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Dřevostavba ???   



  Budovy na bázi dřeva 



Dřevo - tradice / současnost / měřítko   
- Historie, tradice 
- Moderní architektura 
- Životní prostředí 
- Rozličné formy, měřítka 



Vliv na životní prostředí   
 

- Přírodní materiál 
- Nízké energetické nároky na těžbu, zpracování,   
  výstavbu a následnou likvidaci 
- Možnosti recyklace 
- Produkce kyslíku, vázání CO2 

- Materiál nosné konstrukce pro budovy šetrné  
  k životnímu prostředí 
 
 

Zdroj: https://www.decospan.com/be/Ecologie/Hout_en_milieu/ 
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Druhová skladba lesů v ČR  
V. Lukášová, Lesnická práce 9/2015 



Požární odolnost   
- Dřevěné konstrukce se řadí mezi hořlavé konstrukce 
- Dřevo plní statickou funkci i během požáru 
  (např. ocel tuto schopnost poměrně rychle ztrácí) 
- Požární odolnost konstrukce lze zvýšit protipožárním obkladem či nátěrem 
- Masivní konstrukce=vyšší požární odolnost 



- Normativní omezení v ČR - ČSN 73 0810, ČSN 73 0862 
- Požární výška max. 9, resp. 12m = max. čtyři až pět podlaží 

Požární odolnost 

Porovnání maximální podlažnosti dřevostaveb zemí EU 



  
 
NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ DŘEVINY 
Smrk, borovice, jedle, modřín - jehličnany, měkké dřevo 
Sibiřský modřín, cedr (fasádní obklad, terasy…) 
 
DŘEVO JE ANIZOTROPNÍ MATERIÁL 
Má různé fyzikální vlastnosti v závislosti na směru 
 
VLHKOST DŘEVA 
Po pokácení = 50-60% 
Vysušené dřevo = 15%-20% ideálně!! 
Dřevo je schopno reagovat na okolní prostředí a vlhkost měnit 
HYGROSKOPICKÝ MATERIÁL 
 
Sušení - přirozeně (hráně dřeva)/ uměle v sušárnách 
 

Dřeviny, vlhkost 



Řezivo - sortiment   
 
DESKOVÉ 
prkna (tl. 15 - 38 mm) 
fošny (tl. 38 - 100 mm) 
krajinová prkna (tl. 18 - 24 mm) 
krajiny (tl. 18 do 24 mm) 
 

HRANĚNÉ  
hranoly (příčný průřez větší než 100 cm2) - rozměry v násobku 20mm 
hranolky (příčný průřez 25 - 100 cm2) 
latě (příčný průřez 10 - 25 cm2) 
lišty (příčný průřez menší než 10 cm2) 
 

POLOHRANĚNÉ 
dvě plochy rovnoběžné , boky oblé 
polštáře - výška max. 100mm 
trámy - výška nad 100mm 
šířka min. 2/3 tloušťky 
 

PODLE ČÁSTI KULATINY 
dřeňové, středové, boční, krajinové 
 

Zdroj: Nábytkářský informační systém 



Lepené profily 
  
 
KVH 
Zubovitý (cinkový) spoj 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

BSH 
Vícevrstvé lepené lamelové dřevo 

Deskový materiál 
  
 
Desky OSB 
Dřevoštěpková lepená deska, tloušťka 12-25(30)mm 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

Biodeska 
Třívrstvá lepená deska, tloušťka 14-60mm 



Lepené profily 
  
 
KVH 
Zubovitý (cinkový) spoj 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

BSH 
Vícevrstvé lepené lamelové dřevo 



Spoje tradiční - tesařské 



Spoje novodobé - kování pro tesařské konstrukce 

Styčníkové desky 

Spojovací desky 

Úhelníky 

Třmeny 

Kotevní patky 

Hmoždinky - Buldog 

Hřebíky, vruty, 
závitové tyče 



Základní členění konstrukcí na bázi dřeva 

  
Členění dle typu konstrukce 
- Lehká rámová konstrukce (two by four) 
- Těžký skelet 
- Masivní konstrukce 
- Ostatní konstrukční typy 
 
 

Členění dle způsobu výstavby 
- Prvková montáž 
- Prefabrikace / částečná prefabrikace 

Zdroj: L, Přeček. Podpora pro navrhování vícepodlažních dřevostaveb. Disertační práce. 
Praha : FA ČVUT, 2005. 
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Lehká rámová konstrukce   
- Vznik USA, 30.léta 19.stol 
- Nosný skelet spřažený s konstrukčními deskami 
- Základní modul 625mm 
- Sloupky 120/60mm (ev. 160/40mm) 



  Lehká rámová konstrukce 

Konstrukce obvodové stěny - Pohled 
 

Řez 
 



  Lehká rámová konstrukce 

Styk obvodových stěn 
 

Styk obvodové a vnitřní stěny 

Pata stěny 
 

Stěna/střecha 
 

Stěna/strop 
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Lehká rámová konstrukce - skladba obvodové stěny 



Lehká rámová konstrukce - skladba obvodové stěny 



Lehká rámová konstrukce - skladba obvodové stěny 



Lehká rámová konstrukce - stropní konstrukce 

  
- Systém průběžný (balloon frame), plošinový (platform frame) 
- Omezený rozpon stropní konstrukce 
   rostlé trámy - cca 4m 
   lepený profil - cca 5m 

  



  
- Plochá střecha - shodně jako stropní konstrukce 
- Šikmé střechy - standardní  typy krovových konstrukcí 
- Možné varianty - střecha z příhradových nosníků/ pomocí jednoduchých krokví 

  

Lehká rámová konstrukce - konstrukce krovu 

Střecha z příhradových nosníků Konstrukce střechy pomocí krokví 
Zdroj: L, Přeček. Podpora pro navrhování vícepodlažních dřevostaveb. Disertační práce. 
Praha : FA ČVUT, 2005. 



Základní pravidlo!! 
Dřevěná konstrukce min. 30cm nad terénem 

Lehká rámová konstrukce - základy, založení na patkách/ základové desce  

Základové patky/ zemní vruty 
 

Založení na základové desce 



  
+ Vhodné podmínky při přípravě (sucho, optimální klima) 
+  Rychlost výstavby 
-  Omezené možnosti individuálních projektů 

Prefabrikace 

Způsob výstavby - prvková montáž/prefabrikace 



Varianty rámové konstrukce 

Latě spřažené s prvky OSB/ 
Nosníky Steico 

 
 



Příklady rámové konstrukce 



Přepis lehké rámové konstrukce do ocelové varianty 
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Skeletová konstrukce   
- Využití lepených profilů 
- Volná dispozice 
- Využití pro stavby větších rozměrů 
- Rastrový rozměr  
  5000/5000mm až 6250/6250mm (modul 625mm) 
- Nutnost zajištění  tuhosti konstrukce pomocí 
smykových stěn 

Zdroj: http://www.tipprovas.cz/stavebnictvi/1815-pragis-skeletove-stavby.html 



Skeletová konstrukce 

 Příklad řešení styčníku 
Zdroj: https://stavba.tzb-info.cz/nosne-systemy-drevostaveb/7763-stycniky-tezkych-drevenych-skeletu 

- Kloubový spoj 
- Prostý nosník 

- Spojitý nosník 
- Riziko otlačení v úrovni stropu 



  Skeletová konstrukce 
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Skeletová konstrukce - skladba obvodové stěny 
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- Volná dispozice 
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Skeletová konstrukce 
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Tradiční masivní konstrukce   
Sruby 
- Rostlý profil - kulatina 
- Hraněné lepené profily 
- přesahy v rozích stěn 
- Nutnost zvážit estetiku konstrukce vůči okolí 
-Roubenky 
- Hraněné profily, rybinový spoj v rozích stěn 
- Míra sednutí stěn - cca 5cm na 1m výšky!! 



Novodobé masivní konstrukce 
- panely z vrstveného masivního dřeva 
  
- Dřevěný panel složený z určitého množství vzájemně kolmých vrstev  
- Každá jednotlivá vrstva je dále složena z masivních lamel  
- Lisování a lepení za studena 
- CLT (X-LAM) = cross laminated timber  
   = panely z vrstveného masivního dřeva 
 

 

Zdroj: S, Gagnon. C, Pirvu.CLT handbook. Quebec : FPInnovations, 2010. ISBN 978-0-86488-547-0. 



  
- Počet vrstev - minimálně tři, maximálně zpravidla sedm  
- Tloušťka panelů bývá od cca  60 mm do 240 mm 
- Používané dřeviny - smrk, borovice, jedle 
- Použití pro nosnou konstrukci stěn, stropu a střechy 
- Ucelený konstrukční systém nejen pro stavby měřítka rodinných domů 
 
 
 

 

Panely z vrstveného masivního dřeva 



  
- Vysoká tvarová stálost, vysoká prostorová tuhost 
- Zajímavé statické vlastnosti, vysoká požární odolnost 
- Rychlost výstavby 
 

 
 
 

 

Panely z vrstveného masivního dřeva 



   
- Interiérová strana - možnost ponechání bez opláštění 
- Třídění dle kvality povrchu na pohledové a konstrukční elementy 
 

 
 
 

 

Panely z vrstveného masivního dřeva 



Stěnové panely CLT 
 
 

  
- Nízká tloušťka stěn 80 - 150 mm 
- Svislá orientace lamel povrchových vrstev 
- Výška stěnových panelů do 3 m 
- Maximální délka panelu 16-18 m 
 
 
 

 



Stropní panely CLT 
 
 

  
- Při větších rozponech nutno použít panely vyšší tloušťky 
- Rozpony cca do 6,5m 
- Šířka stropních panelů do 3 m 
- Maximální délka panelu 16-18 m 
 

 
 
 

 

Zdroj: www.klh.at 



Tradiční trámové stropy v kombinaci se stěnovými CLT panely 
 
 

  
- Kombinace moderní technologie CLT s tradiční konstrukcí stropu 
- Snížení investičních nákladů 
- Vhodné pro stavby menších měřítek 
 

 
 
 

 



Spoje panelů   
- Kotvení panelů pomocí vrutů, šroubů, úhelníků 
- Veškeré typické spoje lze provést jako skryté 
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Možnosti provedení instalací   
- Rozvody elektro lze provést v drážkách připravených ve výrobě 
- U pohledových panelů nutná pečlivá projektová příprava  při  
  rozmístění koncových prvků elektro 
 

 
 
 

 



Kompletace - vnější   
- Vždy nutnost použití doplňkových vrstev  
- Nízký podíl nosné konstrukce na celkové tloušťce skladby 
- Většinou řešeno jako difúzně otevřená konstrukce 
 
 

 
 
 

 
(               ) ; 

   Šikmá střecha Obvodová stěna 



(               ) ; 

CLT - příklady 



CLT - vícepodlažní budovy   
- Realizace osmi a více podlažních budov 
- Příznivé porovnání dopadů na životní prostředí 
- Vysoká rychlost výstavby 
- Nutnost řešení požární bezpečnosti 

 Forté, Melbourne, 2014 

Desetipodlažní bytový dům, konstrukce CLT 



CLT - vícepodlažní budovy   
- Realizace osmi a více podlažních budov 
- Příznivé porovnání dopadů na životní prostředí 
- Vysoká rychlost výstavby 
- Nutnost řešení požární bezpečnosti 

 Mjostarnet, Oslo 2019 

Dvacetipodlažní bytový dům, konstrukce CLT 



Sara Kulturhus, Skellefteå 
 
  



Porovnání s tradiční rámovou konstrukcí   

+ 
- Nízká tloušťkou nosných panelů zároveň s vyšší hmotností celé stavby 
- Lepší schopnost akumulace tepla  
- Lepší akustické vlastnosti 
- Vysoká prostorová tuhost, zajímavé statické vlastnosti. Díky tomu lze konstrukci vhodně využít pro  
  vícepodlažní stavby 
- Vysoká rychlost výstavby 
 

- 
- Několikanásobně vyšší spotřeba dřeva 
- Vyšší cena 
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Velkorozponové dřevěné konstukce 

Metropol Parasol, Plaza de la Encarnacíon, Sevilla, 4/2011, J. Mayer H. Architects 
Konstrukce z vrstvených dřevěných panelů 



Velkorozponové dřevěné konstukce 



Velkorozponové dřevěné konstukce 

Lepené lamelové vazníky pro velkorozponové konstrukce 



Velkorozponové dřevěné konstukce 

Lepené lamelové vazníky pro velkorozponové konstrukce 



Kombinace jednotlivých systémů 
- V rámci jednotného materiálového řešení 

 
 
 

- Kombinace CLT stropních panelů se sloupovým systémem 
- Vysoká variabilita vnitřního uspořádání, možnost využití zavěšené fasády 
- Vhodné zejména pro administrativní budovy 



Kombinace jednotlivých systémů 
- V rámci jednotného materiálového řešení 

 
 
 



Kombinace jednotlivých systémů 
- S dalšími materiály 
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Kombinace jednotlivých systémů 
- S dalšími materiály 



Kombinace jednotlivých systémů 
- S dalšími materiály 



Kombinace jednotlivých systémů 
- S dalšími materiály 
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