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1. ÚVOD - VENKOV A PASIVNÍ DŘEVOSTAVBY  

1.1 ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA

V České republice si pasivní domy stále hledají své pevné místo. I když se už dostaly do podvědomí 
širší veřejnosti, jsou stále často jen volbou jedinců. Pasivní domy v ČR jsou ve výsledku převážně rodinné 
domy. Prvními zájemci o pasivní dům byli lidé, kteří měli kladný vztah k přírodě. Dnes už se mezi 
zájemce řadí i lidé, kteří myslí více na ekonomickou stránku budovy z hlediska jejího provozu. Neblahou 
skutečností je, že lidé jsou často mystifi kováni předsudky o pasivních domech, typu: dům nelze větrat 
okny, nevyvážené teploty v interiéru v zimě/létě, drahá výstavba, omezující možnosti návrhu domu, 
atd. Při dostatečné informovanosti zjistíme, že předsudky jsou mylné. V České republice je v dnešní 
době postaveno odhadem 600 – 700 pasivních domů (nejvíce na Moravě), na kterých je zřejmé, že 
možnosti návrhů tvarů, dispozic, materiálového složení domu jsou skoro neomezené. Pro srovnání 
četnosti pasivních domů v Evropě a ČR můžeme konstatovat, že v Evropě jsou realizovány řádově 
desítky tisíc pasivních domů. Největší podíl je v Německu a Rakousku, kde jsou postaveny celé obytné 
soubory (Innsbruck, Linc, Vídeň) [1]. 

Je potěšující, že k prvním zakladatelům oboru pasivních domů v ČR (architekti A. Brotánek, M. 
Hudec, inženýři J. Chybík, M. Meixner, P. Morávek a další) se začínají přidávat další odborníci. Pasivním 
domům se věnují převážně menší projekční kanceláře. Projektanti dávají důraz na technologii, což 
je pozitivní pro šetření energetických zdrojů. Můžeme očekávat, že s přibývajícími zakázkami pro 
veřejné pasivní stavby, se budou pasivním domem zabývat i větší kanceláře. Na druhou stranu je 
však mrzuté, že v ČR vlastně neexistuje výzkum, který by jako svůj výstup představoval ověřené cesty, 
jak lze pasivní domy stavět stále jednodušeji a levněji při zachování kvality architektury, trvanlivosti 
a spolehlivosti staveb. To je totiž cesta, jak může pasivní stavitelství získat přirozeným způsobem 
na stavebním trhu dominanci. 

1.2 ZÁKLADNÍ POJMY

šetrné bydlení 

Dva úhly pohledu autora práce:
1) z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí,
2) z pohledu ekonomické šetrnosti.

Finance u  většiny lidí hrají velkou roli. Proto je třeba vždy sestavit předběžný rozpočet. Obecně 
lze říci, že šetrnost enviromentální je úzce spjata s  šetrností fi nanční. Můžeme předpokládat, že 
na venkově se staví levněji, a to z těchto důvodů:

• je zde levná pracovní síla, nebo-li investor si může postavit dům sám s  případnou 
 pomocí ostatních obyvatel vesnice (tento způsob je možný dle stavebního zákona 
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 v případě, že rodinný dům je do 150m2 a stavebníky kontroluje stavební dozor);
• dostupnější materiál – buď pořízený ze starého stavení, nebo nový materiál z  dané 

 lokality za nižší ceny (využívání materiálu, který je typický pro danou oblast);
• menší finanční nároky na  zřízení staveniště, minimum křížení se stávajícími 

 technickými sítěmi atd.

Energeticky pasivní dům – EPD 

Budova s  vynikajícími tepelnými vlastnostmi, která nepotřebuje klasický otopný systém. Lepší 
tepelná ochrana, vzduchotěsnost, kvalitní zasklení oken a  zařízení pro přívod a  odvod vzduchu 
s vysoce efektivním zpětným ziskem tepla vede k potřebě topného tepla nejvýše 15 kW/m2/rok. [1] 

Kritéria pasivního domu v ČR se poněkud liší od německého standardu. Termín „pasivní dům“ 
u nás zatím není defi nován v zákoně. Proto se může stát, že dodavatel hovoří o pasivním domu, ale 
stavba nesplňuje maximální hodnotu měrné potřeby tepla 15 kW/m2/rok.

PEI – primární energie vázaná v materiálu při jeho výrobě

Tato zkratka označuje prvotní energii vloženou do materiálu při jeho výrobě a je někdy označována 
jako tzv. šedá energie. Její měrná jednotka je v MJ/kg a udává tedy množství spotřebované energie při 
výrobě kilogramu daného materiálu. Zahrnuje také energii vynaloženou na těžbu surovin, výrobu 
a následovnou dopravu.

Ekonomika staveb 

Ekonomikou staveb můžeme rozumět všechny fáze životního cyklu stavby: 
• počáteční investice na projekt (propočty efektivnosti, posuzování projektu, 

 reálná  hodnota stavby, pozemků – cenové mapy), 
• celkové náklady na výstavbu (technicko-hospodářské ukazatele, inženýrské 

 činnosti, koordinace činností, řešení provozu na staveništi), 
• provoz staveb (hospodárnost stavby, případná návratnost u veřejných staveb),
• demolice objektu

Nejvýraznější a nejdelší fází stavby pro ekonomii staveb je její užívání neboli provoz stavby. Dále se 
do oboru ekonomie staveb zahrnuje prostředí tržní ekonomiky, hodnocení investičních soukromých 
a veřejných projektů, vliv ekonomiky a regulativy na prostorové uspořádání měst/regionů, komerční 
rozvojové investice v území a facility management.

Environmentalistika 

Je disciplína využívající poznatky vědního oboru ekologie, zabývá se vztahem člověka k  přírodě 
a k životnímu prostředí, jakož i péčí o životní prostředí. Jejími důležitými součástmi jsou například 
zkoumání vlivů člověka na ekosystémy, využívání přírodních zdrojů, prevence nežádoucích zásahů 
a  znečisťování životního prostředí, nápravy škod, ochrana přírody a  krajiny, péče o  lidské zdraví 
apod. Environmentální tedy znamená být šetrný ke  svému životnímu prostředí, respektovat ho 
a chránit. [2]
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2. STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY

2.1 ANALÝZA DOSTUPNÝCH INFORMACÍ VE VZTAHU K PROBLEMATICE TÉMATU

Problematika pasivních dřevostaveb a výstavby ve venkovském prostředí je velmi často diskutována 
na odborných konferencích, na webu, v úzce zaměřených publikacích a i v médiích. Pakliže zúžíme 
náš zájem pouze na  alternativní či netradiční formy bydlení na  venkově ve  vztahu k  pasivním 
dřevostavbám, pak okruh možných zdrojů informací značně prořídne. V uplynulých pěti letech se 
však rozrostla komunita uživatelů více či méně odborných a tematicky zaměřených internetových 
portálů (např.: tzb-info.cz; slamenedomy.cz; pasivnidomy.cz; prolignum.cz; ekobydleni.cz; ekovesnice.
cz; veronica.cz; stastnedomy.cz; slamak.info), což logicky vede ke zlepšení povědomosti o pasivních 
domech a dřevostavbách obecně. Při hledání informací však často narazíme na obrovské množství 
mnohdy skrytých reklam, což je v  současné době obecné úskalí internetu. Nepostradatelným 
zdrojem informací se také staly odborné místní a mezinárodní vědecké konference (např. Pasivní 
domy, Zdravé domy, CEP – clean energy & passive house aj.)

Vzhledem ke stavu současné ekonomiky a přírodního prostředí, rychle roste zájem o energeticky 
úsporná řešení bydlení v rodinných domech a ruku v ruce s tím i potřeba snižovat fi nanční náklady 
na stavbu domu. Tak, jak se rozrůstá komunita uživatelů na  internetu, kteří jeví zvýšený zájem 
o environmentálně udržitelné stavebnictví, se rozrůstá i skupina stavebníků, kteří se pouští často 
do stavby domu svépomocí. Vedle vzestupné osvěty v oblasti ochrany životního prostředí a energeticky 
úsporného stavitelství je také třeba, aby stejné tendence a snahy byly vyvíjeny v oblasti architektury. 
Neboť právě při realizaci staveb svépomocí vzniká velké procento domů, které nemohou nabídnout 
potřebnou úroveň bydlení a  jsou často velmi necitlivě zasazovány do kontextu okolní zástavby. 
K tomu přispívá i malý výběr stavebních konstrukčních systémů pro stavbu dřevostaveb vnímaných 
svépomocnými stavebníky jako vhodné, protože nejsou dostupné informace, které takové investory 
zajímají.
 

2.2 PŘEHLED DOSTUPNÝCH KONSTRUKČNÍCH SYSTÉMŮ
       PRO MODERNÍPASIVNÍ DŘEVOSTAVBY

Průzkumem dnešní nabídky na trhu lze relativně snadno zjistit možnosti a nadefi novat tak dostupné 
možnosti pro volbu konstrukčního systému pasivní dřevostavby. Zásadní pro výzkum bylo použití dřeva jako 
konstrukčního materiálu a vůbec možnost použít daný systém a skladbu pro realizaci energeticky úsporné 
dřevostavby.

Protože ne všechny konstrukce a skladby mají své obchodní názvy nebo značky, je v práci 
realizováno jejich rozdělení a označení na „systémy“ pro zkoumání vytyčených vlastností a to 
tímto způsobem:
1) Atrea systém – rámová konstrukce, těžký skelet, dodává fi rma Atrea, příklad prvních realizací 
je možné najít v Koberovech v Českém Ráji.
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2) Grmela systém – lehký sloupkový dřevěný skelet izolovaný slámou, stavěno ve  většině 
případů svépomocí. Přírodní alternativa pasivních dřevostaveb, více informací lze nalézt 
na www.slamak.info

3) Novatop systém – celoplošné lepené masivní panely s kontaktní tepelnou izolací, dodáváno 
fi rmou Novatop. Původně byl systém vyvinut ve Švýcarsku, k nám se dostává pouze pomalu, 
důvodem jsou vysoké pořizovací náklady na  materiál a  dále vysoká náročnost na  detail 
a přesnost provedení.

4) Penti systém – sbíjená vazníková dřevostavba – lehký sendvičový skelet s izolací. Stavební 
fi rma Penti prováděla tímto způsobem své první kroky v pasivním stavění a jelikož byl autor 
práce u zrodu pasivní dřevostavby v Čéškovicích u Blanska, byl zde zařazen tento v podstatě 
známý a hojně v dřevostavbách používany konstrukční systém záměrně pro srovnání.

5) MiTek systém – „Posi-Joist“ (také „Posi-STRUT Truss System“ „Easi Joist“) 
– ocelovo-dřevěné příhradové vazníky, nadnárodní fi rma MiTek vyrábí systém pod licencí 
z Austrálie, kde je znám pod jiným obchodním označením – Posi Strut. Prezentace fi rmy MiTek 
měla v roce 2012 na konferenci Dřevostavby ve Volyni velmi zajímavou prezentaci. Systém Posi-
Joist je zde zařazen z důvodu konstrukční podobnosti se systémem Svoboda. Odlišnost vazníků 
je však v  použitých materiálech a  následných skladbách, nicméně v  principu lze podobnost 
nalézt.

6) Steico systém – úsporné I  sloupky, německá stejnojmenná fi rma. Velmi propracovaná 
konstrukční struktura pro realizaci dřevostavby. Velmi propracované detaily a použití maxima 
materiálů na bázi dřeva se stalo důvodem pro zařazení do výčtu konstrukčních systémů v této 
práci.

7) Svoboda systém – celodřevěné příhradové vazníky, nová stavební konstrukce pro 
nízkonákladovou pasivní dřevostavbu, vyvinutý Dr.  Jiřím Svobodou v  Brně. S  úspěchem již 
několikrát použitý způsob pro svépomocné stavění je v  současnosti promyšlen natolik, že si 
zaslouží zvláštní pozornost. 
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3. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE

3.1 VYSLOVENÍ HYPOTÉZY

Máme k  dispozici velké množství stavebních systémů, konstrukcí, materiálů a  řešení detailů pro 
pasivní dřevostavby a ptáme se, zda a jakými způsoby je možné vybrané systémy použít pro stavbu 
svépomocí a  případně optimalizovat environmentálně a  ekonomicky. K  tomu je zvolena metoda 
porovnání předem defi novaných vlastností vybraných konstrukčních systémů vhodných pro 
dřevostavby. Cílem je projektantům a stavebníkům nabídnout přehled možných optimálních řešení 
ve  zvolených intencích s  porovnáním jednotlivých předem vymezených faktorů, které mohou 
ovlivnit výběr konstrukčního řešení pro stavbu rodinného domu. Na závěr je vyhodnoceno vhodné 
konstrukční řešení s porovním ve vztahu „výkon versus cena“. Dále je vytyčen záměr předložit širší 
veřejnosti a zájemcům o stavbu pasivního domu – dřevostavby možnosti a východiska její realizace 
v rurálním prostředí, jakožto alternativy šetrného bydlení na venkově.

Jelikož je konstrukce v úzké vazbě na architektonický výraz domu a naopak, je v práci porovnána 
jedna ze základních esencí architektury a to konstrukce. Při realizaci energeticky pasivního domu je 
architektonická forma projektu jistým způsobem podmíněna konstrukčními možnostmi. Právě proto 
je potřeba nabídnout projektantům přehled konstrukčních možností a jejich parametrů, aby tyto pak 
bylo možné svobodně použít jako podklad pro navrhování domu.

Cíl práce

Environmentálně a  ekonomicky porovnat vybrané vzorky konstrukčních stavebních systémů 
vhodných pro pasivní dřevostavby v  kontextu soudobé, moderní architektury. V dizertaci jsou 
porovnávány technologické, konstrukční, energetické a ekonomické hodnoty jednotlivých systémů 
v mezích možností doktoranda architektury. Výsledkem bude návrh optimálního řešení rodinného 
domu ve venkovském prostředí za použití ideálního dřevěného konstrukčního systému v pasivním 
standardu. Respektováním jednoho z  hodnotících kritérií – složitost a  pracnost výstavby – bude 
v závěru nabídnuta studie řešení stavby energeticky pasivního domu svépomocí. 

Úkolem je dokázat, že kvalitní architektonický návrh může být součástí levného a environmentálně 
šetrného svépomocného stavění domu (nejen) na venkově.

3.2 ZVOLENÉ METODY ZPRACOVÁNÍ, POROVNÁVACÍ PŘEHLED

• tabulka; ilustrativní vyobrazení konstrukcí; parametry

• sběr materiálů a informací 
Prohledávání bibliografi e, odborných článků a publikací, disertačních a diplomových prací, 
internetových příspěvků k tomuto tématu. Procházení statistických a prognostických údajů, 
odborné exkurze po stávajících objektech v České republice i zahraničí. Účast na tuzemských 
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i mezinárodních workshopech a konferencích. 

• třídění a vyhodnocování informací 
Třídění a rozbor materiálů a získaných poznatků v dané oblasti, jejich konzultace pro použití 
v disertační práci se školitelem.

• analýza problému a návrh řešení 
Studiem materiálů, jejich rozborem a  srovnáváním jsou zde ověřeny možnosti výstavby 
pasivních dřevostaveb v podmínkách ČR a prověřeny možnosti optimalizace těchto objektů 
v praxi (studie, projekty a několik realizací). To vše v duchu moderní ekologické architektury 
s ohledem na kontext a životní prostředí. Navržen je v závěru optimalizovaný rodinný dům 
pro vybraný, ze závěrů vyplývající nejvhodnější konstrukční systém dřevostavby v pasivním 
standardu s ohledem na možnost výstavby svépomocí. 

3.3 JAK ŠETRNĚ BYDLET NA VENKOVĚ

Existují v zásadě tři základní možnosti co s tím, když má investor zájem stavět energeticky šetrný 
dům na venkově. Jedná se o čistě logickou úvahu, jaké možnosti se mohou na venkově vyskytnout:

a) rekonstrukce a přístavba domu 

b) novostavba v proluce

c) novostavba na místě asanace původní nevyhovující stavby v rámci rostlé struktury obce

d) novostavba samostatně stojícího domu na „zelené louce“.

Seřazení těchto možností není nahodilé, jsou seřazeny tak, jak jsou podle mého názoru 
environmentálně vhodné pro realizaci šetrného bydlení. Rekonstrukce existujícího domu a přístavba 
nového, pokud stávající dispozice nevyhovuje, je z hlediska ekologie nejlepším řešením. Je to z důvodu 
použití a  recyklace stavebních materiálů, které se již na pozemku nacházejí, přičemž dnešními 
technologiemi jsme schopni se v podstatě přiblížit k rekonstrukci pasivního standardu. Samotná 
přístavba pak může být realizována již v duchu energeticky úsporných vývojových tendencí. 

Stavba domu v proluce a nebo na místě původního, který byl odstraněn jsou další možnosti, které 
ještě respektují samotou strukturu obce, můžou reagovat na kontext místa a působit tak relativně 
nenápadně. Pro samotnou novostavbu lze použít původních materiálů apod.

Novostavba domu na nové parcele je z hlediska environmentálního nejméně příznivou volbou, 
přičemž zde by mělo stoprocentně platit pravidlo, že takový dům bude automaticky energeticky co 
nejúspornější. 
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4. VÝSLEDKY PRÁCE

4.1 ROLE ARCHITEKTA PŘI NAVRHOVÁNÍ NÍZKONÁKLADOVÝCH 

       
(SVÉPOMOCNÝCH) PASIVNÍCH DŘEVOSTAVEB

Architektura a design 

Vytvoření podmínek pro život a komunikaci lidí a zajištění pocitu jejich intimity je z psychologického 
hlediska schopna také estetická a užitková kvalita prostoru. Je-li architekt schopen dostat do domu 
správné proporce v měřítku člověka, lidstvu známé a příjemné materiály a povrchy, strukturu a barvu 
příjemnou na dotyk nebo na pohled a vše dostatečně prosvětlit přirozeným nebo umělým osvětlením, 
pak je možné říci, že lze navrhnout potažmo realizovat kvalitní dům pro pobyt člověka.

Ač natolik opěvovaný vliv architektury a designu, všemi pády skloňovaný a přece tolik opomíjený 
či nekvalitní. Dizertační práce si klade za úkol dokázat, že dům navržený architektem nemusí 
vždy znamenat drahý. Obzvláště na  venkově, kde je ekonomický potenciál podstatně nižší než 
ve městech, lidé často trpí předsudky vůči architektuře. Pro mnohé je to služba drahá, jakoby něco 
navíc. Snad jen estetika. Proto tak často dochází k architektonicky nekvalitní výstavbě, mnoho lidí, 
stavitelů a projektantů v podstatě „estetiku“ neřeší. Nevychází se mnohdy ani z obecného vkusu, 
natož z kontextu místa. Svým způsobem vznikají stavby opravdu kvalitně optimalizované pouze 
po stránce ekonomické. Samozřejmě na druhé straně se můžeme na venkově setkat i s obydlími, 
která jsou okázalá a kde se penězi zrovna nešetřilo. Poslední dobou se lidé naučili, že není vhodné 
štřit tolik na výrobcích běžné denní potřeby. Je totiž podstatně výhodnější koupit dražší věc, která je 
však spolehlivější, trvanlivější a tím pádem užitnější. Bohužel ještě nějakou dobu potrvá, než tohle 
uvědomění prostoupí i architektonickou tvorbou na venkově. 

Architekt, tedy projektant vždy musí zahrnout člověka do svých úvah a svého úhlu pohledu a to 
nejen ve fyzickém smyslu, ale i duševním. Architekt tedy nemá za úkol pouze přivést lidské smysly 
k vnímání harmonie mezi člověkem a okolím (fyzická stránka), ale i k vyváženosti lidského ducha.

Při práci na projektu EPD se projektant velmi pravděpodobně setká se silnou potřebou stavebníka 
ušetřit jak na plánovaném domu, tak na  jeho projektu. Dalším omezením se může stát zvolený 
konstrukční systém dřevostavby. Od počátku návrhu je nezbytné, aby si architekt i stavebník společně 
uvědomili zásadní vztah celku a  detailu u  navrhovaného domu. Jedině na  výborně vyřešených 
detailech se dá postavit výborný dům. Oběma úskalím se lze bránit nepodceněním příprav a neustálým 
promýšlením projektu. Stavebník se musí předem smířit s tím, že práce projektanta je vysoce odbornou 
záležitostí s tím spojeným odpovídajícím honorářem. Zejména při stavbě svépomocí je naprosto 
nezbytné mít jako výchozí podklad kvalitní projektovou dokumentaci a možnost využít poradenskou 
službu projektanta v průběhu výstavby.

Role architekta, jakožto projektanta při navrhování domů pro stavbu svépomocí bývá často velmi 
omezena, respektive většina stavebníků má zato, že kvalitní prostor, kompozice, estetika, harmonie 
materiálů, krása… je jakousi zbytečně přidanou hodnotou. Jistě, ve 30. letech minulého století byla 
služba architekta záležitostí solventních vrstev a za dob následujících poválečných se role architekta 
přemístila za rýsovací prkno projekčních podniků a ústavů. Nelze se pak divit opatrnému postoji 
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současných stavebníků, kteří vnímají službu architekta jako ekonomickou zátěž navíc. Propagace 
architektury nechť je ponechána jiným, neboť v posledních letech pro to bylo uděláno mnoho. Zpět 
k roli architekta při projektování svépomocné stavby. Práce vychází z autorova názoru, že v současnosti 
je třeba brát úlohu architekta také jako poslání. Je nutno tyto principy krásy aplikovat i tam, kde se to 
může zdát zbytečné. Jestliže chceme, abychom si zajistili trvale udržitelný rozvoj výstavby a bydlení, 
musíme také chtít, aby naše životní prostředí nebylo ničeno zároveň nekvalitní architekturou.

4.2 PŘEHLED ZVOLENÝCH KONSTRUKČNÍCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ PRO POSOUZENÍ

Přehled vybraných stavebních systémů vhodných pro stavbu EPD:

1) Atrea systém (rámová konstrukce, těžký skelet příklad: Koberovy)
2) Grmela systém (lehký sloupkový dřevěný skelet)
3) Novatop systém (celoplošné lepené masivní panely)
4) Penti systém(sbíjená vazníková dřevostavba – lehký skelet)
5) MiTek systém - „Posi-Joist“ „Posi-STRUT Truss System“ „Easi Joist“ (ocelovo-dřevěné        
příhradové vazníky)
6) Steico systém (úsporné I sloupky) 
7) Svoboda systém (celodřevěné příhradové vazníky)

Nyní budou rozebrány jednotlivé stavební systémy, které byly předem vybrány, jako použitelné pro 
stavbu svépomocné dřevostavby. V této souvislosti není v rámci práce posouzení či napojení dřevěné 
konstrukce na konstrukci základů. Taktéž volba výplní stavebních otvorů není v tomto případě stěžejní. 
Při dodržení zásady použití izolačního trojskla a celkové hodnoty okna U= < 1,0 W/m2K lze použít 
v podstatě jakékoliv výplně otvorů. Rámy oken vyrobených ze dřevěných profi lů jsou samozřejmě 
vždy vhodnější pro dřevostavbu ať už z hlediska architektonického či environmentálního. Použití 
plastových oken nelze vyloučit při snaze o dosažení minimálních nákladů na stavbu domu. Základy 
se zde neposuzují, neboť dodání spodní stavby dodavatelskou fi rmou se jeví jako nejvýhodnější při 
stavbě EPD svépomocí. Pro porovnání vytyčených parametrů zkoumaného vzorku je tedy zvolena 
základní konstrukce hrubé stavby – stěna, strop a  šikmá střecha. Právě u  těchto konstrukčních 
elementů je možné posoudit vhodnost pro stavbu svépomocí, což je jeden ze stěžejních aspektů této 
dizertační práce.
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1) Atrea systém – rámová sendvičová konstrukce – těžký skelet

Stavební konstrukce fi rmy Atrea je v základu těžký skelet z KVH hranolů 140x140 mm, který tvoří 
difuzně otevřenou sendvičovou skladbu, přičemž stěna dosahuje standardní šířky 450 mm v případě 
použití omítky z  exteriéru a  490 mm pokud je užito modřínového obkladu. Obvodová stěna je 
vyplněna tepelnou izolací z  foukané celulózy v  tloušťce 320mm. Přednost této izolace vyrobené 
rozvlákněním papíru tkví především v  její dobré akumulační schopnosti při současné schopnosti 
propouštět vodní páry. Vnější povrch lze navíc doplnit 60mm fasádní dřevovláknité izolace. 

Do strany interiéru je navržena vzduchotěsnící vrstva z OSB desek s přetmelenými spárami, 
která má zabránit průniku vodních par do konstrukce. Celou konstrukci pak uzavírá sádrokartonová 
instalační předstěna. Vnitřní povrch lze uvažovat i z  jiných materiálů, nabízí se například volba 
sádrovláknitých desek apod. Vnější povrchy lze realizovat tenkovrstvou difuzně propustnou omítkou, 
obkladem s modřínových palubek či cementovláknitými deskami. Součinitel prostupu tepla tak při 
této skladbě dosahuje výrobcem deklarovaných hodnot okolo 0,11 W/m2K. 

Realizace stropu spočívá v  užití stropního trámu 180/60, který je ze spodní strany opatřen 
parozábranou, dřevěným laťováním z KVH hranolků 60/40 na nichž spočívají sádrovláknité desky. 
Z horní strany jsou stropní trámy zaklopeny OSB 3 deskou, třemi vrstvami izolace STEICO Standard 
a dvěma vrstvami OSB 3 desek typ 4PD. Následuje položení akustické izolace STEICO a pokládka 
pochozí vrstvy podlahy.

Šikmá nebo plochá střecha je dvouplášťová, provětrávaná. Nosnou konstrukci tvoří vazníky z KVH 
profi lů s výplní z foukané celulózy. Pod střešní krytinou uloženou na kontralatích je instalována 
izolace STEICO Universal 4PD. Z interiéru je střecha zaklopena OSB 3 deskami na kterých je uložena 
parozábrana Isocell. Mezi vodorovné laťování je možné použít izolaci STEICO Flex, která je překryta 
deskami Fermacell.

Domy s  použitím konstrukce fi rmy Atrea jsou stavěny tzv. skandinávským systémem, tedy 
s difuzně otevřenou obvodovou konstrukcí. Téměř celá tloušťka stěny či střechy je využita na plnění 
tepelně izolační funkce. Jak uvidíme dále, je tento způsob konstruování dřevostaveb zřejmě jedinou 
z možných variant pro dosažení pasivního standardu při zachování rozumné tloušťky obvodových 
stěn. Systém Atrea důsledně používá obnovitelné materiály na bázi dřeva a s nízkou prvotní vloženou 
energií. 

Dnes je realizováno několik desítek domů fi rmou Atrea, které při užitných plochách od 100 do 145 
m2 dosahují skvělých parametrů tepelných ztrát cca 2 kW při potřebě dodaného tepla pro vytápění 
2000 kWh/rok. Naměřená vzduchotěsnost obálky vykazuje n50 = 0,2 – 0,3h-1. Zdokumentované 
náklady na výstavbu domu pak činí od 23000 Kč/m2 při dodání fi rmou. U stavby svépomocí je tedy 
možné dosáhnout úspory.

V současnosti lze tento systém považovat jako velmi zdařilý, konstrukčně a funkčně dotažený. 
Důsledné dodržování veškerých detailů a použití značkových materiálů však tento systém posunují 
mírně nad horizont svépomocného a ekonomicky úsporného stavění. 



15

2) Grmela systém – lehký sloupkový dřevěný skelet z lepeného lamelového dřeva izolovaný slámou

Tento konstrukční systém lze navrhovat jako masivní skelet z BSH profi lů cca 100/400 mm v osové 
vzdálenosti zhruba 4,5 m nebo jako klasický lehký skelet z  fošen 40/180mm v  osové vzdálenosti 
zhruba 0,8 m. Nosné prvky jsou umístěny u vnějšího líce konstrukce. Z vnější strany jsou diagonálně 
zavětrovány dřevěnými prkny. Na  tyto prkna se může nanášet venkovní hydrofobizovaná hliněná 
omítka. Z  důvodu časté poruchovosti a  pracnosti se zde doporučuje používat spíše provětrávaný 
dřevěný obklad nebo tenkovrstvou difúzně otevřenou omítku nanesenou na dřevovláknitou desku. 
Obvodová stěna je izolována balíky slámy šířky 400 mm které se vkládají mezi nosné prvky. Povrch 
těchto balíků se z  interiérové strany zarovná a nanese se na ně vnitřní hliněná omítka tl. 40mm. 
Takováto skladba obvodové stěny dosahuje součinitele prostupu tepla přibližně U= 0,13W/m2K.

Nosnou část stropní konstrukce tvoří trámy 200/60 mm. Trámy jsou zespoda opláštěné dřevěnými 
palubkami tl.12 mm. Prostor mezi trámy je vyplněn volnou slámou o celkové tl. 200mm. Shora je 
strop opatřen prkenným záklopem tl. 24 mm na kterém je položená kročejová izolace a následně 
podlahové palubky tl. 28 mm.

Střecha je dvouplášťová provětrávaná. Na krokve 90/180 mm jsou zboku připevněna dřevěná 
prkna, která konzolovitě vynáší spodní střešní lať 35/50 mm. Na tuto lať jsou zespoda nabitá prkna 
tl.  24 mm. Prostor, který tímto vznikne pod krokvemi, je vyplněn slaměnými balíky. Na prkenné 
podbití se připevní rákosový rošt a nanese se hliněná omítka tl. 50 mm. Směrem do exteriéru jsou 
krokve zaklopeny dřevěnými prkny tl. 24mm. nebo izolací STEICO Universal tl. 24 mm. Na tuto 
vrstvu se provede laťování a následně se osadí střešní krytina.

Grmela systém je alternativou k současným konstrukčním systémům. Využitím izolace z balíků 
slámy se stává tento konstrukční systém nejlevnějším a také nejvíce enviromentálně šetrným. Díky 
tomu, že se používají nesystémové prvky je však svépomocné budování tohoto systému poněkud 
pracnější. Zejména pak v opracování jednotlivých materiálů a nanášení hliněné omítky.
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3) MiTek systém 1
– „Posi-Joist“ „Posi-STRUT Truss System“ „Easi Joist“ – ocelovo-dřevěné příhradové vazníky

Systém nadnárodní fi rmy MiTek je tvořen z příhradových vazníků, které mají pásnici ze smrkového 
dřeva a stojinu z ocelových diagonál. Tento systém je určen především pro nosné konstrukce podlah 
a stropů, ale využití najde i u střešních a stěnových konstrukcí. 

Nosnou částí stěnové konstrukce jsou vazníky Posi-Stud. Šířka vazníku je volena dle potřebného 
tepelného odporu stěny. Sloupky vytváří dutinu pro uložení izolace. Z důvodu složitého a nedokonalého 
vyplnění prostoru vazníku minerální izolací se doporučuje použití foukané celulózy. Minimální 
objemová hmotnost foukané celulózy pro zamezení sedání izolace u svislé dutiny je 65 kg/m3.V 
případě použití minerální izolace se doporučuje vyplnění prostoru vazníku izolací již při samotné 
výrobě vazníku. Z vnější strany jsou vazníky zaklopeny fasádní dřevovláknitou deskou nebo DHF 
deskou. Vnější povrchy můžeme realizovat tenkovrstvou difúzně propustnou omítkou, obkladem 
s modřínových palubek či cementovláknitými deskami. Směrem dovnitř jsou sloupky opláštěné OSB 
deskou s přelepenými spárami působící jako parobrzdná (vzduchotěsná) vrstva. Před ní je instalační 
mezera vyplněná vláknitou izolací tl. 40mm. Vnitřní povrch tvoří sádrokartonová nebo sádrovláknitá 
deska opatřena malbou.

Konstrukci stropu tvoří vazníky Posi-Strut . Výška těchto nosníků se volí v závislosti na rozponu 
a zatížení stropu. Nosníky jsou ze spodní strany opatřeny parozábranou, dřevěným laťováním z KVH 
hranolků 60/40 a samotný podhled tvoří sádrokartonové nebo sádrovláknité desky. Z horní strany 
jsou nosníky zaklopeny OSB deskou, třemi vrstvami izolace STEICO Standard tl.15mm a dvěma 
vrstvami OSB 3 desek typ 4PD. Následuje položení akustické izolace STEICO a pokládka pochozí 
vrstvy podlahy.

Šikmá nebo plochá střecha je dvouplášťová, provětrávaná. Nosnou konstrukci tvoří vazníky MiTek 
X-Raft er. Tloušťka tepelné izolace je limitována maximální výškou nosníku a to v rozmezí 208 - 
427mm. Z vnější strany je nosník zaklopen izolací STEICO Universal 4PD v tl.24mm, na kterou 
se provede laťování a následně se osadí střešní krytina. Nosníky jsou ze spodní strany opatřeny 
parozábranou. Před ní je instalační mezera vyplněná vláknitou izolací tl. 40mm. Samotný podhled 
tvoří sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska opatřena malbou.

Tento konstrukční systém má největší využití ve skladbě stropu. Díky použití subtilních ocelových 
prvků ve formě příhrady můžeme stropem volně vést téměř jakékoli vedení. Použití ve stěnové nebo 
střešní konstrukci je z důvodu vyšší ceny prvků diskutabilní. Na místě by byla kombinace s jiným 
konstrukčním systémem např. STEICO.
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4) Novatop systém – celoplošné masivní panely

NOVATOP je ucelený stavební systém z  velkoformátových komponentů vyráběných z  křížem 
vrstveného masivního dřeva (CLT – cross laminated timber). Tento systém vytváří masivní, 
celodřevěnou nosnou konstrukci, která odpovídá dnešním trendům stavění energeticky úsporných 
a  pasivních dřevostaveb. Systém NOVATOP vytváří difúzně otevřené konstrukce, je zaručeně 
vzduchotěsný a dosahuje mimořádné tepelně izolační a akustické vlastnosti.

Všechny panely NOVATOP se vyrábí v přesných formátech (až 12x 2,95m), s opracováním spojů, 
s otvory pro okna a dveře a s dalšími individuálními úpravami jako příprava tras pro rozvody či 
doplnění tepelné, zvukové nebo protipožární izolace.  Nosnou část konstrukce stěny tvoří stěnový 
panel SOLID, který se vyrábí v tl. 62,84 a 124mm. Na tento panel se pomocí vrutů upevní I-nosník 
STEICO Wall 45. Šířka I-nosníku se volí v závislosti na potřebné tloušťce tepelné izolace. Pro EPD 
jsou používány šířky 240-300mm. Vzniklá dutina se vyplní minerální vatou nebo foukanou celulózou. 
Minimální objemová hmotnost foukané celulózy pro zamezení sedání izolace u svislé dutiny je 65 kg/
m3. Z vnější strany jsou I-nosníky zaklopeny fasádní dřevovláknitou deskou nebo DHF deskou. Vnější 
povrchy můžeme realizovat tenkovrstvou difúzně propustnou omítkou, obkladem s modřínových 
palubek či cementovláknitými deskami. Součinitel prostupu tepla při šířce tepelné izolace 300mm 
dosahuje hodnot okolo 0,12 W/m2K. 

Stropní konstrukce se provádí z prvků ELEMENTS. Jde o velkoplošný dřevěný panel s žebrovou 
konstrukcí. Každý element je tvořen nosnou spodní vícevrstvou deskou (SWP), jejíž tloušťka je 
závislá na požadované požární odolnosti konstrukce. Na ni jsou nalepena příčná a podélná žebra, 
jejichž výška je závislá na požadované nosnosti elementu. Dutiny mezi žebry lze osazovat tepelnou 
a zvukovou izolací nebo v nich připravovat trasy pro rozvody. Celá konstrukce je uzavřena horní 
vícevrstvou deskou. Na tuto vrstvu se následně položí akustické izolace STEICO a provede pochozí 
vrstvy podlahy.

Střecha se provádí taktéž z prvků ELEMENTS. Tloušťka tepelné izolace je limitována maximální 
výškou panelu a  to 400mm. Z  vnější strany je panel opatřen izolací STEICO Universal 4PD 
v tl.24mm, na kterou se provede laťování a následně se osadí střešní krytina. Prvky ELEMENTS 
se také používají jako nosná konstrukce plochých střech. Systém NOVATOP je výhodný zejména 
pro svou technologickou vyspělost, která eliminuje chyby běžných dřevostaveb. Systém se vyznačuje 
jednoduchostí provedení konstrukčních detailů a minimálním počtem montážních spojů. Důležitá 
je také dobrá vzduchotěsnost a požární odolnost. U systému NOVATOP se často volí odhalená nosná 
konstrukce, která vytváří celodřevěný vnitřní povrch, což je z hlediska architektonického velice 
přínosná skutečnost. Prostor tvořený pohledovým dřevem, který je odlišný od klasického vzhledu 
palubkového obkladu, působí čistě a jednoduše, přičemž textura dřeva interiéru dodává jedinečný 
přírodní ornament.

Pro velikost a hmotnost konstrukčních prvků téměř není možné provést tento systém svépomocí. 
Systém je velmi citlivý na provedení detailů, které se nesmí podcenit, což dále snižuje zajímavost pro 
svépomocné stavitele. Výhodou ale zůstává rychlost výstavby stavebních prací. 
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5) Penti systém sbíjená vazníková dřevostavba – lehký skelet

Stavební konstrukce fi rmy PENTI se skládá z  dřevěných příhradových prefabrikovaných vazníků 
spojovaných kovovými styčníkovými deskami s  prolisovanými trny. Tato konstrukce je vhodnou 
alternativou ke  klasickým tesařským konstrukcím. Kvůli relativně široké příhradě se s  výhodou 
používají u skladeb s větší tloušťkou izolační vrstvy. 

Šířka nosného vazníku v obvodové stěně je volena dle potřebného tepelného odporu stěny. Sloupky 
tak vytváří dutinu pro uložení izolace. Z důvodu složitějšího vyplnění prostoru vazníku minerální 
izolací se doporučuje použití foukané celulózy. Minimální objemová hmotnost foukané celulózy 
pro zamezení sedání izolace u svislé dutiny je 65 kg/m3. Z vnější strany jsou příhrady zaklopeny 
fasádní dřevovláknitou deskou nebo DHF deskou. Vnější povrchy můžeme realizovat tenkovrstvou 
difúzně propustnou omítkou, obkladem s modřínových palubek či cementovláknitými deskami. 
Směrem dovnitř jsou sloupky opláštěné OSB deskou s přelepenými spárami působící jako parobrzdná 
(vzduchotěsná) vrstva. Před ní je instalační mezera vyplněná vláknitou izolací tl. 40mm. Vnitřní 
povrch tvoří sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska opatřena malbou.

Nosnou část stopu tvoří trám 180/60mm. Tyto trámy jsou ze spodní strany opatřeny parozábranou, 
dřevěným laťováním z KVH hranolků 60/40mm a samotný podhled tvoří sádrokartonové nebo 
sádrovláknité desky. Z horní strany jsou nosníky zaklopeny OSB deskou, třemi vrstvami izolace 
STEICO Standard tl.15mm a dvěma vrstvami OSB 3 desek typ 4PD. Následuje položení akustické 
izolace STEICO a pokládka pochozí vrstvy podlahy.

Šikmá nebo plochá střecha je dvouplášťová, provětrávaná. Nosnou konstrukci tvoří vazníky z KVH 
profi lů s výplní z foukané celulózy. Pod střešní krytinou uloženou na kontralatích je instalována 
izolace STEICO Universal 4PD. Z interiéru je střecha zaklopena OSB 3 deskami na kterých je uložena 
parozábrana Isocell. Mezi vodorovné laťování je možné použít izolaci STEICO Flex, která je překryta 
deskami Fermacell. S výhodou se používá dřevěný vazník, který současně tvoří nosnou část střechy 
i stropu.

Jednoduchost a ucelenost konstrukčního systému je srovnatelná se systémem Svoboda. Většina 
materiálů použitých v tomto systému je na bázi dřeva. I díky tomu lze tento systém označit jako vyspělý 
v environmentálním smyslu slova. Ovšem je zde navržen prolisovaný styčníkový plech používaný při 
výrobě vazníků, což mírně komplikuje situaci. Tato technologie totiž používá speciální lis pro výrobu 
styčníkových spojů pomocí prosekávaných destiček, a proto je možné jejich výrobu zadat přímo jen 
specializované fi rmě a tento krok tedy může jejich výrobu prodražit. 
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6) STEICO systém – úsporné I sloupky

Nosnou konstrukci systému STEICO tvoří dřevěné I  sloupky, které mají pásnice ze smrkového 
dřeva a stojinu z OSB nebo tvrdé dřevovláknité desky. Pro dosažení součinitele prostupu tepla U = 
0,12 W/ m2K postačuje I profi l výšky 300 mm. Stojina sloupku ve stěně nevytváří téměř vůbec tepelný 
most, tudíž I sloupky hodnotu U příliš nezhoršují. Jelikož jsou I stojky opravdu úsporné, musí být 
součástí návrhu i podrobný statický výpočet. Sloupky vytváří dutinu pro uložení minerální vaty nebo 
vyfoukání celulózovou izolací. Minimální objemová hmotnost foukané celulózy pro zamezení sedání 
izolace u svislé dutiny je 65 kg/m3. Z vnější strany jsou I sloupky zaklopeny fasádní dřevovláknitou 
deskou nebo DHF deskou. Vnější povrchy je možné realizovat tenkovrstvou difúzně propustnou 
omítkou, obkladem s modřínových palubek či cementovláknitými deskami. Směrem dovnitř jsou 
sloupky opláštěné OSB deskou s  přelepenými spárami působící jako parobrzdná (vzduchotěsná) 
vrstva. Před ní je instalační mezera vyplněná vláknitou izolací tl. 40mm. Vnitřní povrch tvoří 
sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska opatřena malbou.

Stropní konstrukce je nesena nosníky STEICO joist. Výška těchto nosníků se volí v závislosti 
na rozponu a zatížení stropu. Nosníky jsou ze spodní strany opatřeny parozábranou, dřevěným 
laťováním z KVH hranolků 60/40 a samotný podhled tvoří sádrokartonové nebo sádrovláknité desky. 
Z horní strany jsou nosníky zaklopeny OSB deskou, třemi vrstvami izolace STEICO Standard tl.15mm 
a dvěma vrstvami OSB 3 desek typ 4PD. Následuje položení akustické izolace STEICO a pokládka 
pochozí vrstvy podlahy.

Šikmá nebo plochá střecha je dvouplášťová, provětrávaná. Nosnou konstrukci tvoří stejně jako 
u stropu nosníky STEICO joist. Tloušťka tepelné izolace je limitována maximální výškou nosníku 
a to 400mm. Z vnější strany je nosník zaklopen izolací STEICO Universal 4PD v tl.24mm, na kterou 
se provede laťování a následně se osadí střešní krytina. Nosníky jsou ze spodní strany opatřeny 
parozábranou. Před ní je instalační mezera vyplněná vláknitou izolací tl. 40mm. Samotný podhled 
tvoří sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska opatřena malbou.

Stavební systém spol. STEICO je jeden z nejpropracovanějších systémů pro budování dřevostaveb 
na trhu. Nabízí širokou škálu materiálů a má dokonale zpracované veškeré konstrukční detaily. 
Většina materiálů použitých v tomto systému je na bázi dřeva. Opět lze tento systém klasifi kovat jako 
environmentálně šetrný.
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7) SVOBODA systém

Hlavním konstrukčním prvkem nového stavebního systému pro nosné obvodové stěny a  střechu 
pasivního domu jsou dřevěné příhradové vazníky, jejichž výška určuje tloušťku tepelné izolace 
(minerální vaty) použité v konstrukci k tepelné izolaci obvodových stěn a střechy.

Vazníky jsou konstruovány z hranolů 70x35 pro pásnice a 80x20 pro příčle, přičemž výška vazníků je 
400 mm. Celková mocnost konstrukce i se záklopem a fasádou pak činí 460 - 480 mm podle výsledného 
fasádního materiálu. Příhradové vazníky jsou vyráběny na míru přesně podle podrobného výrobního 
projektu a to velmi jednoduchou technologií. Materiál v podobě proschlého smrkového dřeva je pečlivě 
vybírán, aby nedošlo k přehlédnutí přirozených vad řeziva. Dřevo musí být dostatečně proschlé a nesmí 
vykazovat vyšší hodnoty vlhkosti než je 16%. Spoje jednotlivých prvků nosníku jsou lepeny a staženy 
kovovými svorníky. Pro lepený spoj plně dostačuje kvalitní PUR lepidlo, např. SOUDAL 66A. Vazníky 
jsou následně chemicky (insekticidně a fungicidně) konzervovány. Tyto vazníky lze s úspěchem použít 
i na konstrukci pultové střechy, ve tvaru kónického (lichoběžníkového) tvaru. Montáž nosné konstrukce 
obvodových stěn, dřevěného trámového stropu a nosné konstrukce střechy je velice snadná a rychlá.  
Záklop obvodových stěn je proveden jak z exteriéru, tak z interiéru Velox deskami VS35, jenž jsou 
k příhradovým vazníkům připevněny vruty a pojištěny lepenou spárou „natupo“ např. stavebním 
pružným lepidlem. Samotné fi nální řešení povrchu desek může být upraveno vrstvou fasádního 
stěrkového tmelu s perlinkou a vnitřní omítkou, vnější fasáda může být omítková či dřevěná. V podstatě 
lze použít celou řadu i jiných možností – tizn plech, cemento-třískové fasádní desky, dřevěný obklad 
atd. Stěrkový tmel s perlinkou a omítka na vnitřních plochách Velox desek tvoří spojitou vzduchotěsnou 
plochu, která je schopna zajistit vzduchotěsnost domu. Z interiérové strany je pod deskami Velox 
nainstalována parozábrana. Napojení parozábrany není extra přelepováno, jen více překryto, což se 
ukázalo plně dostatečné pro zabránění průniku vodní páry do konstrukce obálky budovy. 

Rozvody vzduchotechniky a kanalizace jsou elegantně vedeny v prostoru mezi stojinami vazníků 
a tedy v tepelné izolaci. Prostupy rozvodů je třeba provést s parozábranou. Elektroinstalační krabice je 
vhodné použít vzduchotěsné.

Konstrukční systém Svoboda lze efektivně zakomponovat do jakékoliv soudobé moderní architektury 
pro rodinné bydlení. Podmínkou použití je dodržení několika málo konstrukčních zásad. Zřejmě 
nejvýraznější podmínkou je střední ztužující zeď, která plní také tepelně akumulační požadavek. Ideální 
materiál pro její realizaci jsou keramické cihelné bloky. Tato nosná zeď pak dělí budovu na dva trakty. 
I přes takové dispoziční uspořádání lze do této zdi navrhovat relativně velké otvory, čímž lze vnitřní 
prostor zajisté dostatečně zkvalitnit (např. Propojení dvou místností atp).

Na realizovaných domech v Popicích u Brna a v Přílukách u Zlína byla prokázána značná fi nanční 
úspora při zachování výborných parametrů pasivního domu. Výpočtová hodnota U = 0,1 W/m2K 
jsou podpořeny naměřenou spotřebou zhruba 14 kWh/m2/rok. Naměřená vzduchotěsnost obálky 
byla n50 = 0,33h-1. Samotné náklady na stavbu domu mohou klesnout až k 10000 Kč/m2 při stavbě 
svépomocí.
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4.3 VYMEZENÍ KRITÉRIÍ PRO POSOUZENÍ ZKOUMANÉHO VZORKU 

       
KONSTRUKČNÍCH SYSTÉMŮ

Aby bylo možné nějakým způsobem relevantně posoudit jednotlivé systémy a  na  závěr vyvodit 
vyhodnocení, bylo stanoveno několik vlastních hodnotících kritérií. Základním faktorem pro 
posuzování se stal 1 běžný metr stěny, stropu nad prvním podlažím a  střešního pláště – sedlové 
střechy. Pro globální posouzení zkoumaného vzorku se východiskem staly objemy jednotlivých 
materiálů obsažených ve  skladbě konstrukčního systému. Z  hlediska ekonomiky výstavby bylo 
nutné znát cenu za materiály obsažené v daném vzorky konstrukčního systému bez ohledu na cenu 
lidské práce. Pakliže budou porovnávány technologické možnosti a úspora energií, bylo třeba stanovit 
pro každý systém tepelný odpor výsledné skladby a její tepelnou vodivost. Environmentální dopady 
jsou porovnávány hodnotou primární vložené energie, tedy PEI. Závěrem proběhlo vyhodnocení 
pracnosti a  složitosti výstavby, přičemž z  výše stanovených hodnot lze stanovit vhodnost použití 
daných systémů pro stavbu domu svépomocí.

Základní kritéria pro hodnocení zkoumaného vzorku stavebních konstrukčních systémů:

a) objemy a hmotnost základních materiálů (dřevo, ocel, izolace, aglomerované   
     konstrukční desky /DTD, OSB, DVD, dřevocementové desky atd./, kovový spojovací    
    materiál, fi nální povrchy
b) Tepelný odpor a tepelná vodivost skladby pro vnější stěnu a střechu
c) PEI hodnota, tedy primární energie vložená do materiálu při jeho výrobě
d) pracnost a rychlost výstavby (mokré/suché procesy, váha prvků, technologická       
náročnost, instalace izolace, spojovací prvky, vedení sítí TZB, elektriky apod.)
e) cena použitých materiálů (pro rok 2012, za bm, m2, m3, ks)
f) vhodnost použití pro stavbu svépomocí

Kritérium vhodnosti jednotlivých systémů pro stavbu svépomocí bylo vyhodnoceno v tabulce 
uvedené níže. U zkoumaného vzorku je uvažováno pro každý element (stěna, strom, šikmá střecha) 
zda je možné realizovat stavbu konstrukčního systému hrubé stavby svépomocí, či nikoliv a to do jaké 
míry. V práci jsou proto vymezeny tři polohy: lze plně (hodnocení 1), lze částečně (hodnocení 2) 
a nelze (hodnocení 3). Podle dosaženého počtu bodů se pak výsledky promítají do celkové porovnávací 
tabulky v parametru od nejlepšího přes průměrný až po nejhorší. 
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4.4 POROVNÁVACÍ TABULKA TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ, 
       ENVIRONMENTÁLNÍHO DOPADU, EKONOMIKY, PRACNOSTI A EFEKTIVITY 
       VYBRANÝCH KONSTRUKČNÍCH SYSTÉMŮ

Stěžejním bodem této práce je porovnávací tabulka. Měla by sloužit projektantům a stavebníkům 
k rychlému porovnání parametrů vybraných konstrukčních systémů a tímto přispět k pomoci při 
rozhodování o volbě stavebního systému. Celým výzkumem se prolíná nit tří hledisek, jimiž bylo 
nazíráno na  problematiku (chceme-li environmentálně, potažmo energeticky) šetrného bydlení 
na venkově v podobě pasivních domů. Jak bylo již zmíněno, zájem byl zaostřen na nízkonákladové, 
čili svépomocné stavění.

Těmito hledisky se stalo environmentálně šetrné rodinné bydlení na venkově, ekonomické východiska 
výstavby a architektonické hledisko. Tyto tři roviny nazírání tedy charakterizují tyto aspekty: 

• aspekt environmentální
• aspekt ekonomický
• aspekt architektonický

Hodnotová stupnice aspektů:
vyjadřuje důležitost pro stavebníka, možno bodovat dle důležitosti na škále od 1 do 10 (více znamená 
větší důležitost)

Aspekt environmentální:

PEI hodnota (hodnota primární vázaná energie)

prostup tepla skladbou konstrukce označený písmenem U

Aspekt ekonomický:

cena použitého materiálu bez práce (platná pro rok 2012)

rychlost a  pracnost výstavby (čím rychleji bude stavba postavena, tím více bude ušetřeno 
na nákladech s tím spojených)

vhodnost dané konstrukce pro stavbu dřevostavby svépomocí

Aspekt architektonický:

variabilita stavebního konstrukčního systému (určuje, jak se projektantovi bude s daným systémem 
pracovat při projektování domu, nakolik bude omezovat projektanta při návrhu)

nutnost použití systémových prvků (nakolik je uvažovaná konstrukce závislá na použití předem 
určených prvků – např. spojovací materiál apod.)
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Práce s tabulkou:

Základním předpokladem, který musí předem platit je jasné rozhodnutí stavitele (investora) pro 
dřevostavbu. Dále je vhodné sestavit si žebříček priorit v  jednotlivých aspektech, se kterými chci 
přistupovat k  realizaci domu. Při výběru vhodného systému pro stavbu rodinného domu pak 
můžeme postupovat podle naší hodnotové stupnice a  porovnávat, který z  určených parametrů 
nejlépe odpovídá svými předpoklady požadované potřebě. Například pakliže dosáhneme 10 bodů 
u  environmentálních aspektů, což znamená že jsou pro nás nejdůležitější, jsou pro nás vhodné 
parametry v tabulce označené příslušnou barvou podle legendy. Protnutím výsledků můžeme zjistit, 
který systém bude pro zamýšlený dům nejvhodnější. Závěrečné rozhodnutí je vždy nutné konzultovat 
s projektantem.

Podrobné výpočty a hodnocení jednotlivých stavebních konstrukčních systémů jsou součástí 
příloh dizertační práce. V  přílohách jsou také uvedeny jednotlivé objemy a  hmotnost skladeb 
konstrukcí, tepelný odpor, takže do konkrétního porovnání lze zahrnout navíc ještě tyto parametry.
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5. ZÁVĚR, PŘÍNOS PRO PRAXI
5.1 VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ PRO STAVBU 

       NÍZKONÁKLADOVÉHO EPD SVÉPOMOCÍ

Výsledkem porovnávací tabulky, kterým je zamýšleno dospět k výběru nejvhodnějšího kandidáta pro 
stavbu pasivní dřevostavby svépomocí, jsou v závěru dva uchazeči. Jestliže o věci uvažuje stavebník 
s  výraznou náklonností k  přírodním materiálům, k  šetrnosti vůči životnímu prostředí a  nevadí 
mu zvýšená pracnost, pak je pro takového stavebníka jednoznačná volba systému Grmela. Je-li v 
této úvaze stavebník, který požaduje pasivní dům s  jednoduchou konstrukcí a rychlou výstavbou 
za nízkou cenu, pak je doporučena volba systému Svoboda.

Modelový příklad: stojí-li projektant před úkolem návrhu nízkonákladového pasivního domu, 
který se stavebník rozhodl stavět svépomocí a použijí-li srovnávací tabulku, je nasnadě, že nejlepší 
volbou v závěru je stavební konstrukční systém Svoboda. Porovnáním patřičných aspektů lze nabýt 
takového závěru z těchto důvodů:

• z  hlediska environmentálního se jedná o  skladbu s  nejmenším prostupem tepla 
 (a tedy největším tepelným odporem)

•  primární vázaná energie (PEI) má průměrné hodnoty, použití minerální vaty jako 
 izolantu má sice za  následek velkou hodnotu PEI, nicméně jsem přesvědčen, že 
 výhoda v dosažení velkého odporu bude ve výsledku přinášet větší dílčí environmentální   
 úspory.

• z  hlediska ekonomického se tento systém řadí mezi jedny z  nejlevnějších, nízká 
 pracnost a  relativně rychlá výstavba budou ve  výsledku dále generovat finanční 
 úspory při realizaci rodinného domu.

• z  hlediska architektonického je k  dispozici variabilní systém, který má své místo 
 i  v  soudobé moderní architektuře, neboť v  nijak zvýšené míře neomezuje svými 
 detaily a konstrukcí řešení dispozic architektonického výrazu domu. 

5.2 ZÁVĚR, PŘÍNOS PRO PRAXI

Energeticky úsporné stavby a  jejich vývoj lze považovat za  skutečnou revoluci v  současném 
stavebnictví. Doufejme, že je to realita cesty udržitelného rozvoje v našem oboru. Je pochopitelné, 
že přeměna celé společnosti v tomto duchu je velmi komplikovaná. Mnozí lidé na nová řešení hledí 
s  obavami, málo z  realizátorů, zejména stavebních fi rem se do  takových řešení s ochotou pouští 
a výrobci konvenčních a zaužívaných technologií hledí na tuto fi lozofi i s obavami o svůj zisk a přežití. 
Zdaleka dnes neplatí, že by fi nanční náklady enormně přesahovaly náklady na  běžnou výstavbu. 
Snahou je a neustále bude snížení těchto nákladů na hranici konvenční výstavby rodinných domů. 
Zákazník, klient, investor či stavebník, který je dobře informovaný, je ve  velké výhodně, neboť 
do budoucna bude rozhodovat jen a pouze osobní přístup k věci. Ten, kdo zvolí energeticky úsporný 
dům, volí v podstatě ohleduplnost k životnímu prostředí a tím zároveň defi nuje svůj životní postoj.
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Nezbývá než si do budoucna přát, aby se stavělo už jen s principy pasivního či nulového domu 
a veškerá výstavba se velkou měrou podílela na snížení energetické náročnosti budov. Přeci jen to, že 
jsou architektům kladeny již při samém návrhu stavby omezení ať už ekonomická či environmentální 
neznamená, že nelze navrhnout kvalitní rodinný dům určený do venkovského prostředí.

Přínos této práce lze spatřit v usnadnění výběru cesty a možností při stavbě energeticky úsporné 
dřevostavby. Přehled dostupných konstrukčních systémů a jejich parametrů důležitých právě při 
jejich výběru je shrnutý v tabulce a usnadňuje tak projektantům a investorům orientaci v daných 
možnostech. Vypracovaný přehled by měl sloužit jak širší veřejnosti se zájemem o šetrné stavitelství, 
tak projektantům kteří jsou postaveni před takový úkol. Autor si kladl také za cíl změnit pokud možno 
pohled na problematiku levného stavění s environmentálními aspekty. 
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10. ABSTRAKT

Zatímco jsem strávil 7 let studiem, praktickými zkušenostmi a  věnování se této práci, prošlo 
stavebnictví vývojem od  stavebního boomu až po  současnou stavební krizi. Poptávka po  levných 
stavbách, materiálech a vůbec bydlení prudce vzrostla. Ceny energií rostou každým rokem...

Zdá se, že dnes nebo v brzké budoucnosti budeme všichni muset řešit zásadní úkol. Tím úkolem je 
zamezení současného tempa poškozování a ničení klimatu naší planety a našeho životního prostředí.

V tomto světle se jeví otázka energeticky úsporné výstavby velmi aktuálně. Zadáním práce bylo 
prověřit možnosti šetrného bydlení na venkově z hlediska environmentálního. Mojí hypotézou bylo, 
zda lze ze vzorku předem defi novaných, tedy vybraných stavebních systémů porovnáním jejich 
vlastností určit vhodného kandidáta pro stavbu pasivní dřevostavby svépomocí. Cílem je nabídnout 
stavebníkům a  projektantům přehled vhodných stavebních systémů pro úsporné dřevostavby 
s možností porovnat jednotlivé faktory ovlivňující rozhodování stavebníka o výběru konstrukce 
dřevostavby. 

V práci předkládám porovnání sedmi stavebních konstrukčních systémů jakožto základního 
prvku architektury. Při realizaci energeticky úsporného domu je architektonická forma mnohdy 
podmiňována konstrukcí. Z tohoto důvodu je potřeba projektantům nabídnout přehled možností 
a parametrů jednotlivých stavebních systémů, které je pak možné použít pro svobodné navrhování 
domu a jeho snadnou realizaci svépomocí.

Pro investory rodinných domů svépomocí je zásadní otázka fi nancí, z tohoto důvodu v závěru 
vyhodnotím vhodný stavební systém ve vztahu výkon versus cena. Je potřeba brát v úvahu také 
architektonickou stránku domu a to zejména prostorové a dispoziční řešení a design fasády a celkově 
vztah domu s kontextem rurálního prostředí. Mým cílem bylo dokázat, že kvalitní architektonický 
návrh může být součástí levného, energeticky úsporného a  environmentálně šetrného domu 
postaveného svépomocí.
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 ABSTRACT

While I spent 7 years of study, experience and dedication to this work, the building construction 
has passed evolution from construction boom to contemporary building crisis. Demand for cheap 
building construction, materials and family housing increased sharply. Energy prices are rising every 
year…

It seems that we will all have to deal with our essential task today or in the near future. Th is task 
is mean to prevent the current rate of degradation and destruction of our planet‘s climate and our 
environment.

In this point of view, it looks the question of energy-saving construction very topical. By entering 
the study was to examine the possibilities of environmental friendly housing in rural areas in terms of 
environmental issues. My hypothesis was if can I determine the suitable candidate for the construction 
of passive houses themselves by comparing their characteristic of pre-defi ned construction samples. 
My objective is to off er builders and designers overview of suitable building systems with the possibility 
to compare the various factors infl uencing the decision on the selection of a builder´s construction 
for a house.

Th e thesis presents the comparison of seven structural systems as a basic element of architecture. In 
the implementation of energy-effi  cient house is an architectural form oft en conditioned by structure. 
For this reason it is necessary to off er this kind of overview with options and parameters of individual 
building systems, which can then be used by architect to design a house for the builder - free and easy 
realization of his own, let´s say DIY (do it yourself).

For builders (mean investors) of DIY houses is economy and fi nance a crucial question, therefore, 
for this reason I will evaluate suitable building system which is relative performance vs. price in the 
end. It is necessary to take into account the architecture of the house and especially the space layout 
and design and the attitude with the context of the rural areas environment. My pupose was to prove 
that good architectural design can be used with of low-cost, energy-saving and environmental friendly 
house built in DIY way.
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