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Předmluva
Napsat praktickou knihu o stavbě domu byla výzva, která vyplynula
z mnoha zkušeností s klienty, kteří mě kontaktovali s přáním spolupráce na
projektování jejich rodinného domu. Na fakultě architektury nám byly vštěpovány zásady a principy, které se v praxi často porušují, nebo se na ně
nebere dostatečný ohled. Dochází tak k roztržité výstavbě domů, které nemají dostatečnou návaznost na své okolí a jsou technicky na nízké úrovni.
Nemám v úmyslu pátrat po tom, kde je jádro problému a proč dnešní stavební produkce má tolik nedostatků, o kterých se všeobecně ví, ale stále se
opakují. Bylo by to patrně předmětem rozsáhlé analýzy, jejíchž výsledek by
zcela jistě neukázal na konkrétního viníka, ale na celou skupinu faktorů,
které dnešní stavebnictví ovlivňují. V knize jsem se pokusil co nejvíce zaměřit na konkrétní tipy a postupy při stavbě domu, ale přesto jsem se snažil
vštěpit textu alespoň elementární prvky čtivosti. Do jaké míry jsem byl
úspěšný, posuďte prosím sami. Budu velice vděčný za jakoukoliv zpětnou
vazbu, která mi bude inspirací při další nakladatelské činnosti.
Smyslem této knihy je připravit Vás na mnohé okolnosti, s kterými se při
stavbě domu setkáte. Dozvíte se o úskalích legislativních procesů a nastíním
Vám různá alternativní řešení technologií a způsobů výstavby. Tato publikace Vám nemůže přinést uspokojivé odpovědi na všechny Vaše otázky a ani
nemá takové ambice. Věřím však, že po jejím přečtení získáte motivaci a
elán, který Vás posune o kus blíže cílům, které jste si vytyčili.
Vojtěch Valda
Praha
27.2. 2015
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Úvod
Když si člověk postaví dům, vždycky zpozoruje, že
se přitom přiučil něčemu, co měl rozhodně vědět,
než začal stavět.
- Friedrich Wilhelm Nietzsche

Proč stavět
Před tím, než začneme stavět nový dům, bychom si měli zodpovědět základní otázku “proč stavět“. Lidé si chtějí splnit sen o samostatném rodinném bydlení, a proto dnes v souladu s posledním trendem volí stavbu nového rodinného domu v příměstské krajině. Chtějí založit rodinu, osamostatnit
se od rodičů, nebo zkrátka jen postavit dům a splnit si tím jedno
z archetypálních přání svého života. Dalším z podružných důvodů je nový
život v zeleni relativně vzdálené od městských prostor, zdánlivá iluze soukromí a lukrativnost příměstských satelitních částí. S rostoucím přehledem
v dané problematice je člověk však konfrontován s novými možnostmi,
kterými lze všechny tyto lidské sny bezezbytku naplnit a navrch přidat hodnoty, které novostavba nemá. V následujících odstavcích se těmto alternativám k satelitnímu bydlení budu věnovat a třeba Vás přesvědčím, že novostavba moderního rodinného příbytku není zrovna pro Vás tím pravým
řešením.
Na satelitním snímku na obrázku jsou patrny všechny problémy satelitních oblastí, kterým se budeme okrajově věnovat v následujících odstavcích. Holé parcely s řídkou zástavbou a nehierarchizovanou silniční sítí, s
absencí zastávek MHD, bez základní občanské vybavenosti, bez jasných
regulačních pravidel, které by mohly zástavbu vhodně zorganizovat. Přemíra
zelených ploch, developery a prodejci tolik vyzdvihována, je v širším kontextu vysoce kontraproduktivní a jde proti obecným kladům společenské
pospolitosti. Řídká zástavba není rentabilní pro zavedení hromadné dopravy
a jiných ekonomických subjektů, na což doplácí především obyvatelé rodinných domů. Na první pohled lákavé bydlení se s přibývající zkušeností
obyvatel stává poněkud problematičtější, než se na první pohled zdálo.
Přichází rozčarování z nastalé situace a hledání východisek, z nichž častokrát vítězí to na první pohled nejradikálnější- odstěhovat se.
www.venkovskydum.cz
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Nebudu se v této kapitole obšírně věnovat negativním stránkám příměstského satelitního bydlení, ale shrnu je pouze v několika bodech, o kterých se
zvídavý čtenář může dozvědět více, ať už prostřednictvím internetu, či různých publikací na dané téma. Nejdříve vyjmenuji základní body, a pak se ke
každému v několika málo větách budu věnovat.
 Doprava
 Ekonomika
 Sídelní vybavenost
 Estetika
Na závěr nastíním alternativu, o které se vyplatí uvažovat, a která je
běžná u našich západních sousedů, kteří nejsou poznamenáni násilnou
kolektivizací v padesátých letech a plánovaným poměšťováním venkova
v období normalizace.

Příměstský satelit v Jesenici u Prahy

Dopravní situace
Vzhledem k nízkému procentu zalidnění nové satelitní zástavby, kde
každý má svou, byť malou, zahradu, je ekonomicky nevýhodné do takových
oblastí zavádět hromadnou dopravu. Tento stav je důsledkem snahy developerů uspokojit co nejširší spektrum poptávky stylem „aby se vlk najedl a
koza zůstala celá“. Na dopad tohoto podnikatelského plánování se za pět, či
www.venkovskydum.cz
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Statika
Projekt statiky se zabývá nosnými konstrukcemi navrhovaného domu.
Jeho součástí bývají výkresy konstrukčních prvků základů, stropní desky,
krovu a s tím související detaily. Tak jako v jiných částech stavební dokumentace je i v části statika obsažena příslušná technická zpráva. Správný
projekt statiky obsahuje taktéž výpočty, na základě kterých statik navrhl
konkrétní profily a rozměry konstrukčních prvků.
Výkresy základů nám říkají, jaké rozměry základy mají, jak jsou jejich
jednotlivé části vysoké, konkretizují druh materiálu (u betonu jeho typ a
frakci plniva) a společně s koordinační situací určíme jejich přesnou polohu
na pozemku. Výkres je v podstatě pohled do bednění, kde jsou zpravidla
čárkovanou čarou znázorněny budoucí nosné stěny.
Výkres stropní desky znázorňuje uložení všech konstrukčních prvků,
které se ve stropní desce nacházejí. Pakliže statik ve spolupráci s architektem a klientem vybrali řešení stropu z keramických vložek, bude na výkresu
znázorněna každá jednotlivá vložka včetně nosníků, jejich výměn, přídavné
výztuže, betonu a dalších eventuálních konstrukcí. Rozměry domu by měly
být ideálně navrženy tak, aby nebylo nutné keramické vložky půlit, či navrhovat nesystémová řešení. Vždy je výsledný návrh průnik mnoha veličin a
každá konstrukční komplikace by měla být smysluplně odůvodněna. Ve
výkresu stropní desky by měly být znázorněny důležité prostupy jako je
otvor pro komínové těleso, stupačky nebo jiné instalace. Jejich dodatečné
proražení je možné, avšak poměrně pracné, a tedy nákladné.
Výkres krovu nám dá informaci o umístění jednotlivých prvků vůči stěnám objektu, o profilech použitých prvků a typu dřeva. U klasického rodinného domu zde najdeme krokve, kleštiny, vazníky a pozednice.
Výkres detailů dopodrobna popisuje jednotlivé situace napojení jednotlivých nosných konstrukcí. Jedná se například o napojení vrcholku krokví,
kde jsou popsány typy spojů včetně dimenze šroubu, situaci kolem pozednice včetně výkresu výztuže věnce, její ukotvení a napojení krokve, dále je zde
například znázorněn detail čela vybetonovaného prostupu ve stropní desce
pro schodiště, nebo uložení stropu na štítovou stěnu. Je zde popsán typ
navrhovaného betonu, typ betonářské výztuže, oceli, dřeva, svorníků, nebo
krytí výztuže.

www.venkovskydum.cz
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Výkres stropní desky

Detaily nosných konstrukcí
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Koupelnová studia pro inspiraci:
http://www.orcado.cz/
http://www.koupelnyvinohradska.cz/
http://www.koupelny-bravea.cz/
http://www.maro.cz/
http://www.alcaplast.cz/
http://www.dadazu.cz/

Kuchyně
Když ti vadí horko, nemotej se v kuchyni.
- Harry S. Truman
Kuchyně se zpravidla dimenzují podle předpokládaného počtu obyvatel
domu. S tím, jak stále rostou potřeby na výbavu kuchyně, roste také její
velikost. Mezi základní výbavu patří zařízení na tepelnou úpravu pokrmů
(elektrický, nebo plynový sporák a trouba), chladnička a dřez. V posledních
několika dekádách počítáme mezi standardní výbavu kuchyně také rychlovarnou konvici, mikrovlnnou troubu a mnoho dalších domácích spotřebičů.
Kuchyně patří mezi technicky nejsložitější zóny domu, potřebuje napojení na vodovod a kanalizaci a neobejdeme se ani bez rozvodů elektrického
proudu, které jsou nezbytné pro chod kuchyňských spotřebičů.
Stejně jako s koupelnou i u kuchyní lze využít specializovaného kuchyňského studia. I zde můžeme využít jak konzultačních služeb, tak i přímo
návrhu a realizace kuchyně přímo nám na míru. Před řešením samotného
návrhu je dobré znát některé základní rozměry, které jsou dobře znázorněny
obrázkem na následující straně.
Ve 20. století prošla kuchyně velkými změnami, které mají kořeny
v počátku funkcionalismu, kdy se kladl velký důraz především na funkce
jednotlivých částí domu. Dříve byla kuchyně shromažďovacím prostorem,
kde většina členů domácnosti trávila společné chvíle včetně stolování. Obývací pokoj byl spíše slavnostním prostorem používaným pro zvláštní příležitosti. V dnešní době můžeme pozorovat, jak se tento trend z dob 19. století
opět vrací na scénu. Lidé stále častěji uvažují o kuchyni jako o součásti
www.venkovskydum.cz
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obytného prostoru, kdy je možné být v kuchyni a zároveň si tak zachovat
kontakt s těmi, kteří jsou v obývacím pokoji. Tomuto řešení se říká kuchyňský kout v obývacím pokoji.
Význam kuchyně lze rozdělit do základních čtyř funkcí:





skladování potravin
příprava potravin
tepelné zpracování
mytí nádobí

Základní proporce kuchyně

www.venkovskydum.cz
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, není nutná. Projektant informace o vzdálenostech ostatních objektů může
vyčíst z katastru nemovitostí, nebo na základě podkladů, které zdarma dostanete od Vašeho stavebního úřadu, nebo jiných dotčených orgánů (vodohospodáři, lesy ČR, správci kanalizace atd.). Známe tedy kolmou vzdálenost
rohů domu od hranic Vaší parcely (většinou plot) a vzdálenost bodu na
hranici od rohu parcely. Snadno tak určíme s přesností na centimetry rohy
základů našeho domu.
Začneme budovat lavičky, které nám pomůžou definovat umístění
a směry základů a zdí Vašeho budoucího domu. Pomocí tří latí vytvoříme
lavičku, kterou zatlučeme do země. Zároveň na ní vyznačíme nivelačním
přístrojem, nebo hadicovou vodováhou-tzv. šlaufkou výšku- nejlépe bod
±0,00, který je vztažným bodem projektové dokumentace. Většinou to bývá
čistá podlaha v prvním podlaží. Jednu lavičku postavíme úplně mimo stavbu
a na ní tento bod také důkladně provedeme. Budeme tak mít jistotu, že i
kdyby se s ostatními lavičkami hnulo, na této lavičce bude hodnota stále
správná. Celou situaci nejlépe vystihuje názorná ilustrace na následující
stránce.

Nejprve je nutné vyměřit body, ke kterým se budeme v průběhu
stavby vztahovat

www.venkovskydum.cz
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Základy
Budovat sen je jako stavět dům. Základy musí být
hluboké, silné, pevné a spolehlivé.
- Israelmore Ayivor
Základová deska svépomocí je velmi diskutované téma. V této kapitole
bych se rád rozepsal o termínech, které jsou klienty, kteří nás kontaktují
častokrát zaměňovány. Kdy použít základové pásy, kdy základovou desku a
kolik to vlastně všechno stojí? O tom všem je následující kapitola.
Drtivá většina všech rodinných domů je zakládána na základových pásech. Nosná konstrukce takového základového pásu je hluboká cca 100cm a
široká 60cm. Délku určuje stopa budoucí nosné zdi. Mezi takto vytvořené
základové pásy přijde nasypat zpravidla vrstva štěrku a na tu přijde zarovnávací vrstva betonové mazaniny (cca 10cm), která se napenetruje a nataví se
na ní asfaltová hydroizolace. Nemá nosnou funkci, a proto v místech budoucích příček musí být také nějaký základový pás, nebo zde musí být zarovnávací betonová mazanina alespoň vyztužena železnými pruty. Některé stavební firmy, aby eliminovaly možné drobné pohyby konstrukcí, do této
vrstvy přikládají kari síť, která zvýší její celkovou pevnost.
Pojem základová deska je klienty často zaměňován právě s touto nenosnou vrstvou betonové mazaniny, která se vylévá nad základové
pásy. Základová deska je však vedle základových pásů, základových patek a
základových pilotů (používané u kancelářských budov, mrakodrapů atd.)
dalším samostatným typem základu. Základová deska je souvislá betonová
plocha vyztužená hustou sítí železných prutů, jejichž umístění a typ navrhl
bez výjimky autorizovaný statik. Tloušťka základové desky se pohybuje od
25cm až po cca 40cm u rodinných domů. Používá se v místech, kde je prokazatelně neúnosné podloží (bývalé skládky, navážka, písky), a kde vzniká
velké zatížení na mnoha místech půdorysu stavby. Dále se takový typ konstrukce používá v místech, kde bude sklep pod hladinou podzemní vody, a
tudíž bude nutné sklep založit v uzavřené vodotěsné základové skříni. Základová deska má zpravidla konstantní tloušťku. Pokud o základové desce
stále uvažujete, nesmíte pak zapomenout, že je velice finančně nákladná. Cena základové desky je nesrovnatelně větší, než základové pásy z
prostého betonu.
www.venkovskydum.cz
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Základy vylity rovnou do rýh
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Cena základové desky
Cena základů se odvíjí od množství betonu a množství navržené betonářské ocele. Pokud si vezmete Váš projekt domu, tužku a papír, tak za pár
minut dojdete k velice přesnému výsledku, kolik Vaše základy budou stát.
Níže uvádím přibližné ceny za materiály použité při zakládání. Je třeba
připočíst cenu práce za vyvázání výztuže a dopravu betonu automixem z
betonárky. U základové desky na 1m³ betonu připadá přibližně 40 kg železné výztuže. Pokud nevíte cenu práce při stavbě základů, doporučuji Vám
seznámit se s orientačním rozpočtem středního domu, který si můžete na
webu venkovskydum.cz zdarma stáhnout. Dozvíte se zde přibližné cenové
relace základů a ostatních stavebních konstrukcí na domě.
Cena betonu na základy......1700 kč/m³ + DPH
Cena železné výztuže........14 kč/kg + DPH
Základová deska lze samozřejmě kombinovat se základovými pásy a třeba i základovými piloty, jsou to však případy velkých mnohapodlažních
budov, u kterých je zakládání složitější a problematičtější než u rodinných
domů. U rodinných domů si vystačíme prakticky vždy pouze s jedním typem
základu. Už tedy víte jaký je rozdíl mezi zarovnávací betonovou vrstvou,
základovými pásy a základovou deskou?

Jedním ze způsobů jak zbudovat základy je jejich částečné vybednění.
Na obrázku jsou vidět tyto základy po odbednění
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Skladby stěn
Při návrhu domu by mělo jít ruku v ruce navrhování místností, tedy interiéru s vnějšími proporcemi, tedy exteriéru. Volba materiálů například určuje, jak bude obvodová stěna široká. V zásadě platí, že s tloušťkou stěny se
snižují energetické ztráty objektu. Je však nutné mít na paměti, že
s tloušťkou stěny snižujeme míru oslunění. Zvětšující ostění oken totiž brání
přímým slunečním paprskům v prostupu do nitra dispozice a tím se ochuzujeme o jednu z nejcennějších hodnot. Další nevýhodou předimenzovaných
skladeb stěn je jejich neprodyšnost. Nejedna odborná analýza již dokázala,
že nevětraný interiér obsahuje více karcinogenů a je tedy zdraví škodlivý. Je
tedy na nás, abychom ve spolupráci s architektem dosáhli vhodného kompromisu, který nebude myšlenkově jednostranný.
Na následující stránce máme ukázky nejčastěji používaných skladeb stěn.
Jejich tloušťka a typy materiálů jsou rozličné a je jen otázkou, které aspekty
jednotlivých materiálů upřednostníme. S jednotlivými výhodami a nevýhodami by nás měl dostatečně informovat právě zhotovitel projektové dokumentace. Vedle skladeb stěn z cihelných a jiných stavebních bloků jsou na
obrázku i dvě typické skladby dřevostavby.
V posledních letech se ustupuje z používání typické skladby polystyrenu
jako izolantu zvenku a cihly, či betonu jako nosné stěny. Stále častěji se
stavebníci uchylují k používání keramických dutinových bloků (porotherm,
heluz), které mají dutiny vyplněny izolantem. Izolantem nejčastěji bývá
minerální vata, nebo polystyrenová drť. Při aplikaci tohoto systémového
řešení nemusíme komplikovaně instalovat fasádu z polystyrenu a tím značně
ušetříme jak na materiálu, tak i na práci. Výsledek je navíc pocitově příznivější, jelikož dům je zvenku pevný a fasáda neduní, jako když klepete na
omítnutou polystyrenovou deskou.
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k uvažování o této variantě je dostupnost vhodné betonové směsi ve Vaší
lokalitě.
Vápenopískové bloky a cihly jsou charakteristické dobrými akumulačními a akusticky izolačními vlastnostmi. Také jsou k dostání v mnoha různých konstrukčních rozměrech, v děrované i plné variantě. Díky tradičním
složkám (vápno, voda, křemičitý písek) jsou esteticky hodnotné a často se
používají v pohledové formě.
Výrobci vápenopískových bloků:
http://www.vapis-sh.cz/
http://www.kmbeta.cz/
http://www.vpc.cz/

Než začneme zdít
Obvodové stěny začínáme zdít na položený asfaltový pás. Kvalitní řešení
detailu stěny, hydroizolace a základu by mělo být součástí projektové dokumentace. Společně se zdmi vyzdíme i komínové těleso a překlady nad okny
a dveřmi. V projektu venkovských domů počítáme s keramickým zdivem
typu Heluz/ Porotherm. Je několik pravidel, které bychom měli při zdění
dodržet, které se týkají především:








Ložné spáry
Svislé spáry
Vazby zdiva
Malty pro zdění
Technologie zdění
Povětrnostní vlivy
Malty pro omítání

Ložné spáry jsou horizontální spoje jednotlivých keramických cihelných
bloků. V manuálech od výrobce bývá ideální tloušťka ložné spáry 12 mm.
Ložná spára by neměla být ani příliš tlustá, ani příliš tenká. V případě, že
jsou ložné spáry různě tlusté, snižuje to pevnost zdiva a vznikají nerovnoměrně pnutá místa, která mohou být příčinou vzniknuvších dilatačních
spár. Maltu bychom měli nanášet takovým způsobem, aby cihla ležela celá
www.venkovskydum.cz
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v maltovém loži. Jedná se především o staticky namáhané obvodové stěny a
nosné příčky. Za nosné příčky se považují stěny od 175 až 365 mm- uvádí
průvodce zděním systému POROTHERM. U obvodového zdiva, na rozdíl
od vnitřních příček, je důležitou veličinou tepelný odpor, který zásadně
ovlivňuje tepelně izolační vlastnosti Vašeho domu. V souvislosti s touto
problematikou jsou zmiňovány špatné tepelně-izolační vlastnosti obyčejných
vápenocementových malt. Výrobci cihelných tvárnic uvádějí, že obyčejná
malta má 5x horší izolační vlastnosti než samotná tvárnice. Výrobci tuto
nepříznivou vlastnost redukují několika způsoby:


Omezením, či odstraněním použití malty pomocí cihel s perem
a drážkou, nebo cihel s kapsou na maltu.

Ložná spára může být přerušovaná, což má však negativní dopad na únosnost zdiva.

Lze použít speciální tepelně-izolační malta.

Nebo použít speciální broušené cihly se spárami tloušťky 1-3
mm.
Svislé spáry mohou být plně promaltovány, nebo nemusí. Tradiční způsob, kdy je svislá spára plně promaltována je obvyklý u vnitřního a vnějšího
nenosného, či nosného zdiva bez zásadnějšího nároku na tepelněizolační
vlastnosti. Jelikož se jedná o tradiční zdící prvky, které jsou maloformátového charakteru, je spotřeba malty i náročnost lidské práce poměrně vysoká.
Standardní rozměr klasické cihly u nás je 290 x 140 x 65mm. Nové cihlové
bloky (tvárnice) jsou již přizpůsobeny větším nárokům na tepelně-izolační
vlastnosti, a proto jsou speciálně tvarovány tak, aby se nemusely svislé spáry
promaltovávat. Tyto bloky se ve vodorovném směru kladou k sobě na sraz a
tudíž se žádná svislá maltová spára nekoná.
Vazba zdiva je velice důležitý prvek, jehož význam nesmí býti opomíjen. Ze statického hlediska je to nejpodstatnější vlastnost zdiva. Cihly
v pilířích, nebo stěnách musí být provázány tak, aby se chovaly jako jeden
konstrukční celek. Přesahy spár musí být dostatečné a měly by splňovat
normy, které vždy uvádí výrobce v manuálech ke svým produktům.
Malty pro zdění se dříve běžně vyráběly na stavbě z jednotlivých složek
(cement, vápno, písek, voda). Tyto krásné doby bohužel minuly a nyní lobby
výrobců stavebních materiálů a jejich manipulativní reklamní kampaně
stavebníky nutí do všemožných variací na téma malty. Při tovární výrobě
suchých maltových směsí je zajišťována stále stejná kvalita (či nekvalita)
www.venkovskydum.cz
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kový strop je snadný na montáž, díky keramickým vložkám (HURDIS,
MIAKO, SIMPLEX atd.) je lehký a má výborné statické vlastnosti. Zároveň
slouží jako dobrá zvuková izolace a v kombinaci s vhodně zvolenými vrstvami podlahy také jako izolace tepelná.

Montáž stropu
Stropy ve většině rodinných domů jsou standardně navrženy ze systému
Miako. Miako vložky vyrábí mnoho cihelen jak v České republice, tak i v
ostatních státech Evropy. Největším českým výrobcem je firma Heluz a její
zahraniční obvykle dražší alternativou je například firma Wienerberger.
Systém se skládá z POT nosníků, betonářské výztuže, keramických vložek
Miako a betonu.
Před tím, než začneme nosníky ukládat, je potřeba připravit vhodné
podmínky pro jejich uložení. Korunu zdiva je potřeba zpevnit a vyrovnat
dostatečnou cementovou vrstvou, nebo rovnou vytvořit podkladní železobetonový věnec. Na tímto způsobem vyrovnané zdivo je vhodné položit kvalitní asfaltový pás. Přesné údaje montáže se dozvíme z manuálu vydaného
výrobcem daného systému. Minimální hloubka uložení těchto nosníků se

Po proschnutí keramického stropu zalitého betonem odstraníme bednící prvky (na
obrázku trámky s kulatinami) zhruba po 28 dnech
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pohybuje kolem 125 mm. Po uložení nosníků je nutné je bezprostředně
podepřít stojkami, nebo hranoly. Maximální vzdálenost podpory od zdi je
přibližně 1800 mm. Osové vzdálenosti sloupků potom maximálně 1500 mm.
U složitějších staveb, než je malý dvoupatrový rodinný domek, je součástí
projektové dokumentace také statický návrh jednotlivých pracovních podpěr
a jejich zajištění. Nosníky nám může na stavbu dovézt autojeřáb, který nám
je pomůže na připravené zdivo také umístit. Proto je nutné před touto akcí
staveniště důkladně připravit a pečlivě vyznačit křídou místa budoucího
uložení nosníků.
Poté se začnou ukládat miako vložky, jejichž jednotná délka je 250 mm.
Tento rozměr je však orientační a v jednotlivých várkách může docházet i
k centimetrovým odchylkám. Miako vložky se kladou na sucho od jednoho
konce POT nosníku ke druhému. Vložky se doporučují ukládat minimálně
25 mm na nosnou zeď, aby nedocházelo k podtékání betonu. Když máme
všechny Miako vložky umístěné, může začít betonáž stropu. Nemusíme se
bát, že by betonová směs pronikla do dutin vložek, a tak nemusíme dělat
žádná předběžná opatření. Při betonáži je nutné zatěžovat strop pouze v
místech příhradové konstrukce nosníků. Ještě než začneme betonovat, je
nutné strop navlhčit, abychom zabránili nežádoucím procesům při zrání

Pohled na strop ze shora. Na obrázku je připravena výztuž do železobetonového věnce pod budoucí pozednicí.
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betonu. Pozední věnec, žebra a vrstva betonu nad vložkami (40-60mm) se
betonují současně, aby se zajistilo správné statické provázání konstrukce.
Věncovky se používají jako ztracené bednění stropu a zároveň se za ně
vkládá tepelná izolace, abychom dosáhli požadovaného tepelného standardu
konstrukce. Minimální tloušťka tepelné izolace se doporučuje 100mm.
Přikládají se k sobě na sucho na pero a drážku. Za věncovky a izolant se
vkládá betonářská výztuž. Pro zvýšení stability celého věnce se doporučuje
cca každou třetí věncovku zajistit k výztuži věnce ohnutým drátem.
Výrobci stropních systémů:
http://www.heluz.cz/
http://www.wienerberger.cz/
http://www.cihelnachmeliste.cz
http://www.winklmann.cz
http://www.smilovickymlyn.cz/
http://www.wienerberger.cz/
http://www.pbc-praha.cz/
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V našem popisu se budeme věnovat pouze hambalkové a vaznicové
soustavě, jelikož jsou na našem území prakticky výhradně zastoupené.
Existují různé konstrukční variace těchto krovových soustav, které byly
konstruovány s ohledem na provozní charakter krovu, nebo například
s ohledem na typ krytiny. Různě těžké krytiny zpravidla vyžadují rozdílné
dimenze nosných konstrukcí.
Hambalková soustava. Tato soustava je díky volnému půdorysu
s minimalizovaným množstvím sloupků velice vhodná pro půdní vestavby.
V plné vazbě hambalkové soustavy jsou začepovány krokve do vazního
trámu. Ve vazbách prázdných, tzv. jalových, jsou nahrazeny vazní trámy tzv.
krátčaty (v místě, kde se krokve čepují). Krátče je krátký trámek, který je
podepřen na jednom konci pozednicí a na druhém konci výměnou, osazenou
mezi dvěma vazními trámy. Každý pár krokví je spojen vodorovným trámkem, tzv. hambalkem, který se do krokví přeplátuje na rybinu. Při větších
rozpětích krovu se kromě toho ukládá ještě na vaznici. Hambalek bývá
podepřen buď jednoduchou stojatou stolicí, nebo dvojitou stojatou, popř.
ležatou stolicí. U strmých a vysokých střech se dávají dva hambalky nad
sebou, čímž vzniká stolice dvoupatrová, která mívá obyčejně tři sloupy- pak
je to stolice trojitá.

Tradiční hambálková soustava
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Venkovský dům střední je moderním pojetím hambalkového krovu. Dva sloupky na
obrázku jsou pouze dočasné.

Vaznicová soustava. Skládá se z vazního trámu, na koncích, popř. i
uprostřed uloženého na zdech, sloupech nebo jiných podporách. Chybějí-li
při větším rozponu střední podpory, zavěšuje se vazní trám na sloupky věšadel. Rozeznáváme tedy krovy se středními podporami a bez středních podpor. Vazní trám přenáší veškeré zatížení střechy na podpory, a proto sloupy
a vzpěry, které přenášejí toto zatížení, mají být na vazním trámu co nejblíže
u podpor, aby tento trám byl co nejméně namáhán na ohyb. Vazní trám se
sloupy, vzpěrami, rozporami a kleštinami vytváří plnou vazbu. V místě
vikýřů a střešních oken je přerušení krokve řešeno pomocí výměny. U složitějších střech jako jsou valby, polovalby, mansardy, vznikají úžlabí, kde jsou
zkrácené krokve vynášeny zesílenou nárožní, nebo úžlabní krokví. U typické
vaznicové soustavy jsou krokve vzdáleny 0,9 – 1,2 m. Jednotlivé vaznice
jsou podepřeny sloupky, které mají osové vzdálenosti 3 až 4,5 m.
Rozlišujeme dvě základní vaznicové soustavy, které se liší rozložením
sloupků a dalších nosných prvků:
Stojatá stolice. Jedná se o vaznicovou soustavu, u které jsou vaznice
podpírány svislými sloupky, které přenášejí zatížení do vazných trámů.
Počet vaznic, a tedy i počet a umístění sloupků se liší podle rozponu střechy.
Obecně platí, že by vzdálenost podepření krokve neměla přesáhnout 4,5 m a
vzdálenost hřebene od poslední vaznice by měla být maximálně 2,5 m.
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Ideální výšky parapetů
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Mezera mezi stěnou a rámem okna by neměla přesahovat 2 cm, což se
však velice často porušuje. Technologické řešení zaizolování spáry kolem
oken by mělo podléhat přísné kontrole a mělo by být vždy v souladu
s pokyny, které stanoví a v manuálu popíše výrobce použitých oken.
K tmelení se používají různé lepicí pásky, tmely, těsnící provazce a jiné
k tomu určené materiály. Často je detail „vyřešen“ aplikací velice oblíbené,
ale nestálé a izolačně nevhodné montážní PUR pěny. Spára mezi oknem a
zdí musí splňovat nulovou zatékavost, zvukově-izolační normu, tepelněizolační normu a v neposlední řadě normu estetickou- tj. precizní vyřešení a
zpracování návaznosti na venkovní fasádu a vnitřní povrchové řešení stěn.

Dřevěná okna
Dřevěná truhlářská okna jsou od nepaměti tradiční formou okenních otvorů. Jejich velikou výhodou je poměrně vysoká životnost, která je však
podmíněna správnou péčí a pravidelnou údržbou. Na mnohých českých
zámcích jsou stále funkční dřevěná okna z přelomu 16. a 17. století. Okna
jsou bičována povětrnostními vlivy především na severně orientovaných
fasádách domu. Okna se vždy impregnovala v pravidelných přibližně pětiletých intervalech různými tradičními přípravky, jejichž báze jsou obsaženy i

Venkovský dům střední s dřevěnými okny Vekra
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v novodobých nátěrech. Mezi nejběžnější patří fermež, lněný olej, nebo
vosk. U dřevěných oken si ceníme především příjemné textury dřeva, která
může díky transparentním povrchovým úpravám patřičně vyniknout.
Mezi novodobé formy dřevěných oken patří eurookna, které se u nás vyrábějí pod několika různými značkami. Vyrábějí se z „nekonečných“ lepených profilů, které produkuje automatizovaná výrobní linka. Splňují všechny
normové parametry. Mezi jejich největší výhody patří skvělá zvuková izolace, vysoký tepelně-izolační standard a stálý tvar, který je při různých povětrnostních podmínkách neměnný. Dřevěná eurookna Vám vyrobí podle Vámi
zvolených rozměrů a vybraného typu členění. Je však důležité říct, že
profily eurooken jsou ve srovnání s tradičními truhlářskými okny poměrně
masivní a často tím snižují míru osvětlení místnosti. V případě malých oken
na záchod jsou profily prakticky stejně tlusté, jako u oken do obývacího
pokoje. Malá eurookna mají prokazatelně předimenzované rámy, což je
způsobeno unifikovanou tovární výrobou, které se nevyplatí dělat větší počet
různých profilů. Životnost dřevěných oken je nadstandardně zvyšována také
venkovními hliníkovými kryty dřevěných rámů a křídel.

Plastová okna
Za všemi viditelnými věcmi leží něco většího.
Všechno je jen cesta, brána nebo okno, za nímž se
rozprostírá něco dalšího.
- Antoine de Saint Exupéry
Plastová okna jsou velkým tuzemským hitem na našem trhu také díky
masivní podpoře ze strany státu formou různých programů typu „Zelená
úsporám“ atd. Méně známo je však již to, že naši západní sousedé se poučili
z vlastních chyb a od plastových oken již od začátku 90. let hromadně ustupují. Plastová okna namontovaná v předchozích dekádách začala totiž hromadně degradovat vlivem UV záření a povětrnostních podmínek. Dočasný
trend tak pominul a opět jsou především v Německu, Francii a ostatních
západních státech v kurzu okna dřevěná. Často diskutovaným tématem je
také pokleslá estetická úroveň plastu jako pohledového stavebního materiálu. O plastová okna se nemusíte starat, avšak nelze je ani opravit, jelikož to
technologicky nejde. Na rozdíl od dřeva tvrzené PVC po dvaceti letech
zkřehne natolik, že nemůže dále plnit konstrukční nároky okenních rámů a
www.venkovskydum.cz
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izolace vzniká z písku a skla. Častokrát podíl skla v takovýchto izolacích
překročí i 80%. Minerální izolace kamenného původu se vyrábí z čediče,
diabasu, nebo vysokopecní strusky. Spolu s dalšími přídavky se pojí tmelem
na bázi cementu. Minerální izolace má mnoho výborných vlastností, pro
které je také tolik oblíbená. Mezi její hlavní přednosti patří vynikající tepelně izolační vlastnosti, je hydrofobní= odpuzuje vodu, a proto snadno drží
tvar i ve velice vlhkých podmínkách. Je také velice paropropustná, a tak
skrze ni prochází pára prakticky stejně plynule jako vzduchem. Pohlcuje
zvuk, a tak má velké využití v hudebních sálech a nahrávacích studiích, kde
má význam jako různé „basové pasti“. Vzhledem k tomu, že není organického původu, tak jí nenapadají žádné houby, plísně, či paraziti. Díky své nehořlavosti nepropustí požár k izolované konstrukci. Lze snadno stlačit, a tak
není příliš nákladná na dopravu a skladování. Mimo stavebnictví má rozsáhlé uplatnění v průmyslu, zahradnictví, či solárních kolektorech.

Minerální izolace:
http://www.isover.cz/
http://www.knaufinsulation.cz/
http://www.kran-izol.cz/
http://www.rockwool.cz/
http://www.insowool.cz/

Přírodní izolace jsou trendem posledních let, ale je nutno říct, že zde byly již dávno před dnes běžně používanými syntetickými a minerálními izolacemi. Přírodní izolace jsou vlastně návratem k našim kořenům a
k pozapomenutým principům trvale udržitelného rozvoje. Jsou absolutně
nezávadné a jsou velice šetrné k životnímu prostředí. Jelikož pochází
z obnovitelných zdrojů, jsou v západních zemích již dlouho podporovány a
všemožnými legislativními změnami upřednostňovány před ostatními izolacemi. Izolace z konopí, lnu, ze dřeva, či z ovčí vlny mají budoucnost a na
trhu se objevuje stále více podnikatelů s těmito komoditami.
Syntetické izolace jsou reprezentovány především materiálem vznikajícím polymerací styrenu- polystyrenem. Je to jeden z nejrozšířenějších izowww.venkovskydum.cz
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lantů na trhu se stavebninami. Při stárnutí polystyrenu dochází k změnám
fyzikálních vlastností a začnou se v něm vytvářet trhliny. Nastává tedy
otázka, zda je vhodné tímto syntetickým izolantem izolovat Váš nový dům.
Jeho životnost je pomíjivá a nesmíme ani opomenout jeho prokazatelnou
neekologičnost. Při vyšších teplotách se z něj dokonce uvolňují toxické a
karcinogenní chemikálie. Také příliš nevyhovuje požární odolnosti, protože
je velice hořlavý. I přesto je stále hojně používaný a to především díky jeho
ceně, snadné aplikovatelnosti a skvělým tepelně-izolačním vlastnostem. Ve
stavebninách lze koupit polystyrenové desky o rtloušťkách 50, 70, 100,
150, 200 až 250mm. Dále se na trhu vyskytuje drcený polystyren, který lze
přidávat do betonů za účelem snížení hmotnosti a přispění jeho tepelněizolačním vlastnostem. Extrudovaný polystyren se liší od klasického pěnového polystyrenu speciální technologií výroby. Je daleko pevnější a především nenasákavý. Používá se tedy při izolaci ve styku se zeminou. Umísťuje
se do soklové oblasti fasády a izolují se jím podlahy ve styku se zeminou.
Zpravidla je barevný (růžová, zelená) nebo šedivý s příměsí grafitu. Další
syntetickou izolací je polyuretanová pěna známá pod názvem PUR pěna.
Používá se při montáži k doizolování špatně přístupných míst.
Syntetické izolace:
http://www.izopol.cz/
http://www.styrol.cz/
http://www.epscr.cz/
http://www.sepas.cz/
http://www.puren.com/cz/
Foukaná izolace je konvenční stavební izolace, která je na místo aplikovaná speciálním strojním zařízením. Na českém trhu je několik firem, které
se touto problematikou zabývají a díky dobře zvládnuté marketingové kampani začaly být seriózní konkurencí tradičním formám izolací. Foukaná
izolace je spíše alternativní cestou a v novostavbách se příliš často neaplikuje. Je vhodná k dodatečnému zateplení již nepřístupných míst, hlavně při
rekonstrukcích starších, nevhodně zateplených budov. Foukané izolace jsou
vyráběny z celuózy, minerální vlny, nebo polystyrenu. Je výhodná v tom, že
při aplikaci není narušen příliš provoz budovy a nevznikají žádné odpady a
www.venkovskydum.cz
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Skladby stropů s různými typy podlahových krytin
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Keramické obklady a dlažby
Na trhu s keramickými obklady a dlažbami najdeme nepřeberné množství
barev, rozměrů a vzorů. Obklady jsou materiálem s vysokou životností,
snadnou údržbou, nehořlavé a hygienicky sterilní. Díky svým vlastnostem se
hodí zejména do chodeb, kuchyní, koupelen, na toalety, do technické místnosti, nebo do garáže. Kvalitní keramický obklad by měl mít tloušťku min. 8
mm, měl by mít nasákavost max. 3% a na obalu by mělo být uvedeno, že se
jedná o materiál vhodný do obytného prostoru. Každý obklad a dlažba je
podle normy zařazena do jedné z pěti tříd oděruvzdornosti, přičemž rodinné
domy spadají do třetí třídy. Dejte si pozor na zahraniční výrobky, jelikož
bývají častokrát nezkalibrované, a tudíž rozměry jednotlivých kusů mohou
mít odchylku řádově až 5mm.
Jak postupovat při samotné montáži obkladů? Nejprve je nutné si připravit kvalitní a rovný podklad, na který budeme obklady lepit. Podloží musí
být stabilní, nerovnosti se musí vyhladit, podloží očistit od prachu, mastnoty
a jiných nečistot. Špatná příprava podloží má často za následek popraskání
glazury dlaždic. Je nutné dodržet technologický postup aplikace lepidla
uvedený na obalu. Na rozetřené lepidlo se umístí obkladačka a přitlačí
k podkladu. Spáry se zatím nechají prázdné a v žádném případě se nevyplňují lepidlem.
Po zaschnutí lepidla se může začít spárovat. Také při spárování je důležité dodržet instrukce stanovené výrobcem. Spárovací hmota se nanáší
kolmo na spáry, do kterých se zatlačí gumovou špachtlí. Místa, kde dochází
ke styku obkladaček se zařizovacími předměty, zárubněmi atd. je nutné
vyplnit elastickým tmelem, nebo silikónem. Lepicí páska nám pomůže
ochránit pohledové plochy obkladu, zárubní dveří a jiných prvků, kde hrozí
ztráta estetické kvality.
Při omítání stěn v koupelnách, nebo v místnostech s obklady je nutno nejprve tyto stěny zúhlovat. Je nutné, abychom v těchto místnostech měli pouze
pravé úhly. V případě, že nedodržíte pravoúhlost těchto místností, budou
nám vznikat na podlahách lichoběžníkové a trojúhelníkové dořezy.
V místech, kde bude docházet ke styku vody a obkladu (podlaha, sprchový kout, umyvadlo atd.) je vhodné na sádrovou omítku aplikovat stěrkovou
hydroizolaci. Při nákupu hydrostěrky je nutné koupit koutové manžety,
které se umísťují do koutů (styk podlahy se stěnou, kouty za vanou atd.).
Než začneme obkládat, musíme si navrhnout spárořez (rozmístění obkladů na stěně a návaznost na podlahu). V případě, že jsme se rozhodli pro
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