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ABSTRAKT 

Obsah diplomové práce spočívá v návrhu a posouzení dřevostavby bytového domu v pod-

mínkách České republiky. V úvodu práce jsou porovnány dvě varianty dřevěné konstrukce 

domu, přičemž na detailní zpracování byla vybrána vhodnější varianta. Vybranou variantu 

tvoří dřevostavba typu platform frame system, která je v České republice nejrozšířenější a 

stále více oblíbenou variantou stavby pro bydlení. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Dřevostavba, bytový dům, prefabrikovaná výstavba, ekologie 

ABSTRACT 

The master thesis deals with structural analyzing of timber house structure. In the thesis, two 

variants are discussed with detailed focus on one of them. The chosen variant is made up by 

platform frame system. This system is getting more popular in the Czech Republic. 
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1. VIZUALIZACE OBJEKTU 
 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Obrázek 1: Vizualizace bytového domu 1 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Obrázek 2: Vizualizace bytového domu 2 
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2. PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH 

2.1 Dispoziční studie 

Obrázek 3: Dispoziční studie – předběžný návrh 

2.2 Půdorys 1.NP 

Obrázek 4: Půdorys 1.NP – předběžný návrh  
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2.3 Půdorys 2.NP, 3.NP, 4.NP  

obrázek 5: Půdorys 2.NP, 3.NP, 4.NP – předběžný návrh 

 

2.4 Řez A-A´ 
 

Obrázek 6: Řez A-A´– předběžný návrh 
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2.5 Předběžný návrh – reálné podmínky bydlení v České republice 
 

Cílem předběžného návrhu bylo realizovat statický výpočet bytového domu 
pro skutečné podmínky a možnosti obdobné výstavby v České republice. Ve 
světě jsou obdobné budovy zcela běžnou praxí. Např. v Kanadě nebo 

Skandinávských zemích se staví až 90% bytových domů ze dřeva. V České 
republice je taková výstavba limitována přísnými normami především kvůli 

požární bezpečnosti, které jsou vzhledem k dnešním moderním materiálům 
očima developerů považovány za zastaralé. 

Studie bytového domu byla navržena dle normativních požadavků pro 

bytové domy v pasivním standardu a byla konzultována s požárním 
specialistou, aby byli dodrženy také požadavky na požární bezpečnost. Výška 

požárního úseku pro budovy s dřevěnou nosnou konstrukcí je u nás omezena 
na 12 m. Požární výška řešeného objektu je 9 m. Při výšce vyšší jsou nutná 
přísnější protipožární ochrana a objekt se stává z ekonomického hlediska 

nerealizovatelný. 
Byla navržena chráněná požární úniková cesta. Jako materiál je uvažován 

železobeton. Celý objekt má čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní. 
Železobetonový suterén a schodiště se vstupním vestibulem a dřevěné bytové 
jednotky. Na každém patře je celkem 8 bytových jednotek a každé následující 

patro je vzájemně zrcadleno oproti patru pod ním.  
 

3. VARIANTA 1 – Platform frame system 

3.1 Vizualizace varianty 

Obrázek 7: Vizualizace var. 1 – platform frame system 
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3.2 Stručný popis systému 

Konstrukce dřevostavby je provedena z konstrukčních hranolů KVH pevnostní 

třídy C24, které jsou vzájemně prodlužovány lepením se zubovitým spojem, díky 

kterým je možné běžně využívat kvalitní řezivo dosahující délek až 16 m. Ztužující 

funkci stěnových panelů zajišťuje opláštění sádrokartonovými deskami Rigistabil 

v tloušťkách 15 mm. Ztužující funkce stropních panelů je zajištěna pomocí OSB/3 desek 

tl. 22 mm. V návrhu je použito rohové okno. Překlad rohového okna je vynesen pomocí 

ocelového sloupku pevnostní třídy S235. Spoje samostatných panelů jsou prováděny 

hřebíky a sponkami. Spojování jednotlivých panelů spolu s dalšími panely je prováděno 

za pomoci vrutů. Kotvení panelů do železobetonových konstrukcí je provedeno pomocí 

ocelových profilů a kotev do betonu.   

Během statického posudku jsou rozlišovány a posuzovány následující prvky 

nacházející se ve stěnových a stropních panelech.  

 

Obrázek 8: Schéma stěnového panelu – platform frame system 
  

 

1 Horní pás 

2 Dolní pás 

3 Sloupek 

4 Překlad 

5 Pomocné pásy oken 

6 Ocelový sloupek 

 

Obrázek 9: Schéma stropního panelu – platform frame system 
 

 
1 Krajní balkonový nosník 

2 Střední balkonový nosník 

3 Vnitřní stropní nosník 
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4. VARIANTA 2 – CLT system 

4.1 Vizualizace varianty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Obrázek 10: Vizualizace var. 1 – platform frame systém 
 

4.2 Stručný popis systému 
 

Konstrukce druhé varianty je provedena z CLT panelů. CLT panely jsou vyráběny 
vždy z nejméně tří vrstev křížem lepených jednovrstvých lamelových desek. Panely 

se vyznačují nesmírnou statickou zatížitelností a otvírají tak nové dimenze pro 
navrhování staveb ze dřeva. Kladením jednotlivých vrstev vždy napříč k předchozí 

vrstvě je umožněn přenos svislé i vodorovné zátěže. Vynikajícím tuhostním 
vlastnostem panelů CLT přispívají k optimálnímu ztužení celého objektu. Využitím 
CLT panelů při výstavbě se dá získat až o 10% více obytné plochy, díky velmi tenkým 

nosným stěnám oproti např. zděné výstavbě. Což hraje velkou roli hlavně při 
výstavbě ve velkých městech, kde se kvůli vysokým cenám za pozemky hraje o každý 

metr čtvereční. 
 Během statického výpočtu byli rozlišovány pouze panely stěnové a stropní. 
 

5. Závěr 
Pro podrobné statické posouzení a zpracování jsem si zvolil variantu řešení jedna. 

Dřevostavba typu platform frame systém. Hlavním důvodem této volby jsou osobní 
zkušenosti z projekce, výroby a realizace tohoto systému a snaha o posunutí 

vlastního povědomí o tomto konstrukčním systému z hlediska statiky.  
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1. Popis objektu 
Jedná se o bytový dům, který se nachází v Novém Městě na Moravě. 

Objekt je obdélníkového půdorysného tvaru s ustupujícími částmi čelních 
stěn. Bytový dům má čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní, které je 

zasazené více jak 1,5 m pod terén. To je provedeno z důvodu optimalizace 
návrhu, vzhledem k požadavkům na požární bezpečnost a snahu o co nejvyšší 

počet podlaží. V České republice by tahle budova mohla mít ještě o jedno 
patro více, ale od toho bylo v původním návrhu odstoupeno z důvodu vyšší 
požární ochrany a neekonomičnosti nosné konstrukce pro daný konstrukční 

systém. Dům má také balkony se skoseným půdorysným tvarem, které tvoří 
hlavní architektonický prvek celé stavby.  

Hlavní komunikační prostor budovy tvoří železobetonové schodiště se 
vstupním vestibulem, které tvoří chráněnou požární únikovou cestu. Bytové 

jednotky jsou tvořeny dřevěnou panelovou konstrukcí. V jednom patře vyjma 
přízemí se nachází osm bytových jednotek. Dvakrát 3+1, dvakrát 4+KK a 
čtyřikrát 1+KK. 

 

2. Zatížení na konstrukci 
Popis celkového zatížení na konstrukci včetně grafického znázornění 
skladeb viz příloha D. Statický výpočet. 
 

3. Popis konstrukce 
Nosná konstrukce bude tvořena prefabrikovanými velkoformátovými 

panely, které budou opláštěny deskovým materiálem z jedné nebo obou 
stran. Stěnové panely budou opláštěny sádrokartonovými deskami Rigistabil 

tl. 15 mm. Stropní panely budou opláštěny deskami OSB/3 v tl. 22 mm. 
Nosnou část panelu tvoří dřevěné konstrukční hranoly KVH. Celý panel bude 
vyplněn minerální izolací, která má tepelně izolační, akustickou a protipožární 

funkci. Systém tak připomíná sendvič. Na surové panely se následně montuje 
instalační předstěna tvořená z latí o osové vzdálenosti 30-40 cm a další 

sádrokartonové pohledové desky. Instalační předstěna má také pozitivní vliv 
na tuhost konstrukce. Tento vliv byl ve výpočtu zanedbán. Příčkové 
konstrukce jsou prováděny z nosných hliníkových profilů opláštěných 

sádrokartonovými deskami a vyplněny minerální izolací pro lepší zvukovou 
neprůzvučnost.   

 

4. Materiál 
Hlavní nosná konstrukce je tvořena hranoly KVH (KVH z německého 

konstruktions voll holz). KVH hranoly výrazně rozšiřují používání dřeva do 
konstrukcí, kde by klasické řezivo z pily nestačilo. Díky KVH hranolům mámo 

možnost používat hranoly délek až 13 m a to díky prodlužování hranolů 
pomocí zubových spojů (tzv. cinky) a následného lepení pod tlakem. Díky 

tomu můžeme dělat panely velkých délek jako ten, který tvoří stropní 
konstrukci s vykonzolovanými balkony. Hranoly jsou pevnostní třídy C24. 
 Sádrokartonové konstrukční desky Rigistabil jsou desky typu DFRIEH2 

v souladu s EN 520. Jejich pevnost v ohybu a tvrdost je výrazně vyšší než u 
běžných sádrokartonových desek a díky tomu jsou vhodné tam, kde jsou 

vystaveny intenzivnímu mechanickému namáhání. Desky jsou z výroby 
ohnivzdorné a impregnované. Především pro jejich ohnivzdorné vlastnosti 
jsou použity jako hlavní ztužující prvek skladby stěnového panelu.  
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 OSB/3 desky jsou desky na bázi dřeva vyráběné lepením orientovaných 
třísek. Desky jsou vhodné pro použití do dřevostavby, protože neobsahují 
žádné přirozené vady rostlého dřeva. 

 Ve stavebním objektu se nachází rohové okno, pro architektonicky čistý 
vzhled zde byl použit ocelový sloupek ze svařovaného U profilu. Sloupek bude 

proveden z oceli S235. 
 

5. Ochrana konstrukce 
Dřevěná konstrukce je zařazena do třídy provozu 1. Nepředpokládá se, že 

by byla vystavena zvýšené vlhkosti během své životnosti. Samotný KVH 

hranol je chráněn opláštěním deskovým materiálem a minerální izolací. Při 
takovém zabudování se nemusí ošetřovat proti dřevokazným houbám a 

hmyzu. Navíc je díky svým výrobním procesům během sušení sterilizován od 
možných zárodků biotických škůdců. 

 Samotný stěnový panel je dále chráněn z exteriéru tepelnou izolací EPS 

70F. Před provedením lepení EPS je nutné sádrokartonové desky opatřit 
vhodným podkladním impregnačním nátěrem ve dvou vrstvách, aby lepidlo 

tepelné izolace dobře přilnulo k povrchu desky. Z interiéru bude celoplošně 
provedena parozábrana (Pe fólie), aby nedocházelo ke vnikání vlhkosti do 
konstrukce. Veškeré spoje parozábrany a ukončení budou přelepeny Airstop 

páskou. Správné provedení bude po výstavbě ověřeno testem 
vzduchotěsnosti stavby tzv. blower door test. 

 Stropní panel bude taktéž z obou stran chráněn parotěsnou fólií. 
Střešní panel bude ukončen dvojitou hydroizolační vrstvou a bude 
odzkoušena správnost provedení spádování pro odvod dešťových vod.

 Ocelový sloupek bude opatřen antikorozním nátěrem. 
 

6. Postup montáže 
Jednotlivé panely budou vyráběné ve výrobní hale dle výrobní 

dokumentace. Nejprve se vytvoří nosný skelet tvořený k KVH hranolů, které 
se budou vzájemně spojovat hladkými stavebními hřebíky pomocí 
pneumatické hřebíkovačky. Hřebíky budou Ø4,5 mm a délky a počtu dle 

statického výpočtu. Spoje překladů nad okny budou provedeny konstrukčně 
4 hřebíky, protože překlady budou podepřeny jedním nebo dvěma sloupky a 

nebude v nich vznikat nadměrná síla, díky které by došlo k porušení spoje. 
Deskové materiály se na skelet budou připevňovat nerezovými sponkami za 
pomoci pneumatické sponkovačky. Sponky budou délky 60 mm. Osová 

vzdálenost sponek bude max. 50 mm a spojení bude provedeno na každém 
sloupku konstrukce tak, aby došlo k co nejlepšímu propojení s KVH. Sponky 

budou vždy min. 1,5 cm od okraje výztužné tabule, aby nedošlo k poškození 
jejího okraje. 

 Takto vytvořené stěnové a stropní panely budou skladovány na 

odkladní ploše, chráněny proti povětrnostním vlivům. Následně naloženy na 
kamiony a převezeny na místo stavby. 

 V době montáže panelů na místě budoucího bytového domu již musí 
být dokončena celá spodní stavba včetně schodišťového prostoru. Následně 
budou panely za pomoci jeřábů postupně skládány z kamionu na místo dle 

dokumentace, kde budou připevňovány. Montáž musí být provedena za 
příznivého počasí.  

 Nejprve se osadí stěnové panely 1.NP kolem železobetonového jádra 
schodiště. Panely budou osazovány komprimační pásky, které vyplní drobné 

nerovnosti na základové desce. V případě velkých nerovností je nutné 
podkladní cementové lože. Kotvení do zděného jádra a konstrukce suterénu 
bude prováděno pomocí kotev do betonu FBN II 12, které se osazují do 



5 

předvrtaného otvoru dle technických předpisů výrobce. Stěnové panely se 
budou kotvit přes ocelový L profil v místě sloupků dle výkresové dokumentace 
kotvení. Stěnové panely kotvené do stěn schodiště budou kotvené přímo přes 

nosná KVH profil stěnového panelu. V částech, ve kterých se panely kotví se 
nepřipevňují deskové materiály napevno sponami, ale na vruty, aby byla 

montáž proveditelná.  
 Po zakotvení konstrukce do připravené spodní stavby a schodiště se 

následně připojují panely k sobě za pomoci ocelových vrutů TORX délky a 

průměru dle statického výpočtu. Vzdálenosti po jakých se panely mají kotvit 
jsou také částí řešení a jsou zaneseny do výkresové dokumentace. 

 Nyní máme osazeno 1.NP a na něj se následně kladou stropní panely, 
které jsou ihned po položené připevněny vruty TORX k panelům 1.NP.  

 Panely dalších podlaží se připevňují pomocí vrutů TORX do stropní 

konstrukce a pomocí betonových kotev FBN II 12 do konstrukce schodiště. 
Celý postup se opakuje až do posledního podlaží.  

 Neodkladně po dokončení střešních panelů se zahájí dokončovací práce 
střešní konstrukce, aby bylo v co nejkratším čase zamezeno vniku vody do 
konstrukce. Provizorně se ihned po montáži natře exteriérová strana desky 

OSB/3 tekutou hydroizolační vrstvou.  
 Celá montáž se provádí za pomoci jeřábu (najednou je možné stavět 

až se 4 jeřáby v každém rohu budovy) přímo z kamionu na budoucí místo 
v konstrukci. Předpokládá se, že hrubá stavba celého bytového domu se 

postaví v období jednoho týdne v závislosti na počtu pracovníků a jeřábů. 
 

7. Statický model 
Statický model byl uvažován jako kloubová prutová konstrukce kotvená 

do spodní stavby a schodišťové stěny. 

 

8. Závěr 
Konstrukce je navržena dle platných norem a vyhovuje na I. a II mezní 
stav. 

 

 
 

V Brně 10.1.2020          …………………………… 
 
        Janás Ondřej 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


