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NEDOSTATKY NÁVRHŮ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DOMŮ V PRAXI 

DESING DEFICIENCIES OF TIMBER BUILDING STRUCTURES 

Abstrakt 

Dřevo jako stavební materiál je v poslední době znovu využíváno pro výstavbu rodinných 
domů, především pro jeho relativně nízkou cenu, snadnou dostupnost a také rychlost realizace 
výstavby. Při návrhu dřevostaveb dochází k mnoha nevhodným statickým řešením, která vznikají 
především z neznalosti chování dřevěné konstrukce jako celku. Také při zastřešení složitějších 
půdorysů, zvláště u rekonstrukcí stávajících objektů, dochází k mnoha problémům z hlediska využití 
novodobých krovových konstrukcí. 
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Abstract 

Timber as a building material has recently been re-used for construction of houses, mainly for 
its relatively low price, easy availability and short construction time. Many inappropriate static 
solutions occurring in the design of timber structures, which arise mainly from guiltlessness of the 
timber structure fundamental behavior. Problems appear also at the complex roof solutions (design of 
the structure in conjunction with the attic usage), especially during reconstructions of existing 
buildings. 
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 1 ÚVOD 
Funkce dřeva jako stavebního materiálu má v české a slovenské republice dlouhou tradici. 

Od středověku bylo dřevo využíváno pro realizaci objektů pro bydlení, jednalo se především 
o srubové stavby. Tyto objekty byly používány většinou v hustě zalesněných oblastech jako obydlí 
prostého lidu díky dostupnosti a snadné opracovatelnosti dřeva. I dnes má dřevo nezanedbatelnou roli 
ve stavebnictví, kde především zastřešení je realizováno pomocí těžkých skeletových systémů. Podíl 
nosných dřevěných konstrukcí ve stavebnictví postupně roste, tento růst je ale pomalý a neodpovídá 
množství dřeva v našich lesích využitelného pro stavby. 

Dřevěné bytové stavění se na celkové výstavbě v ČR nezanedbatelně podílí (asi 500 rodinných 
domů za rok). Vícepodlažní bytové domy se realizují v menší míře oproti zástavbě RD. Kapacita 
stavebních, resp. tesařských firem, schopných řemeslně stavět dřevěné stavby je v současné plně 
vytížena. Dá se tedy očekávat dynamický rozvoj oboru „výroba dřevostaveb pro bydlení“. 
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V posledních letech dochází k rozmachu především lehkých dřevěných skeletových systémů 
(LDS), které vznikly v Americe pod označením „Platform frame“. Tento systém využívá lehké 
dřevěné profily 50/100 až 50/200 pro realizaci celého objektu za pomocí opláštění z deskových 
materiálů čímž dojde k vytvoření tuhého celku. V České republice byl tento systém upraven na místní 
podmínky, avšak základní nosný systém zůstává téměř beze změny, obr.1. 

  
Obr.1: Výstavba rodinného domu – lehký dřevěný skeletový systém 

 2 KROVY 
Pro zastřešení běžných zděných a někdy také LDS se používá těžkých skeletových systémů 

vaznicových a hambálkových [1]. Krovy vytvářejí tvar střechy a jsou nosnou konstrukcí pro šikmé 
(v rozmezí 10º - 45º) a strmé střechy (nad 45º). Krov přenáší zatížení od střešního pláště, sněhu větru 
apod. do ostatních nosných částí stavby. S nástupem nových evropských norem předepisujících 
zvýšené hodnoty především zatížení sněhem a větrem dochází k nárůstu zatížení a tím i profilů 
krovových soustav. 

Ve stavební praxi se často setkáváme s problémy především u rekonstrukcí krovových 
soustav. Účelem těchto rekonstrukcí bývá často záměr využití podkrovních prostor k obývání nebo 
z důvodu závažných poruch. Ne vždy je možné realizovat tzv. „učebnicové příklady“ krovových 
soustav. Při návrhu krovu je vždy nutné uvědomění funkčnosti navrhované krovové soustavy a její 
vliv na navazující konstrukce. Často dochází ke změně nosného systému při realizaci krovu z důvodu 
potřeb tesaře nebo také nemožnosti realizace navrženého systému. Při těchto změnách obvykle 
dochází k poruchám. Jedná se například o změnu hambalkové soustavy na soustavu vaznicovou.  

 

 a) b) 

Obr.2: Model a statické schéma a) vaznicové, b) hambalkové soustavy 
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Hambalková soustava, umožňující využití podkroví bez překážek (sloupy), vyžaduje 
především důsledné uložení a kotvení v místě pozednic, kde dochází ke koncentraci svislých 
i vodorovných sil. Podélné ztužení je obvykle zajištěno záklopem umístěným na hambálcích čímž je 
zajištěna neposuvnost krovové soustavy. Naproti tomu soustava vaznicová využívá vnitřních podpor 
(pozednice, vrcholová vaznice), které přenášejí zatížení, obvykle pomocí sloupků, do stropní 
konstrukce. V praxi bývají původně hambalkové soustavy dodatečně podepřeny většinou velmi 
subtilními vaznicemi, čímž dochází ke změně statického systému krovu. Většinové zatížení vstupuje 
do vaznic, které prostřednictvím sloupků přitěžují stropní konstrukci. Důsledkem jsou většinou velké 
deformace vaznic a nedostatečně únosná stropní konstrukce. K mnoha problémům dochází především 
při realizaci krovové soustavy bez prvotní projektové dokumentace. 

Praktickou ukázkou může být krov znázorněný na obr.3. Jedná se o zastřešení stávajícího 
objektu s půdorysem ve tvaru T. Krovová soustava byla navržena jako vaznicová s podepřenými 
středními vaznicemi. Při realizaci mohl být tento systém aplikován pouze na hlavní části krovu. 
Přilehlé části byly realizovány pomocí hambalkové neposuvné soustavy, protože pod touto částí 
krovu nebyl navržen dostatečně únosný strop a jeho dodatečné zesílení by bylo nákladné a provozně 
nevhodné. Vaznicová soustava byla ve střední části prostorově ztužena pásky ve vertikální 
i horizontální rovině a tvoří tzv. „tuhé jádro“. Do tohoto jádra byly opřeny přilehlé krovové části 
neposuvného hambalku. Základním nedostatkem návrhu krovu byla zcela chybějící výkresová 
dokumentace a nedostatečné podepření původně vaznicové soustavy sloupky. 

 
Obr.3: Praktická ukázka krovu – kombinace vaznicové a hambalkové soustavy 

Někteří zhotovitelé dřevostaveb kombinují LDS s těžkým krovovým skeletem. Nejčastěji 
používanou krovovou soustavou je soustava vaznicová, vazby ze dvojic krokví jsou osazeny na 
pozednice a vaznice, každý pár krokví je spojen kleštinou. Při aplikaci této těžké soustavy na LDS 
systém nastává problém především s přenosem relativně velkých zatížení od sloupků. Sloupky často 
není možné ukládat do stěn ani do stropních konstrukcí. Pokud je v místě uložení sloupku stěna, 
sloup může být protažen až na základovou desku, kde je uložen na patku. V tomto místě může 
docházet k porušení prahového nosníku z důvodu otlačení, je zapotřebí jeho přerušení, nebo jiná 
konstrukční úprava. Pokud sloupek nemůžeme uložit až na ŽB desku je zapotřebí přenést zatížení od 
sloupku pomocí vodorovného prvku (průvlaku), který při větším rozpětí nebo zatížení nelze 
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realizovat z rostlého dřeva. Uložení průvlaků také nelze provést přímo na stěnové panely LDS, opět 
je nutné použití dodatečných sloupků, které mohou narušit kompaktnost prahového nosníku.  

Většina nevhodných řešení je způsobena primárním architektonickým návrhem tvaru objektu 
a užitných prostor, bez přihlédnutí ke konstrukčnímu statickému řešení, které způsobí zvýšené 
náklady na realizaci. Konstrukční řešení by mělo být vždy co nejjednodušší vzhledem 
k proveditelnosti a omezení možných chyb pramenících z nejasné funkce, obr.4. 

 

 
Obr.4: a) Nevhodné, b) vhodné řešení vaznicové soustavy při zastřešení objektu  

(nutná dodatečná změna dispozice v závislosti na „posunu“ svislých nosných konstrukcí) 

 3 STROPNÍ KONSTRUKCE 
Stropní konstrukce plní funkci přenosu svislého zatížení do obvodových stěn a také funkci 

horizontálního ztužení objektu, jehož význam narůstá s výškou objektu. Stropní konstrukce LDS jsou 
převážně tvořeny vysokými stropními nosníky v roztečích od 400 do 800 mm, dle požadovaného 

a) 

b) 



 

15 

rozpětí a užitného zatížení [2]. Štíhlé stropní deskové nosníky jsou schopny přenášet svislé zatížení 
díky spřažení s deskovým záklopem, který zajišťuje stabilitu těchto nosníku. Vodorovné zatížení, 
vzniklé především od větru, je přenášeno mezi jednotlivými stěnami tuhou stropní konstrukcí.  

V praxi je tendencí některých zhotovitelů úspora nákladů především na stropní konstrukci, kde 
při nevyužitém podkroví absentují důležitý záklop stropní konstrukce a ze spodní strany provedou 
pouze sádrokartonový podhled, který není schopen dostatečným způsobem stabilizovat stropní 
nosníky. Časté je také použití krátkých příčných prvků vložených mezi stropní nosníky pro stabilizaci 
stropních nosníků v příčném směru.  

Při návrhu administrativních objektů je také nutné uvážit nárůst hodnot užitného zatížení 
a s tím související limity rozponů těchto stropů. Velmi často dochází k podcenění průhybů stropních 
konstrukcí zvláště při nedodržení potřebných rezerv pro dlouhodobé účinky zatížení – dotvarování. 

Běžným nevhodným řešením bývá také nedodržení návazností svislých nosných stěn LDS 
mezi jednotlivými podlažími, čímž dochází k nutnosti provedení dodatečných průvlaků, které musí 
být při větších rozponech nahrazeny ocelovými profily z důvodu nedostatečné únosnosti nebo 
nedostupnosti běžných dřevěných prvků (rostlé dřevo, LLD, nosníky STEICO, apod.). Tyto průvlaky 
často ovlivňují také návrh stropní konstrukce, která musí být přizpůsobena tomuto řešení. 

 4 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Svislé nosné konstrukce LDS (stěnové panely) jsou tvořeny soustavou poměrně štíhlých 

sloupků 40/140 mm resp. 40/200 mm, prahových a věncových fošen a deskových prvků[2]. Jejich 
primární funkcí je přenos svislého zatížení do základů, ale také přenos vodorovných zatížení. Tuhost 
obvodového pláště se obvykle zajišťuje OSB deskami, které bývají aplikovány min. z jedné strany 
panelu. Relativně hustým připojením pomocí kovových spojovacích prostředků (hřebíky, nastřelovací 
sponky, vruty) jsou také zkráceny vzpěrné délky svislých desek v ose nejmenší tuhosti. Návod na 
posouzení přináší také Eurokód [4], případně [3]. Stěnové panely jsou po obvodě sceleny prahovým 
nosníkem a věncem, který je obvykle tvořen dvěma, resp. třemi horizontálně uloženými vrstvami 
fošen. Horizontální spojení a vzájemné překrytí těchto prvků je nezbytné.  

Pro přenos vodorovných sil vzniklých především od větru se provádějí ztužující stěny. Jejich 
umístění je nejvhodnější v rozích objektu, u vícepodlažních objektů by tyto stěny měly na sebe 
vertikálně navazovat. Kotvení těchto stěn pomocí kotevních prvků přímo do základové desky je 
velice důležité (přenos smykových a tahových reakcí) a bývá často podceňováno realizačními 
firmami. Kotvením pouze prahového nosníku není zajištěna dostatečná tuhost konstrukce, obr.5. 
Bohužel, při odvážných architektonických řešeních s mnoha prosklenými plochami a členitými 
půdorysy mnohdy nezbývá místo pro ztužující stěny. Také při snaze ušetření nákladů dochází často 
k nedostatečnému spojení jednotlivých částí pláště, čímž se snižuje především tuhost stěn a může 
dojít například k prasklinám ve fasádě nebo nadměrným deformacím.  

  
Obr.5: Nedostatečné a nesprávně provedené kotvení prahového nosníku: 

(kotevní šrouby bez podložek (lokální poškození prahového nosníku), neprovedení výztužných stěn) 



 

16 

Na základě požárně technického řešení bývá mnohdy předepsáno opláštění např. 
sádrokartonovými deskami jejichž pevnost ve smyku bývá, především u vícepodlažních objektů, 
nedostatečná a je tudíž nutné zajištění smykové únosnosti jiným vhodným materiálem (např. OSB 
deskami). Zajištění prostorového ztužení je velice důležitým aspektem návrhu LDS systému. 

 5 PŘEKLADY 
Překlady u LDS jsou obvykle tvořeny několika svislými profily 40/200 mm nebo 40/250 mm 

[2], které jsou pro běžná rozpětí dostatečné. Mnoho moderních vícepodlažních objektů obsahuje 
francouzská okna nebo garážové otvory přesahující světlou šířku 4 m. V těchto případech je nutné 
využití relativně drahých lepených lamelových nosníků, vertikální spojení několika překladových 
prvků z rostlého dřeva nebo užití ocelových překladů, obr.6. Při užití těchto dlouhých překladů je 
nutné ověření jejich otlačení v podpoře a přizpůsobení jejich úložných ploch. Standardní uložení 
takových překladů na 1 nebo 2 svislé prvky bývá většinou nedostatečné. U překladů nad 6 m, např. 
u garážových otvorů, se při zachování požadované výšky prvku nevyhneme ocelovému překladu. 
Všechny překlady musí být důsledně posouzeny na mezní stav použitelnosti, protože zanedbáním 
kritérií pro maximální průhyby může dojít k poruchám navazujících konstrukcí. 

  

 
Obr.6: Řez konstrukcí LDS – dřevěné a ocelové překlady, zatížení konstrukce 

 6 VYUŽITÍ OCELI 
Použití ocelových prvků ve dřevostavbách (LDS) je většinou nežádoucí. Jedním z hlavních 

důvodů jsou nevhodné tepelné mosty, velká hmotnost při zabudování, nevhodný materiál pro 
dřevozpracující dodavatele staveb, nestandardní detaily. Použití ocelových profilů je ale nezbytné 
především při nedodržení základních zákonitostí užitých konstrukčních systémů. Jedná se především 
o případy, kdy nosné stěnové panely jednotlivých pater nenavazují na sebe a je tedy nutné přenášet 
zatížení od „uskočených“ stěn vyšších pater, také při překlenutí garážových otvorů, nebo pokud jsou 
původně přijatelně velké otvory nevhodně zatěžovány osamělými břemeny (uložení průvlaků na 
okenní a dveřní překlady). Ocelové prvky lze v některých případech nahradit lepenými lamelovými 
nosníky, dodavatelé staveb se však většinou přiklánějí k jednodušeji dostupným ocelovým prvkům, 
které vynikají také lepšími vlastnostmi z hlediska deformací. 
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 7 ZÁKLADY 
Základové konstrukce je vždy nutné navrhovat na základě geologického a hydrogeologického 

průzkumu. Mnoho projektů je realizováno bez těchto podkladů a při realizaci pak dochází k mnoha 
potížím (zvodnělá základová spára, zjištění neúnosných podloží, rychle zvětrávající zeminy). 
Zvýšené nároky na zakládání jsou kladeny především na objekty tvořené LDS a těžkým vaznicovým 
krovovým systémem, kde jsou velké síly koncentrovány do sloupků, které je nutné ukládat na 
základové patky, nebo na rozšířené vnitřní základové pásy - dle únosnosti základové zeminy. Obecně 
lze konstatovat, že základové konstrukce LDS nejsou při běžných základových poměrech náročné. 

 8 SPOJE, DETAILY 
Základními spoji krovových systémů jsou i nadále tesařské spoje v kombinaci s moderními 

spoji pomocí styčníkových desek a dalších ocelových výrobků. Vnitřní síly, které vznikají v prvcích 
působením vnějšího zatížení, se v klasických tesařských detailech přenášejí obvykle pouze tlakovým 
kontaktem. Spoje musí být provedeny odborně, tj. pečlivě, přesně a musí zajistit správné statické 
působení, obr.7. Styčné plochy spojů mají na sebe řádně doléhat tak, aby se síly v nich přenášely ce-
lou styčnou plochou, ne jen její částí nebo dokonce bodově. Tesařské spoje musí být řádně zajištěny.  

Pro spojování prken, fošen a deskových prvků se používají klasické kovové spojovací 
prostředky (hřebíky, sponky, vruty, svorníky a různé typy hmoždíků). Norma [4] se zabývá únosností 
spojovacích prostředků kolíkového typu (pro spojovací prostředky s hladkým dříkem, minimální 
pevnost v tahu 600 MPa). Údaje o únosnosti kroužkových a závitových hřebíků, hmoždíků, desek 
z prolisovaného plechu a tvarových součástí z ocelového plechu musí deklarovat jejich výrobci. 

  
Obr.7: Nevhodné řešení připojení vrcholové vaznice vikýře  

(nezajištění vodorovného posunu vaznice, deformace vikýře a svorníku) 

 
Obr.8: Nevhodné řešení připojení kleštin ke krokvi  

(zcela zbytečné excentrické připojení, nedodržení minimálních roztečí) 

Spojovací prostředky se ve spojích rozmisťují souměrně vzhledem k těžišťové ose 
spojovaného prvku, obr.8. Zvláštní pozornost je zapotřebí věnovat připojení OSB desek a sloupků 
nosných stěn, kotvení výztužných stěn, kotvení prahových nosníků, kotvení stropních nosníků 
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a krokví otevřených přístřešků (tahová reakce díky velkému sání větru), připojení kleštin a krokví, 
montážní styky (obr.9), atp. Ve všech případech musí být dodržovány všechny konstrukční 
požadavky dané normou nebo výrobci. 

 

 
Obr.9: Nevhodná řešení montážních styků vazných trámů 

(změna statického schématu nevhodným detailem, velké deformace, porušení nosného prvku) 

 9 ZÁVĚR 
Rozmach dřevostaveb v ČR je, zvláště v posledních letech, významný. Mnoho stavebních 

firem začalo nabízet dřevostavbu ve své nabídce „rychlého a levného“ bydlení. Ve srovnání 
s tradičními zděnými objekty je výstavba převážně suchým procesem výrazně rychlejší a jednodušší. 
K rozmachu také přispívá ekologické hledisko - vnímání dřeva jako obnovitelné suroviny. 

Je zapotřebí si ale také uvědomit některá úskalí a problémy, které jsou typické pro 
dřevostavby, jmenovitě LDS. Vždy je nutné mít na paměti základní principy použitého konstrukčního 
systému a nepřecenění potenciálu dřevěných konstrukcí z hlediska únosnosti, použitelnosti 
a především tuhosti. Také praktické provedení hlavní nosné konstrukce při dodržování základních 
konstrukčních požadavků vyžaduje vysokou odbornost a manuální zručnost. Základním předpo-
kladem kvalitního bydlení ale nadále zůstává správný návrh nosné konstrukce v souladu s archi-
tektonickým a stavebně technickým řešením, která by měla být komplexně řešena již od počátku. 

LITERATURA 

[1] JELÍNEK, L. Tesařské konstrukce. ČKAIT, 2008. 236 pp. ISBN 978-80-87093-74-0. 
[2] BÍLEK, V. Dřevostavby – Navrhování dřevěných vícepodlažních budov. ČVUT Praha, 2006. 

251 pp. ISBN 80-01-03159-4 
[3] KOŽELOUH, B. V. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5. KODR, 1998.  

ISBN 80-238-2620-4 
[4] ČSN EN 1998-1-1, Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí- Část 1-1: Obecná pravidla 

– Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Český normalizační institut, 2006. 114 pp. 

Oponentní posudek vypracoval: Doc. Ing. Bohumil Straka, CSc., VUT v Brně 


