevo a kámen. Nejstarší postavené dřevostavby 

pocházejí ze starší a střední doby kamenné.  Prvními objekty s nosnou dřevěnou konstrukcí 

byly stavby rybářů a lovců. U prvních domů byly hlavní nosnou konstrukcí kůly ze dřeva, 

které byly zapuštěny do podloží, podlaha byla tvořena dřevěným roštem ukládaným na terén 

nebo kotveným nad zemí. Stěny byly vyplétány proutím a vymazávány hlínou. Rozvojem 

technologií dochází k vylepšení stěn, kde se místo proutěných stěn začínají používat dřevěné 

masivní povaly – prvopočátek srubové konstrukce. Ve střední Evropě přibližně kolem roku 

4000 před Kristem se staví tzv. „dlouhý dům“. Konstrukce z dubového dřeva měla dřevěnou 

podlahu nad terénem, stěny byly z masivní kulatiny a krytina byla z rákosu. Rozměry stavby 

byly 25 x 7 metrů a výška stavby byla 5 metrů. Další dřevostavby vznikaly v antickém Řecku 

a Římě.  

V bývalém Rakousko - Uhersku a poté v Československu se stavělo množství staveb ze dřeva 

hlavně v horských oblastech tzv. „roubenky“. Jedny z nejznámějších staveb 

v Moravskoslezském kraji jsou stavby na Pustevnách – Jurkovičovy stavby Maměnka 

a Libušín. Maměnku a Libušín na pustevnách nechali postavit v roce 1898 členové 

turistického spolku Pohorské jednoty Radhošť. Pověřený architekt Dušan Jurkovič navrhl 

dřevěné srubové stavby v secesním slohu s bohatým stylizovaným dekorem. Dbal při tom, 

aby budily dojem slovanské lidové architektury. U Libušína uplatnil čičmanskou 

a u Maměnky valašskou formu dřevěných venkovských staveb. 

Nejvíce roubenek je k vidění ve Valašském muzeu v přírodě v městě Rožnov pod Radhoštěm. 

Jsou tam nejen chalupy, ale i Zvonice, Větrný mlýn, Kostel atd. 

V bývalém Československu byla počátkem 70. let zakoupena licence na výrobu a montáž 

montovaných dřevostaveb od německé firmy „OKAL“. Jejich výrobou byl pověřen tehdejší 

podnik RD Jeseník (dnes RD Rýmařov). Výroba začala v roce 1971 a to v počtu 68 domů. 

Nejvíce vyrobených domů do roku 1989 bylo v roce 1977 a to v počtu 931 domů. Na tehdejší 

dobu to byla zajímavá a moderní stavba s variabilitou od 2+kk do 4+kk a také cenové relace 

byly na tu dobu poměrně zajímavé. 
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V bývalém Československu firma RD Jeseník byla jedním z hlavních výrobců dřevostaveb 

tzv. panelovou metodou. Svoje výrobky dodávala hlavně na domácí trh, na export se prodaly 

1 až 2 domy ročně. V disertační práci jsou použita data od ČSÚ se statistickými daty o počtu 

postavených rodinných domů v ČR v letech 2006 až 2011. Z výše uvedených dat získaných 

od ČSÚ jsou také použita data o počtu dřevostaveb v letech 2006 až 2011[17]. 

 

 

Graf č. 1: Celkový počet RD a dřevostaveb postavených v ČR 

v letech 2006-2011. [17] 

 

Ze získaných údajů je patrný nepoměr staveb z klasických stavebních materiálů 

a dřevostaveb. V České republice dávají investoři stále přednost výstavbě zděných rodinných 

domů z cihel a tvárnic. V posledních třech letech dochází k nárůstu realizovaných 

dřevostaveb. V roce 2011 bylo vybudováno 16 849 rodinných domů z toho dřevostavby již 

8,7 %, což je 1 465 dřevostaveb. V dnešní době si investor vybírá mezi zděným domkem 

a dřevostavbou. Hlavními výhodami dřevostaveb je rychlá výstavba a zdravé (ekologické) 

bydlení. 

 

4 Přehled o současném stavu problematiky 

 

Konstrukční systémy dřevěných staveb jsou srubové, hrázděné, rámové, skeletové a stavby 

z masivního dřeva [16]. Tradiční stavění za pomocí srubových a hrázděných konstrukcí 

je dnes již minulostí. Nejrozšířenějším konstrukčním systémem jsou rámové stavby. 

Disertační práce se zabývá obvodovými plášti dřevostaveb se systémem rámové konstrukce. 

V roce 2011 byl proveden průzkum, který se zaměřil na použití deskových materiálů na již 

dokončených dřevostavbách. Z výsledků vlastního průzkumu vyplynulo, že se nejvíce 

používají sádrovláknité desky a to v 58,4 % a  OSB desky (nebo i dřevotřískové desky) 

a to v 35,7 %. OSB desky se používají na dřevostavby, které se staví nejvíce systémem „two 

by four“ (systém je založen na konstrukci ze sušených a ohoblovaných fošnových profilů 

různých délek a šířek. Fošny mají jednotnou tloušťku o velikosti 2 x 4 palce. Odtud je také 

odvozen název „two by four“ neboli 2 x 4). Tento systém je montován přímo na místě stavby. 

Z profilů KVH je sestavena nosná konstrukce, která se vyztuží OSB deskami. Veškeré spoje 

se řeší pomocí hřebíků, vrutů nebo ocelových spon. Mezi OSB deskami vznikne prostor, jenž 

je vyplněn izolací.  

Na stavby prováděné z prefabrikovaných panelů se nejvíce uplatňují sádrovláknité desky. 

Tyto desky používají největší výrobci v České republice (např. RD Rýmařov,VS Domy, 

Atrium atd.). To neznamená, že na systém výstavby „two by four“ sádrovláknité desky 
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se nepoužívají. Používají se, ale v menší míře. Převahu mají firmy, které využívají systém 

prefabrikovaných panelů. 

 

4.1. Použití sádrovláknitých desek v konstrukcích dřevostaveb 

 

Složení „standardní stěny“ obvodového pláště (směrem dovnitř) je: termofasáda (polystyrén), 

sádrovláknitá deska, dřevěná KVH rámová konstrukce s tepelnou izolací, parozábrana, 

sádrovláknitá deska.  

„stěna s předsazenou stěnou“ má složení jako „standardní stěna“ doplněná (směrem dovnitř) 

dřevěným roštem s tepelnou izolací a  sádrovláknitou deskou. 

Složení „stěny s difúzně otevřenou skladbou“ je podobné s předchozí skladbou jen tepelné 

izolace jsou na bázi dřevovláknitých izolací a sádrovláknitá deska (na nosném KVH profilu 

ze strany interiéru je použita jen s parobrzdou). 

Nejvíce používanou variantou v praxi je stěna s předsazenou stěnou. Uplatňuje se v 71,9 % 

staveb. Nejméně zatím používanou variantou je stěna s difúzně otevřenou skladbou, protože 

je na montáž nejsložitější a také je finančně nejnáročnější. Sádrovláknité desky se používají 

v tloušťkách 12,5 mm a 15 mm. Nejčastější provedení spojení desek s nosnými dřevěnými 

profily je za pomoci sponek a to v rozteči – eR 50 mm.  

 

4.2. Výztužná únosnost stěnových panelů  

  

Firmy zabývající se dřevostavbami ve světě i u nás používají sádrovláknité desky 

a sádrokartonové desky jen jako obklad stěn (na OSB apod.). Zatím není příliš využívána 

speciální nosná sádrokartonová deska (dle ČSN EN520 – DFH2IR) [11], protože u této desky 

je její výztužná únosnost podložena jen výpočtem podle DIN 1052. Z tohoto důvodu také 

odborníci na dřevostavby nemají na tuto sádrokartonovou desku jednotné názory.  

„Sádrovláknitá deska tloušťky 12,5 mm je pevnější než dvě sádrokartonové desky tloušťky 

12,5 mm a sádrovláknitá deska má vyšší objemovou hmotnost (1100-1250kg/m
3
), sádrokarton 

má objemovou hmotnost podle typu (640-1000kg/m
3
).“ (Benák Jaroslav; časopis Dřevostavby, 

str. 68-69) [18]. 

„Obecně se vliv sádrokartonových desek na tuhost smykových stěn zanedbává, také proto, 

že není dostatečně prokázán.“ (Vladimír Bílek, Dřevostavby, str. 219) [19]. 

Objemová hmotnost u speciálních akustických sádrokartonových desek je až 1 400 kg/m
3
 

(technické listy výrobců sádrokartonových konstrukcí) [20]. Výztužná únosnost 

sádrokartonových desek s rámovou konstrukcí není dosud dostatečně prokázána, a proto 

je uvedená problematika zpracována v disertační práci. 

 

5 Cíl disertační práce 

 

Hlavním cílem disertační práce je zhodnocení stěnového panelu se sádrokartonovou deskou 

(dle ČSN EN 520 - DFH2IR ), [11]. Cílem je zjistit, jestli vlastnosti sádrokartonové desky 

jsou srovnatelné s vlastnostmi nejvíce používané desky v dřevostavbách, kterou 
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je sádrovláknitá deska. Podle provedeného průzkumu, kde jsou zahrnuty údaje z roku 2011, 

se sádrovláknitá deska používá pro stěnový panel v 58,4 % (viz kapitola 4.). Toto zjistíme za 

pomoci dílčích cílů. 

 Prvním dílčím cílem je taxativně určit výztužnou únosnost panelu a to nejen výpočtovými 

metodami, ale také exaktně zkouškou na vybraných vzorcích stěnových panelů. Velmi 

důležitou hodnotou je také zjištění přetvoření (deformace) stěnového panelu 

se sádrokartonovou deskou a komparací se stěnovým panelem se sádrovláknitou deskou 

navrhnout maximální přípustnou deformaci stěnového panelu pro výstavbu dřevostaveb. 

Druhým dílčím cílem této disertační práce je na základě vícekriteriální analýzy vybraných 

obvodových plášťů (kapitola 11.) se sádrokartonovou a se sádrovláknitou deskou stanovit 

optimální skladbu obvodové stěny z hlediska vybraných ekonomických, ekologických 

a stavebně fyzikálních požadavků. 

 

6 Metody zpracování disertační práce 

 

Rozhodujícím kritériem pro obvodové pláště je schopnost odolat vnějším vlivům prostředí 

a uchránit vnitřní prostor a vnitřní klima před nepříznivými účinky okolí. Vzhledem k těmto 

požadavkům je nutno vybrat vhodné materiály jak z pohledu fyzikálních a chemických 

vlastností, tak z pohledu ekonomických a environmentálně ekologických. V disertační práci 

jsou vybrány skladby stěn a kritéria, podle kterých byly posuzovány obvodové pláště a to dle 

Směrnice Rady ES [13]. 

Použité metody při řešení disertační práce si kladou za cíl vyhodnotit a posoudit nejen pomocí 

výpočtových metod, ale také experimentálních zkoušek vhodnost použití sádrokartonových 

desek pro obvodové pláště dřevostaveb.  

Podle výpočtových metod dle [7] byla zpracována výztužná únosnost stěnového panelu 

se sádrokartonovou deskou, dále na základě experimentálních zkoušek na vzorcích série A 

a série B dle [12] byla zjištěna nejen výztužná únosnost stěnového panelu se sádrokartonovou 

deskou a sádrovláknitou deskou, ale také byla zjištěna deformace stěnového panelu. V rámci 

stanovení deformací stěnových panelů s deskami na bázi sádry bylo nutno určit maximální 

přípustnou deformaci stěnového panelu se sádrokartonovou deskou pro využití ve výstavbě 

dřevostaveb. 

Pro vyhodnocení vybraných obvodových plášťů se sádrokartonovou a se sádrovláknitou 

deskou byla vybrána základní vědecká metoda a to vícekriteriální analýza (kapitola 11.).  

Metody zpracování disertační práce souhrnně: 

- Vlastní průzkum 

- Zkušebnictví (experimentální zkoušky) 

- Výpočtová část 

- Vícekriteriální analýza 
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7 Výztužná únosnost stěnových panelů s dřevěným 

rámem opláštěná sádrokartonovou a sádrovláknitou 

deskou 

 

Dřevostavby se stěnovým konstrukčním systémem opláštěné sádrovláknitou deskou jsou dnes 

jedním z nejpoužívanějších typů, které se uplatňují na obvodové nosné pláště dřevostaveb. 

Opláštění stěnového panelu sádrokartonovou deskou dnes není více využíváno, protože není 

dostatečně prokázána výztužná únosnost.  

Cílem disertační práce (dle kapitoly 5) je zpřesnit a potvrdit výztužnou únosnost stěnového 

panelu s použitím sádrokartonové desky. 

V první fázi byl proveden numerický výpočet výztužné únosnosti stěnového panelu 

se sádrokartonovou deskou dle ČSN EN 1995-1-1 [7], [8]. Dle ČSN EN 594 [12], byly 

provedeny zkoušky výztužné únosnosti na vzorcích stěnových panelů se sádrokartonovou 

a sádrovláknitou deskou. U realizované zkoušky série A byly rovněž měřeny deformace 

stěnového panelu se sádrokartonovou deskou a sádrovláknitou deskou. Stěnové panely byly 

zkoušeny v akreditované zkušební laboratoři Centrum stavebního inženýrství, a.s., pracoviště 

Zlín v roce 2011. 

Pro opláštění stěnového panelu byly vybrány desky tloušťky 12,5 mm a to sádrokartonová 

deska a sádrovláknitá deska [21], [22]. Na rám panelu bylo použito přířezů z jehličnatého 

masivu (KVH profily), třídy pevnosti C24 dle ČSN EN 338 [1], průřezu o rozměrech 

60 x 140 mm. Upevňovacím prostředkem pro spojení desek ke KVH profilu byla ocelová 

spona. Zapuštění ocelové spony do dřeva musí být ≥15dn (dn jmenovitý průměr spony) [24]. 

 

7.1. Stanovení výztužné únosnosti stěnového panelu výpočtem 

 

Stanovení výztužné únosnosti stěnového panelu s dřevěnou nosnou konstrukcí opláštěnou 

sádrokartonovou deskou z obou stran byl stanoven dle [7], [8], [9] a [10]. 

a) Stěnový panel a základní technické hodnoty k použitým materiálům 

 

Obrázek č. 1.: Schéma stěnového panelu [23] 
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Tabulka č. 1: Vypočtená charakteristická únosnost spony na vytažení 

Charakteristická únosnost spony na vytažení Fax,Rk 

Typ 

 

ρk1 ρk2 t1 t2 d dh Fax,Rk 

[kg/m
3
] [kg/m

3
] [mm] [mm] [mm] [mm] [N] 

A   350   45 1,2   132 

B 1 080   12,5   1,2 2,16 526 

Podle ČSN EN 1995 -1-1 [7], [8] a [9] se použije menší z hodnot Fax,Rk a dle tabulky č. 1. to je 

Fax,Rk= 132 [N] pro další výpočty. 

Charakteristická únosnost pro jeden střih jedné spony se uvažuje jako nejmenší hodnota, která 

se stanoví výpočtem (viz tabulka č. 2). 

 

                    A  B  C  D  E  F 

Obrázek č. 2: Způsoby porušení pro spoj sádrokartonová deska - dřevo [7] 

Pro spony jednostřižně namáhané: 

 

Tabulka č. 2: Vypočtená charakteristická únosnost spoje sádrokarton - dřevo 

Charakteristická únosnost spoje sádrokarton - dřevo 

Pro spony jednostřižně namáhané 

Typ fh,1,k fh,2,k t1 t2 d β My,Rk Fax,Rk 

Charakteristická 

únosnost jedné 

nohy spony ve 

střihu Fv,Rk 

Charakteristická 

únosnost celé 

spony ve střihu 

Fv,Rk 

  [MPa] [MPa] [mm] [mm] [mm] [-] [Nmm] [N] [N] [N] 

A 30   12,5   1,2       450 900 

B   27,17   45 1,2       1 467 2 934 

C 30   12,5 45 1,2 0,9   132 527 1 054 

D 30   12,5   1,2 0,9 385 132 218 436 

E 30     45 1,2 0,9 385 132 561 1 122 

F 30       1,2 0,9 385 132 219 438 

Podle ČSN EN 1995 -1-1 [7] se použije menší z hodnot Fv,Rk a dle tabulky č. 2. to je 

Fv,Rk= 436 [N] pro další výpočty. 
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Příčná návrhová únosnost jednotlivého spojovacího prostředku – spony (viz tabulka č. 3). 

Tabulka č. 3: Vypočtená návrhová únosnost spon ve stěnové deskové konstrukci 

Návrhová únosnost spojovacího prostředku - spony ve stěnové deskové konstrukci 

  

  

Fv,Rk kmod1 kmod2 γM kmod Ff,Rd 

[N] [-] [-] [-] [-] [N] 

Charakteristická únosnost jednoho střihu jednoho 

spojovacího prostředku 
436     1,3 0,85 285 

Modifikační součinitel zohledňující vliv trvání 

zatížení a vlhkosti 
  0,8 0,9   0,85   

 

Příčná návrhová únosnost spony Ff,Rd = 285 [N]. Pro další výpočty je použito zjednodušené 

analýzy pro stěnové deskové konstrukce a to metody A a metody B dle ČSN EN 1995 -1-1[7]. 

 

b) Výpočet výztužné únosnosti stěnového panelu metodou A 

Návrhová výztužná únosnost stěnového panelu podle [7] se stanoví výpočtem ze vztahu: 

 

      
         

 
          (1) 

 

Kde: Fv,Rd … je návrhová výztužná únosnost stěnového panelu, v [N] 

Ff,Rd … příčná návrhová únosnost jednotlivého spojovacího prostředku, v [N] 

 b … šířka panelu stěny, v [m] 

 s … rozteč spojovacích prostředků, v [m] 

 

c) Výpočet výztužné únosnosti stěnového panelu metodou B 

Návrhová výztužná únosnost stěnového panelu podle [7] se stanoví výpočtem ze vztahu: 

 

       
       

  
                      (2) 

 

Kde: Fv,Rd … je návrhová výztužná únosnost stěnového panelu, v [N] 

Ff,Rd … příčná návrhová únosnost jednotlivého spojovacího prostředku, v [N]  

 so … základní rozteč spojovacího prostředku, v [m] 

 kd … rozměrový součinitel panelu 

 kq … součinitel spojitého zatížení stěny 

 ks … součinitel rozteče spojovacích prostředků 

 kn … součinitel materiálu pláště 
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Tabulka č. 4: Vypočtená návrhová výztužná únosnost stěnového panelu 

Výztužná únosnost stěnového panelu 

  

  

Ff,Rd b c s so kd kq ks kn Fv,Rd 

[N] [m] [m] [m] [m] [-] [-] [-] [-] [kN] 

Metoda A 285 1,25 1 0,05           14,25 

Metoda B 285 1,25     0,0333 0,5 1,513 0,54 1,5 13,13 

 

Rozdíl mezi vypočtenou návrhovou výztužnou únosností podle metody A a metody B 

je 8,5 %. Pro další hodnocení bude použita nižší z hodnot stanovených metodami A a B.  

 

7.2. Stanovení výztužné únosnosti stěnového panelu zkouškou 

 

Zkoušení vzorků bylo prováděno dle [12]. 

 

a) Předmět zkoušky 

Stanovení výztužné únosnosti stěnového panelu. 

Zkoušený výrobek: 

Stěnový panel je tvořen rámem z jehličnatého masivu průřezu 140 x 60 mm s oboustranným 

opláštěním sádrokartonovou deskou dle [11] - DFH2IR a tloušťkou 12,5 mm a sádrovláknitou 

deskou tloušťky 12,5 mm. Dřevěný rám je spojen ocelovými hřeby ø 3,6 –130 mm a to třemi 

hřeby v jednom poli. Opláštění sádrokartonovými deskami je připevněno k dřevěnému rámu 

ocelovými sponami ø 1,2 – 10 x 58 mm. Rozteč spon je 50 mm.  

 

b) Zkušební vzorky 

Rozměry zkušebního panelu 1 250 x 2 500 mm 

Série A) 

Stěnové panely byly zkoušeny v akreditované zkušební laboratoři Centrum stavebního 

inženýrství, a.s., pracoviště Zlín v roce 2011. 

Varianta I) opláštění sádrokartonovými deskami dle ČSN EN 520 - DFH2IR 

Varianta II) opláštění sádrovláknitými deskami  

Série B) 

Stěnové panely byly zkoušeny v akreditované zkušební laboratoři Centrum stavebního 

inženýrství, a.s., pracoviště Zlíně v roce 2013. 

6 vzorků s opláštěním sádrokartonovou deskou dle ČSN EN 520 - DFH2IR 
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Obrázek č. 3: Vzorek stěnového panelu Obrázek č. 4: Vzorek stěnového panelu 

se sádrokartonovou deskou [23] se sádrovláknitou deskou [23] 

 

c) Zkušební postup a zkušební zařízení 

Způsob porušení je ve styku zadního sloupku s patní příčlí se tvoří zvětšující se spára 

a ve styku zadního sloupku s patní příčlí docházelo k otlačení dřeva ve styčné ploše. Zadní 

části hran desek klesaly pod ložnou spáru a vpředu se hrany desek zvedaly, až v předním 

tažném úseku došlo k porušení desek (obrázek č. 5).  

Zkoušky v sérii A dokázaly, že výztužná únosnost panelu je závislá nejen na mechanických 

vlastnostech desek opláštění, ale také na mechanických vlastnostech dřevěného rámu. Velmi 

kritická místa jsou spoje rámu v dolních rozích. Hlavně únosnost a tuhost hřebíkového spoje 

je velmi nízká. 

 

 

Obrázek č. 5: Porušení sádrokartonové desky po vyčerpání únosnosti [23]. 

 

Velké deformace byly ve styku dolních rohů rámu, vlivem těchto deformací došlo k přetížení 

sponkových spojů desek a k následnému porušení stěnového panelu (desky). Toto je patrno 

na obrázku č. 5 u sádrokartonové desky a také u obrázku č. 6 a to u sádrovláknité desky. 
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Obrázek č. 6: Porušení sádrovláknité desky po vyčerpání únosnosti [23]. 

 

Samostatně stojící stěnový panel má malou opěrnou šířku a v důsledku toho malou klopnou 

stabilitu. Při zatížení jednoho panelu je vytvořen extrémní zatěžovací stav. Po zapojení více 

panelů do stěny dochází k spolupůsobení panelů, čímž se zvýší stabilita celé stěny a snižuje 

se namáhání. 

 

7.3. Zhodnocení výsledků výztužné únosnosti a vodorovného přetvoření stěnových 

panelů 

 

 

Graf č. 2: Výztužná únosnost stěnového panelu - vypočtená – průměrná zjištěná  

zkouškou [14] 

 

Z grafu č. 2 je zřejmý výsledek výztužné únosnosti stěnového panelu stanovený výpočtem 

a průměrná výztužná únosnost zjištěná zkouškou. Vypočtená hodnota je o 241,4% nižší než 

hodnota zjištěná zkouškou skutečného panelu ve zkušebně. Zkouška vzorků prokázala, 

že výztužná únosnost stěnového panelu se sádrokartonovými deskami je dostatečná, ale také 

poukázala na nutnost zohlednit deformace stěnového panelu. 
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V sérii A byla také měřena vodorovná přetvoření stěnového panelu se sádrokartonovou 

deskou a sádrovláknitou deskou. Podle ČSN EN 594 [12] je maximální výztužná únosnost 

dosažena buď při porušení panelu, nebo pokud panel dosáhne hodnotu deformace 100 mm, 

záleží, co nastane dříve. Výše uvedené zkoušky únosnosti panelu prokázaly, že dříve došlo 

k porušení panelu. Vodorovné přetvoření panelu je velmi důležité a přetvoření do 100 mm 

je velmi vysoká hodnota. 

Na grafu č. 3 je patrné vodorovné přetvoření panelu v závislosti na zatížení FH 

u sádrokartonových desek a sádrovláknitých desek. Přetvoření u sádrokartonové desky velmi 

rychle narůstá oproti sádrovláknité desce, což ukazuje, že sádrovláknitá deska vykazuje vyšší 

tuhost. 

 

Graf č. 3: Vodorovné přetvoření panelu v závislosti na zatížení FH [14] 

 

Z grafu č. 3 je patrné, že při výztužném zatížení nad 14 [kN] přetvoření stěnového panelu 

se sádrokartonovou deskou rapidně vzrůstá oproti stěnovému panelu se sádrovláknitou 

deskou.  

 

7.4. Závěry z provedených zkoušek a výpočtů 

 

Výsledky vodorovného přetvoření stěnového panelu nám ukazují problém deformací u stěny 

se sádrokartonovou stěnou (viz graf č. 3). Stěna se sádrovláknitou deskou vykazuje daleko 

menší deformace. 

Ze srovnání výsledků výztužné tuhosti stanovené výpočtem a zjištěné laboratorními 

zkouškami vyplývá poměrně dobrá shoda za předpokladu, že omezíme vodorovné deformace 

panelu na určitou (přijatelnou) úroveň (např. H/200), což činní 12,5 mm. 

Vzhledem k těmto skutečnostem vypočtená hodnota výztužné únosnosti stěnového panelu 

se sádrokartonovou deskou dle metody B je 13,13 kN, což odpovídá vodorovnému přetvoření 

dle laboratorní zkoušky 12 mm. 

Výsledné hodnoty výztužné únosnosti z laboratorních zkoušek podle [12] vzhledem 

k deformacím nelze použít pro skutečnou výstavbu dřevostaveb, ale hodnoty vypočtené 

dle [7] jsou použitelné pro skutečnou výstavbu. 
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8 Výběr posuzovaných skladeb obvodových plášťů  

 

Tabulka č. 5: Typ obvodových plášťů se skladbou materiálů. 

Typ obvodového pláště Skladba obvodového pláště - materiál 

A 

12,5 mm sádrovláknitá deska 

folie parozábrana 

hranol 60x140 (smrk/C24) 

minerální izolace tl. 140 mm 

12,5 mm sádrovláknitá deska 

polystyrén tl. 80 mm 

omítkový systém 7 mm 

B 

12,5 mm sádrovláknitá deska 

hranol 60x60 (smrk/C24) 

minerální izolace tl. 60 mm 

folie parozábrana 

hranol 60x140 (smrk/C24) 

minerální izolace tl. 140 mm 

12,5 mm sádrovláknitá deska 

polystyrén tl. 150 mm 

omítkový systém 7 mm 

C 

12,5 mm sádrovláknitá deska 

hranol 60x60 (smrk/C24) 

dřevovláknitá izolace tl. 60 mm 

12,5 mm sádrovláknitá deska 

hranol 60x140 (smrk/C24) 

dřevovláknitá izolace tl. 140 mm 

12,5 mm sádrovláknitá deska 

dřevovláknitá deska tl. 2x80 mm 

omítkový systém 7 mm 

D 

12,5 mm sádrokartonová deska 

folie parozábrana 

hranol 60x140 (smrk/C24) 

minerální izolace tl. 140 mm 

12,5 mm sádrokartonová deska 

polystyrén tl. 80 mm 

omítkový systém 7 mm 

E 

12,5 mm sádrokartonová deska 

hranol 60x60 (smrk/C24) 

minerální izolace tl. 60 mm 

folie parozábrana 

hranol 60x140 (smrk/C24) 

minerální izolace tl. 140 mm 

12,5 mm sádrokartonová deska 

polystyrén tl. 150 mm 

omítkový systém 7 mm 

F 

12,5 mm sádrokartonová deska 

hranol 60x60 (smrk/C24) 

dřevovláknitá izolace tl. 60 mm 

parobrzdná folie 

hranol 60x140 (smrk/C24) 

dřevovláknitá izolace tl. 140 mm 

12,5 mm sádrokartonová deska 

dřevovláknitá deska tl. 2x80 mm 

omítkový systém 7 mm 



 

17 

9 Výběr kritérií pro skladby obvodových plášťů 

 

Při výběru kritérií bylo postupováno dle Směrnice Rady ES č. 89/106/EHS [13], (mechanická 

odolnost a stabilita, požární odolnost, hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, 

bezpečnost užívání, ochrana proti hluku a úspora energie a ochrana tepla). Při volbě kritérií 

se použijí jen ta, která se vztahují na obvodové pláště dřevostaveb.  

Pro zpracování disertační práce byla zvolena tato kritéria: tepelně technická (součinitel 

prostupu tepla, nejnižší vnitřní povrchovou teplotu konstrukce, šíření vlhkosti konstrukcí), 

energetické náročnosti výroby stavebních materiálů a ekonomická. 

 

9.1.Tepelně technická kritéria  

 

Požadavky na tepelnou ochranu budov se v posledních letech výrazně zpřísnily. Z hlediska 

tepelné techniky musí obvodové stěny udržovat teplotu v interiéru jak v zimním, tak v letním 

období, aby mohli lidé pohodlně žít. Nedodržením potřebné tepelné ochrany dochází 

ke ztrátám tepla, které neúměrně zvyšují náklady na vytápění v zimním období. Podle ČSN 

73 0540-1-4, [2], [3], [4], [5], [6] se navrhují a posuzují konstrukce obvodových stěn. 

Pro posouzení stěny podle tepelně technických kritérií byly vybrány následující požadavky: 

 součinitel prostupu tepla - jedná se o základní tepelně technický požadavek 

 nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce – pokud nebude tento požadavek splněn, 

může docházet ke kondenzaci vodní páry na jejím vnitřním povrchu, který může 

způsobit zvyšování vlhkosti (výskyt plísní a hub) 

 šíření vlhkosti konstrukcí – nesmí dojít ke kondenzaci vodní páry v konstrukci 

obvodové stěny, jinak způsobí tvorbu plísní, hub a hnilobou poškodí nosnou dřevěnou 

konstrukci. 

 

Pro posouzení obvodových plášťů byly vybrány celkem tři požadavky z tepelně technických 

kritérií, které musí stěny splňovat. Všechny stěny splňují požadované hodnoty součinitele 

prostupu tepla, nejnižší povrchovou teplotu konstrukce a také vyhovují ročnímu množství 

zkondenzované vodní páry a ročnímu množství odpařitelné vodní páry (viz tabulka č. 6) [27].  

Z výsledků tepelně technických kritérií vychází (tabulka č. 6) nejlépe obvodové pláště typu C 

(difúzně otevřená konstrukce se sádrovláknitou deskou) a F (difúzně otevřená konstrukce 

se sádrokartonovou deskou). Třetí v pořadí jsou stěny s předsazenými stěnami typu B a E. 

Nejhůře vychází klasické stěny typu A a D. Z výsledků tepelně technických kritérií je patrné, 

že deska ať už sádrovláknitá nebo sádrokartonová má minimální vliv na tepelně technická 

kritéria. Výsledky nejvíce ovlivňuje použitá tepelná izolace její tloušťka, uložení ve skladbě 

pláště a její druh. 
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Tabulka č. 6: Přehled výsledků tepelně technických kriterií u obvodových plášťů typu A – F. 

Typ 

Součinitel prostupu 

tepla 

Nejnižší vnitřní 

povrchová teplota 

konstrukce 

Šíření vlhkosti konstrukcí 

Vyhodno-

cení 
Vypočtená 

hodnota   

U 

Požadovaná 

hodnota       

UN 

Vypočtená 

hodnota      

fRsi 

Požadovaná 

hodnota   

fRsi,N 

Roční 

množství 

zkonden. 

vodní 

páry      

Mc,a 

Roční 

množství 

odpařitelné 

vodní páry 

Mev,a 

Roční 

maximální 

normová 

hodnota 

pro 

množství 

zkonden. 

vodní 

páry Mc,N 

  
W/(m

2
K) W/(m

2
K) [-] [-] 

kg/m
2
, 

rok 
kg/m

2
, rok kg/m

2
, rok 

 

A 0,21 0,30 0,906 0,749 0,0082 1,5990 0,077 Vyhovuje 

B 0,14 0,30 0,955 0,749 0,0122 0,8840 0,100 Vyhovuje 

C 0,14 0,30 0,956 0,749 nedochází nedochází 0,100 Vyhovuje 

D 0,21 0,30 0,906 0,749 0,0066 1,6249 0,077 Vyhovuje 

E 0,14 0,30 0,955 0,749 0,0119 0,8788 0,100 Vyhovuje 

F 0,14 0,30 0,953 0,749 nedochází nedochází 0,100 Vyhovuje 

 

9.2. Kritérium energetické náročnosti výroby stavebních materiálů 

 

Životní prostředí ovlivňuje nejvíce lidská činnost. Stavební průmysl a jeho výrobky patří mezi 

významné znečisťovatele životního prostředí. V rámci EU se odhaduje, že stavební výroba 

spotřebovává přibližně 40% celkové energie a produkuje téměř 30% emisí CO2 [26]. 

Čím více energie se spotřebuje na výrobu stavebního materiálu, tím více nepřímo narůstá 

množství škodlivých emisí uvolňovaných do ovzduší. Spalováním fosilních paliv ve zvýšené 

míře zatěžujeme životní prostředí. Také energetická náročnost stavebních prvků narůstá 

v závislosti na přepravní vzdálenosti od místa těžby na místo zpracování nebo konečné 

výroby. Další přepravní náklady jsou z místa výroby k prodejcům stavebního materiálu 

a nakonec dovoz produktu přímo na staveniště a kde dochází k montáži výrobku. 

Nejlepší řešení a možné úspory lze hledat v použití místních zdrojů, jako například využití 

místního dřeva, písku apod. Tímto způsobem se mohou výrazně redukovat náklady 

na výstavbu domu.  

Při vyhodnocování obvodových plášťů a stavebních materiálů z hlediska spotřeby energie 

se stále více v poslední době prosazuje rozšíření pohledu na energetickou náročnost o LCA 

(life cycle asessment), který dává úplnější pohled na celý životní cyklus zařízení a jeho vliv 

na životní prostředí, neboť nejen energie provozní ale i energie zabudovaná má výrazný vliv 

na hodnocení staveb. 

Výsledným kritériem energetické náročnosti výroby stavebních materiálů je celková spotřeba 

energie a celková produkce CO2 na m
2
 obvodového pláště dřevostavby.  
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Tabulka č. 7: Přehled výsledků energetické náročnosti a produkce CO2 

Typ obvodový plášť 
množství svázané energie 

[ MJ/m
2
] 

emise oxidu uhličitého 

[kg/m2] 

A 463,04 19,28 

B 542,19 20,35 

C 796,36 6,86 

D 481,50 21,06 

E 551,42 21,24 

F 870,92 4,83 

 

Největší spotřebu energie na vyprodukování výrobků pro obvodové pláště mají pláště F a C. 

Důvodem jsou tepelné izolace na bázi dřevovlákna a u opláštění F k největší spotřebě energie 

přispívá sádrokartonová deska. Dřevovláknité izolace spotřebují množství energie jen 

15 MJ/kg, ale ve skladbě obvodového pláště zaujímají velmi podstatnou část díky své 

hmotnosti, která činí 42,9 kg/m
2
. Větší spotřebu svázané energie má sádrokartonová deska 

než sádrovláknitá deska, proto také všechna opláštění se sádrovláknitou deskou vykazují 

menší spotřebu svázané energie. Z tohoto hlediska je nejlépe hodnocen obvodový plášť typu 

A, u kterého byla zjištěna výpočtem nejnižší spotřeba svázané energie na m
2
.  

Vzhledem k použitým dřevovláknitým izolacím u obvodových plášťů typu F a C, tyto pláště 

vykazují nejmenší emise CO2. Ostatní obvodové pláště vykazují emise CO2 téměř ve shodné 

výši. 

 

9.3. Ekonomické kritérium 

 

Ekonomické hodnocení dřevostaveb vychází z nákladů na materiál a na montáž stavebních 

konstrukcí. Dřevostavby mají výhodu oproti „klasické“ výstavbě hlavně v rychlosti 

a v použití suché výstavby tzn. vyloučení mokrých procesů během výstavby domů. Tvorba 

cen stavebních prací vychází ze sborníku cen stavebních prací [24]. 

Cena za montáž obvodového pláště je zpracována v úrovni cen roku 2013 bez DPH v Kč/m
2
, 

pro středně velkou montážní firmu (výrobce dřevostaveb) cca. do 10 pracovníků a objemem 

výstavby do 10 RD za rok. 

V ceně není počítáno s  přesunem hmot a lešením. Kvalita povrchu (tmelení) je provedena 

ve stupni jakosti Q2. 

Z níže uvedené tabulky č. 8 je patrné, že varianty se sádrokartonovou deskou (typ D, E a F) 

jsou levnější oproti variantám se sádrovláknitou deskou (typ A, B a C) a to hlavně z důvodu 

levnější ceny sádrokartonové desky. Nejdražší varianty jsou typy C a D a to z důvodu 

finančně náročné dřevovláknité tepelné izolaci. U obvodového pláště typu C se cena dále 

zvýší vlivem použití sádrovláknité desky s parobrzdou. 
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Tabulka č. 8: Přehled výsledků celkové ceny obvodových plášťů typu A-F. 

Typ obvodového pláště 

Cena za 

materiál  

[Kč/m
2
] 

Cena za 

montáž  

[Kč/m
2
] 

Celková cena 

obvodového pláště  

[Kč/m
2
] 

A 830,60 761,50 1 592,10 

B 1 004,30 813,50 1 817,80 

C 2 478,00 966,30 3 444,30 

D 798,30 749,50 1 547,80 

E 965,10 793,30 1 758,40 

F 2 277,20 863,50 3 140,70 

 

10 Metody zpracování dílčích výsledků 

 

Z výše uvedených skladeb obvodových plášťů a stanovených kritérií je nutno vybrat 

tu nejlepší a optimální variantu. Požadavky se liší a to nejen z pohledu na ucelený stavební 

dílec, ale také na každý materiál, který má své výhody a nevýhody. Jednou z možností, jak 

úspěšně řešit výběr optimální varianty stavebního materiálu pro daný účel, je metoda 

multikriteriální analýzy vycházející z požadavků na stavební konstrukce a výrobky 

definované Nařízením vlády č. 163/2002 Sb., o stavebních výrobcích (převzaté ze Směrnice 

Rady o sbližování zákonů a předpisů států EU, týkajících se vlastností stavebních výrobků) 

[15].  

 

11 Vícekriteriální analýza 

 

Pomocí metod vícekriteriální analýzy se vybírá optimální varianta pro danou situaci. 

Postupuje se podle následujících kroků [25]: 

 

Tabulka č. 9: Vybraná hodnotící kritéria vícekriteriální analýzy. 

Číslo 

kriteria 
Kritérium 

Měrná 

jednotka 

1 Součinitel prostupu tepla U W m
-2

K
-1

 

2 
Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce - teplotní faktor vnitřního 

povrchu fRsi -  

3 Šíření vlhkosti konstrukcí - Roční množství zkonden. vodní páry Mc,a kg/m
2
, rok 

4 Energetické náročnosti výroby stavebních materiálů - spotřeba energie E MJ/m
2
 

5 Energetické náročnosti výroby stavebních materiálů - produkce CO2 g/m
2
 

6 Cena materiálu za m
2 

obvodové stěny Kč/m
2
 

7 Cena montáže za m
2 

obvodové stěny Kč/m
2
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Opodstatnění výběru jednotlivých kritérií:  

1. Součinitel prostupu tepla U - jedná se o tepelně technické kritérium. Nedodržením 

potřebné tepelné ochrany dochází ke ztrátám tepla, které neúměrně zvyšují náklady 

na vytápění v zimním období. Hodnoty byly stanoveny výpočtem dle [2], [3], [4], [5], 

[6] a viz kapitola 9.1. 

2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce - teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi – 

jedná se o tepelně technické kritérium, které pokud nebude splněno, může docházet 

ke kondenzaci vodní páry na jejím vnitřním povrchu, který může způsobit zvyšování 

vlhkosti (výskyt plísní a hub). Hodnoty byly stanoveny výpočtem dle [2], [3], [4], [5], 

[6] a viz kapitola 9.1. 

3. Šíření vlhkosti konstrukcí - jedná se o tepelně technické kritérium. Nesmí dojít 

ke kondenzaci vodní páry v konstrukci obvodové stěny, jinak dojde k tvorbě plísní, hub 

a poškození nosné dřevěné konstrukce. Hodnoty byly stanoveny výpočtem dle [2], [3], 

[4], [5], [6] a viz kapitola 9.1. 

4. Energetická náročnost výroby stavebních materiálů - spotřeba energie – jedná 

se o ekologické kritérium. Čím více energie se spotřebuje na výrobu stavebního 

materiálu, tím více nepřímo narůstá množství škodlivých emisí uvolňovaných 

do ovzduší. Hodnoty byly stanoveny výpočtem viz kapitola 9.2. 

5. Energetická náročnost výroby stavebních materiálů - produkce CO2 – jedná 

se o ekologické kritérium. Hlavním podílníkem emisí skleníkových plynů je oxid 

uhličitý CO2, vzniká také i při výrobě stavebních produktů. Hodnoty byly stanoveny 

výpočtem viz kapitola 9.2. 

6. Cena materiálu za m
2 

obvodové stěny – jedná se o ekonomické kritérium. Cena 

za materiál obvodového pláště je zpracována v úrovni cen roku 2013 bez DPH v Kč/m
2 

dle [24], viz kapitola 9.3. 

7. Cena montáže za m
2 

obvodové stěny - jedná se o ekonomické kritérium. Cena 

za montáž obvodového pláště je zpracována v úrovni cen roku 2013 bez DPH v Kč/m
2
 

dle [24], viz kapitola 9.3. 

 

11.1. Sestavení rozhodovací matice 

 

Rozhodovací matice je sestavena z šesti obvodových plášťů, které jsou označeny velkými 

písmeny abecedy od A až po F a sedmi kritérii hodnocení, která jsou označena číslicemi 

od 1 do 7 (viz tabulka č. 9). V tabulce č. 10 jsou označeny maximální a minimální hodnoty 

podle toho, který údaj je vhodnější a žádoucí pro účel této práce. 
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Tabulka č. 10: Rozhodovací matice. 

Typ 

obvodového 

pláště 

 

Číslo kritéria 

1 2 3 4 5 6 7 

Max. 

Min. 
min max min min min min min 

A 0,21 0,906 0,0082 430,14 18,28 830,6 761,5 

B 0,14 0,955 0,0122 495,19 18,91 1 004,3 793,5 

C 0,14 0,956 0 992,36 6,86 2 478,0 946,3 

D 0,21 0,906 0,0066 448,60 20,06 798,3 749,5 

E 0,14 0,955 0,0119 504,42 19,80 965,1 773,3 

F 0,14 0,953 0 1 066,92 4,83 2 277,2 843,5 

 

11.2. Stanovení váhy kritérií 

 

Stanovení váhy vyžaduje posouzení významnosti každého kritéria vůči ostatním kritériím. 

Musí se preferovat váha určité vlastnosti. Kritéria obsahují objektivní prvek, který zdůrazňuje 

vlastnosti obvodových plášťů a subjektivní prvek, kterým je rozhodovatel. Jednotlivé 

vlastnosti přiřadíme váhu, kterou se ocení závažnost a význam každého kritéria.  

Pro stanovení vah se může použít několik různých metod. Každá metoda je více či méně 

vhodná pro určité kritérium. Nakonec se musí vyhodnotit optimální varianta řešení ze všech 

použitých metod. Musí se vybrat varianta, která zdůrazňuje nejlépe vlastnosti kritéria. 

Metoda kvantitativního párového srovnání kritérií 

Při tvorbě párových srovnání se používá stupnice 1,2,3…..n a reciproké hodnoty. Preference 

kritérií se vyjádří Saatyho maticí, která obsahuje rovnocenná kritéria, slabě a silně referované 

kritéria. 

Tabulka č. 11: Metoda kvantitativního párového srovnání kritérií. 

Číslo 

kritéria 
1 2 3 4 5 6 7 Sij Rij 

Váha 

fi 

1 1 5 4 6 7 2 3 5040     3,38 0,32 

2 1/5 1 1/3 3 5 1/5 1/5 0,040000 0,63 0,06 

3 1/4 3 1 5 7 1/3 1/3 2,916667 1,17 0,11 

4 1/6 1/3 1/5 1 3 1/7 1/7 0,000680 0,35 0,04 

5 1/7 1/5 1/7 1/3 1 1/9 1/9 0,000017 0,21 0,02 

6 1/2 5 3 7 9 1 2 945 2,66 0,25 

7 1/3 5 3 7 9 1/2 1 157,5 2,06 0,20 

n = 7 

       

  ∑ = 10,46 ∑ = 1 
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Metoda kvantitativního párového srovnání patří mezi nejkvalitnější metody. Tato metoda 

za pomoci Saatyho matice zdůrazňuje nejlépe priority hodnotících kritérií. Nejlépe eliminuje 

subjektivní pohled hodnotitele. Jedná se sice o nejpracnější, ale o to serióznější výpočtovou 

metodu. Proto byla tato metoda vybrána pro další výpočty. 

 

11.3. Transformace rozhodovací matice na výpočtovou matici 

 

Vyhodnotíme použitá kritéria. Rozhodovací matice se transformuje na výpočtovou matici. 

Matice obsahuje ve sloupcích kritéria včetně vah každého kritéria a v řádcích varianty (typy 

obvodových plášťů dřevostaveb). Potom se provede výpočet za pomoci výpočtové matice. 

Optimální varianta má největší součet součinů transformovaných hodnot a vah.  

Tabulka č. 12: Výpočtová matice. 

Typ 

obvodového 

pláště 

cij=bij.fi.100 

  

Číslo kritéria ∑  

1 2 3 4 5 6 7 
 

Váha 

fi 
0,32 0,06 0,11 0,04 0,02 0,25 0,20 1 

A 0 0 3,6 4 0,2 24,5 18,8 51,1 

B 32 5,9 0 3,6 0,2 21,9 15,5 79,1 

C 32 6,0 11,0 0,5 1,7 0 0 51,2 

D 0 0 5,0 3,9 0 25,0 20,0 53,9 

E 32 5,9 0,3 3,5 0,1 22,5 17,6 81,9 

F 32 5,6 11,0 0 2,0 3,0 10,5 64,1 

 

11.4. Vyhodnocení vícekriteriální analýzy 

 

Nejvyšší hodnotu součtu součinů transformovaných hodnot vah kritérií ve výpočtové matici 

má obvodový plášť typu E. Jedná se o stěnu s předsazenou stěnou a se sádrokartonovou 

deskou. Hodnocení vah jednotlivých kritérií je vyrovnané a v součtu celkového hodnocení 

vychází obvodový plášť typu E nejlépe. 

Na druhém místě byl vyhodnocen obvodový plášť typu B. Jedná se o stěnu s předsazenou 

stěnou a se sádrovláknitou deskou. Tento typ má vyšší hodnocení u ekologických kritérií tzn. 

u energetické náročnosti výroby stavebních materiálů z hlediska spotřeby energie a produkce 

oxidu uhličitého. Zatímco hodnocení ekonomických kritérií je nižší než u vítězného 

obvodového pláště E. 

Další nejvyšší hodnocení patří obvodovému plášti typu F. Jedná se o stěnu s difúzně 

otevřenou skladbou se sádrokartonovou deskou. Jeho nižší hodnocení je u ekonomických 

kritérií. Je patrné, že tento plášť je nejvíce ovlivněn vyšší cenou dřevovláknitých izolací. 

Podobně je na tom i obvodový plášť typu C, který je se sádrovláknitou deskou a jeho 

ekonomické hodnocení je nejhorší ze všech obvodových plášťů. 
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Horší hodnocení s velmi nevyrovnanými vahami jednotlivých kritérií získaly obvodové pláště 

typu A a D. Jedná se o standardní stěny (jednoduché stěny) se sádrovláknitou deskou 

a sádrokartonovou deskou. Tyto typy mají nejnižší hodnocení u součinitele prostupu tepla 

a nejnižší vnitřní povrchové teplotě konstrukce. 

Z podrobné analýzy kritérií (vlastností) obvodových plášťů dřevostaveb vyplývá, že skladby 

obvodových plášťů se sádrokartonovou deskou jsou plnohodnotné a rovnocenné se skladbami 

obvodových plášťů se sádrovláknitou deskou. Výše uvedené skladby stěn prokázaly, 

že sádrokartonová deska má velmi podobné, srovnatelné, vlastnosti a vyhovuje jako deskový 

materiál pro použití na obvodové pláště dřevostaveb podobně jako sádrovláknitá deska. 

 

12 Závěr 

 

Disertační práce prokázala, že stěnový panel se sádrokartonovou deskou má podobné 

vlastnosti jako deska sádrovláknitá, která se používá nejvíce na stěnové panely obvodových 

plášťů dřevostaveb. 

Každý normový předpis velice podrobně charakterizuje jeden konkrétní stavební materiál 

a konstrukce zhotovené z tohoto stavebního materiálu. Nehodnotí však vztahy nebo vlastnosti 

mezi stavebními materiály jako jsou sádrokartonové desky a sádrovláknité desky. Toto není 

úkolem norem. A právě to ukazuje na potřebu zabývat se problematikou optimalizace výběru 

stavebních materiálů pro obvodové pláště dřevostaveb. 

Pro řešení této problematiky bylo navrženo použití vícekriteriální analýzy (viz kapitola 11), 

jejíž závěry lze dále aplikovat pro další výzkum a zpřesnění hodnocení stavebních materiálů. 

Pro řešení výztužné únosnosti stěnového panelu se sádrokartonovou deskou byly stanoveny 

metody výpočtové dle [7] a také metody pro zkoušení vybraných experimentálních vzorků 

stěnového panelu dle [12]. Také podle [12] byla zjišťována přetvoření (deformace) stěnového 

panelu se sádrokartonovou deskou a komparací se stěnovým panelem se sádrovláknitou 

deskou byla navržena maximální přípustná deformace stěnového panelu pro výstavbu 

dřevostaveb. 

Výsledné hodnoty výztužné únosnosti z laboratorních zkoušek podle [12] vzhledem 

k deformacím nelze použít pro skutečnou výstavbu dřevostaveb. Porovnáním výsledků 

výztužné tuhosti stanovené výpočtem a zjištěné laboratorními zkouškami byla zjištěna 

poměrně dobrá shoda za předpokladu, že omezíme vodorovné deformace panelu na určitou 

(přijatelnou) úroveň (viz kapitola 7) 

Z výsledků stanovení výztužné únosnosti vyplývá, že sádrokartonové desky mají podobné 

vlastnosti jako sádrovláknité desky a jsou vhodné pro použití do stěnových panelů 

dřevostaveb.  

Vyhodnocení optimální varianty obvodového pláště za pomoci vícekriteriální analýzy lze dále 

uplatnit v rozhodovacím procesu pro výběr materiálových variant již v počátcích přípravy 

stavby. 

Významným výsledkem je využití nové technologie aplikace sádrokartonových desek 

na obvodové pláště dřevostaveb, které v praxi určitě podpoří počet realizovaných staveb 

se sádrokartonovými deskami. 



 

25 

Získané výsledky přispějí k efektivnějšímu, ekonomičtějšímu, trvanlivějšímu a bezpečnějšímu 

používání stavebních materiálů a skladeb obvodových plášťů dřevostaveb. Usnadní 

i rozhodovací proces pro výběr skladeb obvodových plášťů dřevostaveb. 

 

12.1. Doporučení pro další rozvoj vědního oboru 

 

Problematika dřevostaveb a jejich obvodových plášťů je velmi široká. Pro další rozvoj 

vědního oboru by bylo vhodné se dále zabývat rozdílnými materiály stěnových rámů 

využívaných pro obvodové pláště dřevostaveb, které mohou být ze dřeva anebo oceli. 

Přínosné jak pro projektanty, tak pro stavitele či investory objektů by bylo zhodnocení 

a vyhodnocení jejich rozdílných vlastností za pomoci vícekriteriální analýzy.  
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