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Úvod 

 Mou velkou zálibou je sledovat příběhy lidí, kteří se z různých důvodů 

rozhodli minimalizovat své potřeby a náklady na živobytí. Vždy mě fascinovala 

architektura, která vzniká spontánně, nemá jasné vymezení v zákoně a nezrodila 

se zpod pera vystudovaných architektů. Svět je velkolepým divadlem, v jehož 

každém zákoutí najdeme domy, které jsou esencí opravdové touhy po domově, a 

které nesou otisk nespoutané lidské touhy po svobodě. Analyzoval jsem 

postupně mnoho takových případů, abych sepsal rady a typy, které Vám 

pomohou dosáhnout Vašeho cíle v nezávislém bydlení. Tato kniha je zároveň 

kolekcí nízkonákladových domů, které mě zaujaly natolik, že se o ně s Vámi chci 

podělit. Seznámení se s těmito domy je nejsilnější možnou inspirací při tvorbě 

vlastního obydlí, jehož náklady nebudou ve většině případů vyšší než jeden 

milion korun. Nechte se inspirovat lidmi, jejichž znalosti jsou 

podloženy praktickými zkušenostmi. 

 Prvních několik kapitol této publikace chci věnovat svým osobním 

postřehům a tipům souvisejícím s problematikou levných obydlí. Další část 

knihy již věnuji příběhům lidí, kteří se vydali na neznámou, ale krásnou cestu za 

vlastním domovem. 

 

Diogenes v sudu, aneb minimalizujme naše potřeby! 

 

Ten, kdo jí hodně, nebude pravděpodobně zdravější než ten, který jí 

pouze tolik, kolik potřebuje. Bude mít zkrátka větší pravděpodobnost, že se o něj 

pokusí některé menší, či vážnější neduhy. To jsou věty, se kterými se mnou  

„Čím moudřejší je člověk, tím méně má potřeb.“ 
Díogenés ze Sinópé 
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Úvod 

Právě začínáte číst knihu nabitou informacemi, které mají za úkol Vám 

přiblížit stavbu klasické lehké dřevostavby. Jak již název knihy napovídá, je 

především určena lidem, kteří uvažují o své aktivní účasti na vzniku domu. 

„Svépomocí“ vlastně znamená, že na sebe berete břímě, které by jinak za Vás 

ochotně vyřešila stavební firma, či jiná forma najaté síly. To však neznamená, že 

dům budete stavět sami. Je to totiž právě organizace a určitá forma know-how, 

kvůli které se zpravidla stavební firmy najímají. Tato kniha Vám má ukázat směr 

a pomoci Vám neztratit cestu, která Vás úspěšně dovede až do finální fáze stavby 

domu.  

Ti, kteří se svépomocnou cestou stavby domu nevydají a vyberou si 

realizační firmu, budou mít s touto knihou větší přehled v problematice a 

budou mít tak více možností usměrňovat průběh stavby tím svým vysněným 

směrem. Jde především o to, abyste byli schopní lépe kontrolovat jakost práce a 

zároveň měli pevnou půdu pod nohama v případě, že začnete o kvalitě odvedené 

práce pochybovat.   

Kniha je určena laické veřejnosti, která stojí o prohloubení 

technických znalostí ohledně dřevostaveb. Na trhu je mnoho kusých informací 

vytržených z kontextu, které člověka akorát odradí od toho, aby se o téma začal 

více aktivně zajímat. Knihu jsme se proto snažili strukturovat tak, abychom 

vytvořili ucelenou práci, která bude obsahovat všechny základní konstrukční 

zásady a zároveň nabídne i subjektivní postřehy z naší praxe. Pomocí fotek a 

pečlivě zpracovaných grafických schémat jednotlivých částí dřevostavby 

Vám umožníme „nahlédnout pod pokličku“ stavebních inženýrů a architektů, 

pro něž jsou dřevostavby denním chlebem.  

Věříme, že Vám tato publikace pomůže zorientovat se v dnešní 

přebujelé nabídce stavebního trhu a ušetří Vám tak mnoho času a především 

financí, které budete při stavbě domu potřebovat.
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„sólo stavby“ prakticky nenahraditelní. Hodí se snad při každé fázi 

stavby. Doporučuji si připravit k práci svěrky od nejmenších, až po ty největší, 

které mají rameno dlouhé i přes 1m. 

Uskladňování dřeva 

 Aby bylo dřevo připravené k montáži dřevostavby, je vhodné ho 

nejdříve nechat důkladně proschnout. Mohlo by se totiž stát, že by konstrukce, 

která při vysychání mění svůj objem, poškodila okolní prvky konstrukce. 

Nehledě na to, že se dřevo při vysychání všemožně kroutí atd. Proto se dřevěné 

prvky skládají do tzv. hrání. Vytvoří se na rovném terénu patky z cihel, či jiného 

pevného materiálu a na ně se začnou jednotlivé profily skládat, a zároveň 

prokládat pravidelně lištami tzv. špánky, aby dřevo kvalitně větralo. Mezera 

mezi zemí a první vrstvou by měla být minimálně 30 cm, abychom zabránili 

vlhnutí dřeva zespodu. Před tím, než začneme dřevo skladovat, doporučuji ho 

zbavit všech zbytků kůry a lýka, ve kterých se skrývá mnoho zárodků hub a 

jiných organických škůdců. Jednotlivá čela profilů se doporučují natřít nějakou

Obrázek 1 Dřevo složené do hráně Obr. 1 Dřevo složené do hráně 
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profilů, které do sebe přesně zapadají pomocí systému několika drážek a 

doplňují se pouze tenkou vrstvou pružného těsnění, které zajišťuje správnou 

dilatační vůli stěny. Jednotlivé stěny srubové stavby musí být zajištěny proti 

vodorovnému posunu, a tak jsou v rozích jednotlivé trámy spojovány masivními 

hřeby, nebo dřevěnými kolíky. Jiným zajištěním konstrukce proti vodorovnému 

posunu je konstrukce s rybinovým spojem. Ale i zde se jako pomocný prvek 

doporučuje konstrukci zajistit pomocí dřevěných kolíků, či hřebů. Celková 

tuhost konstrukce prakticky nikdy nezávisela pouze  n a dřevěných stěnách, ale

Obr. 2 Různé vazby stěn 
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Cena dřevostavby 

Cena dřevostavby je odvislá od mnoha faktorů, a proto není tak 

jednoduché jí určit. Cena se často uvádí systémem X kč/m2, aby se snáze daly 

porovnat cenové nabídky jednotlivých dodavatelů a v nabídkách „na stole“ se 

lépe orientovat. Abych však nechodil příliš dlouho „kolem horké kaše“ tak uvedu 

alespoň velice orientační tuzemské ceny různých dřevostaveb na klíč. 

 

Standardní dřevostavba….. 23 000/m² 

Nízkoenergetická dřevostavba….. 26 000/m² 

Pasivní dřevostavba……. 31 000/m² 

 

Je však důležité se soustředit v první řadě na hodnoty, které výslednou cenu 

dřevostavby ovlivňují nejvíce a najít rozumný poměr mezi cenou a výkonem. Vše 

samozřejmě záleží na individuálních požadavcích a finančních možnostech 

Obr. 3 Cenu dřevostavby ovlivňuje mnoho faktorů 
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investora. Je však nutné míti na mysli, že při snížení cen na minimum hrozí 

nekvalitně odvedená práce a s ní i řada budoucích problémů, které povedou 

k novým investicím, nebo v nejhorším případě negativně ovlivní životnost 

Vašeho domu. 

Projekční fáze 

 Cena projekčních prací u rodinného domu by se měla pohybovat okolo 

7% z celkového rozpočtu stavby. Pakliže bude cena výrazně nižší, je 

pravděpodobné, že bude projekt domu zpracován nekvalitně, což bude mít 

velice vážné důsledky v průběhu nejen celé stavby domu, ale i po zbytek jeho 

existence. Proto velice apeluji na fakt, že kvalitní projekt je jakousi důležitou 

virtuální platformou, které poskytne stavebníkovi rámec, ze kterého bez Vašeho 

souhlasu jednotliví profesní dodavatelé nesmí ze zákona vystoupit. Kvalitně 

zpracovaný projekt je nejen návodem pro jednotlivé dělníky na stavbě, nýbrž 

také dokumentem, s kterým se můžete v případě své nespokojenosti 

s odvedenou prací domáhat svého práva. Je pochopitelné, že cena projektu 

„na míru“ od osloveného architekta bude vyšší, než li základní cena typového 

projektu. Ovšem s každou byť sebemenší změnou v typovém projektu se rozdíl 

cenových nabídek na míru a typových velice rychle vyrovnává. Nechci zde 

lobbovat za jednu, či druhou stranu, je jen na Vás, jaké se rozhodnete investovat 

finance do kvality prostředí, ve kterém budete bydlet.  

 Jelikož jsem sám architekt, tak si u tohoto odstavce trochu „přihřeji 

polívčičku“. Je důležité si uvědomit, že navrhovaný prostor, je v podstatě po 

oblečení Vašemu tělu nejbližší vrstvou a strávíte v ní patrně nadpoloviční část 

svého života. Myslím, že to je dost pádný argument k tomu, abyste návrh domu 

nepodcenili a svěřili ho opravdu do povolaných rukou. Za návrh od povolaného 

architekta si připlatíte řádově pouze o pár desítek tisíc korun více, což je 

opravdu zlomek celkové ceny domu. Kvalitní návrh Vám nejenom zajistí 

nadstandardně zpracované prostorové uspořádání pro život, ale také Vám z již 

výše zmíněných důvodů ušetří v konečném součtu mnohé finance a 

především starosti, které se u nekvalitě zpracovaných projektů vynořují 

abnormálně často.
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Nástroje a spojovací prvky 

Nejdůležitější pomocník  

Pokud se chystáte na stavbu dřevěného domu a plánujete se aktivně 

zúčastnit stavebních prací, vřele doporučuji si obstarat co nejkvalitnější 

profesionální nářadí. Zvýšená efektivita práce Vám investici do dražších a 

kvalitnějších nástrojů vrátí mnohonásobně. Z vlastní zkušenosti vřele 

doporučuji rozhodně nešetřit na tak klíčových nástrojích jako je elektrická ruční 

pilka tzv. mafl, nebo kvalitní vrtačky. Osvědčilo se mi používat vrtačky dvě, 

abych ušetřil čas při výměně vrtáku na předvrtávání děr pro vruty a bitů pro 

zašroubovávání vrutů. Na obrázku je několik základních nástrojů, bez kterých se 

v žádném případě neobejdete, ale počítejte s tím, že zdaleka nejsou jediné.  

 Při samotné stavbě osobně doporučuji co nejvíce omezit práci pouze 

v jedné osobě. Součet lidí pracujících na stavbě totiž není rozhodně přímo 

úměrný míře odvedené práce. Sám jsem mnoho dní pracoval sólo na malé 

Obrázek 21 Výběr nejdůležitějších nástrojů 
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dřevostavbě a častokrát mi po ruce chyběl parťák, který přidrží tamto, či posune 

toto. To se ani nerozepisuji o tom, jak krušné chvíle to byly, když jsem sám 

přesouval těžší a prostornější břemena. Proto je nejdůležitějším pomocníkem, 

který na obrázku paradoxně chybí krom těch Vašich i druhý pár pokud možno 

šikovných a pracovitých rukou. 

Kovové spojovací prvky 

Kovové tesařské spojovací prvky jsou fenoménem, který značně urychlil a 

usnadnil montáž dřevostaveb. Jedná se o různé typy úhelníků, styčníkových 

desek, spojovacích desek, zavětrovacích prvků, kotevních pásků a bova-spojek. 

Mezi kovové spojovací prvky řadíme taktéž vruty, šrouby a hřebíky. Kovové 

tesařské desky s prolisovanými otvory pro kovové spojky kolíkového typu 

(hřebíky, vruty) se používají především při zvětšování tuhosti již vzniklého 

důležitého spoje, stejně jako styčníkové desky, u kterých již máme předem 

prolisované hroty. Lze je použít všude tam, kde předpokládáte větší namáhání 

konstrukce, než v běžných částech. Různé kovové kapsy nám například mohou 

Obrázek 22 Truhlářské spojovací prvky 
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základy vyhloubit přibližně do takové hloubky, aby byla základová spára 

pokud možno v jedné rovině. Měli bychom mít na mysli, aby byla nejspodnější 

hrana základu v nezámrzné hloubce. Zamezíme tak promrzání do interiéru, 

což by mohlo způsobovat zbytečné ztráty tepla a nežádoucí kondenzaci uvnitř 

podlahové konstrukce. Ze schématu je patrné, že samotné cihly ztraceného 

bednění vyzdíváme již na připravený betonový základek. Dělá se to tak proto, že 

tento základek můžeme jednoduše srovnat do jedné roviny, aby byly následné 

řady ztraceného bednění v jednotlivých vodorovných rovinách. Nesmíme 

Obrázek 26 Zakládání na zděné stěně  
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Konstrukce stěn 

Skladba stěny je u dřevostavby tvořena několika základními typy materiálových 

prvků, které ve stěně zastávají rozdílné funkce. Začneme-li z interiéru, první 

vrstvou je zpravidla povrchová úprava stěny (vnitřní obklad/nátěr), která má 

převážně estetickou funkci. Následují konstrukce tvořící instalační předstěnu- 

desková konstrukce (OSB desky/sádrokarton/překližka apod.), horizontální 

latě, instalace a tepelná izolace. Poté přijde na řadu vrstva parozábrany a 

samotná nosná stěna tvořená sloupky, tepelnou izolací a deskovou vnější 

konstrukcí, která tvoří podklad pro finální fasádní konstrukci (vertikální latě + 

obvodový plášť například z palubek). 

Deskové materiály 

 V případě volby deskového materiálu pro konstrukci stěn a stropů, 

máme na výběr z nepřeberného množství deskových materiálů. Některé jsou při 

konstrukci dřevostavby vhodné, jiné méně. To již záleží na konkrétním návrhu 

domu a na Vašich očekávání od zvoleného materiálu. Jedná se v drtivé většině o 

čistě konstrukční ztužující prvky vertikálních a horizontálních konstrukcí, avšak 

některé z nich jsou schopny zastat obstojně i částečnou funkci tepelněizolační a 

při důvtipném řešení také funkci estetickou- pohledovou.  

Na trhu se stavebními materiály je široká nabídka různých desek, které 

lze při stavbě dřevostavby použít. Rozlišují se cenou, způsobem použití a 

v neposlední řadě vzhledem.  

Mezi nejvýznamnější konstrukční desky na bázi dřeva řadíme MFP, 

OSB a DHF desky. Jedná se o desky hojně vyžívány právě jako ztužující 

konstrukce na vnějších stranách stěn i stropů. Nebývají pohledové, ale například 

v případě desek OSB se jejich pohledové využití v interiéru velmi masivně 

uplatňuje především v dnešní době.  

Díky svým velmi dobrým tepelně izolačním vlastnostem bývají 

v sendvičových konstrukcích uplatňovány dřevovláknité desky a desky na 
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bázi slámy. Oproti polystyrenu jsou vyrobeny z přírodních materiálů a 

oprávněně se tak můžeme domnívat, že se jedná o ekologičtější materiál.  

Pro opláštění budov, a tedy do náročného exteriérového prostředí, jsou 

využívány cementotřískové a cementovláknité desky. Jedná se o 

kompaktní tvrdý materiál, který Vám naformátují na specifické kusy. Tyto desky 

jsou hojně používány například jako opláštění administrativních budov. 

V moderní architektuře jsou velice oblíbené a nejčastěji je vídáme v různých 

odstínech šedi.

Obrázek 38 Druhy stavebních desek 
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Na obrázku je schematicky znázorněn typový příklad konstrukce arkýře. 

Účelem arkýřů je zatraktivnit vnitřní prostředí zpřístupněním nových 

výhledů a světla do zpravidla denní zóny obývacího pokoje. Arkýře mohou mít 

svůj vlastní základ, či je lze na principu konzoly sdružit se stropní deskou, nebo 

podlažní deskou 1.NP. Flexibilní sloupkový systém umožňuje i poměrně 

snadnou dodatečnou montáž arkýře k již existující stěně. Jedná se o dominantní 

prvek domu, který by měl být v souladu s ostatními elementy na fasádě. Proto je 

jeho umístění a velikost vhodné prodiskutovat s hlavním projektantem celého 

Obrázek 44 Konstrukce tzv. "zálivového arkýře" 
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nejblíže k interiéru. Zde se pak vedou rozvody topení, vody, kanalizace, 

elektřiny, nebo jiných inženýrských sítí (obr. 78). Na detaily nejkomplikovanější 

situace nastává v koupelně, kde se počítá s trvalým vlhkým prostředím. 

Situace se dá řešit vytvořením neprodyšné hydroizolační vrstvy koupelny, která 

bude pokrývat jak podlahu, tak i stěny do výšky okolo 400 mm. Tato 

hydroizolační vrstva se umísťuje přímo pod vrstvu nášlapnou (dlaždičky, 

kámen, palubky apod.), nebo sama jako nášlapná vrstva slouží. 

 

Obrázek 78 Názorné schéma konstrukce instalační předstěny 


